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TAUTINES MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

NIXONO ATAKA
Liudija sistemos netobulumą

Praeito trečiadienio 
spaudos konferencijoje 
prezidentas Nixonas pa
galiau perėjo atakon ir 
puolė kongresą bei spau
dą. Negali sakyti, kad jis 
būtų neteisus. Gali su
prasti, kad daugelis Nixo- 
no administracijos pa
siūlytų įstatymų kongre
so daugumai nebuvo prie 
širdies, tačiau tuo atve
ju senatas ir atstovų rū
mai turėjo pasiūlyti sa
vo alternatyvą. Jei dau
giausia galvosūkio sukė
lė valstybės lėšų ir jų 
paskirstymo klausimas, 
kongresas, nesutikda
mas su prezidento pasiū
lytais apkarpymais, turė- 

. tų pasiūlyti ir būdą kaip 
padidinti valstybės paja
mas, pvz. mokesčių pa
kėlimu. Bet tai būtų la
bai nepopuliaru, už tat 
tas pasiūlymas palieka
mas administracijai, ku
ri dėl tų pačių sumetimų 
nenori jo griebtis.

Kiek giliau pagalvojus 
ateina mintis, kad dėl su
sidariusios painiavos kal
tas ne tiek Nixonas ar se
natoriai bei kongresma- 
nai asmeniškai, kiek vi
sa sistema, nors negali
ma paneigti ir asmeninės 
atsakomybės. Ameriki
nės santvarkos kūrėjai, 
iki šių dienų garbinami 
už savo anuo laiku paro
dytą išmintį, negalėjo nu
matyti ateities.

Parlamentariiiėje sis
temoje, Watergate skan
dalui iškilus, vyriausy
bės galva seniai būtų at
sistatydinusi, ir gyveni
mas būtų grįžęs į norma
lias vėžes. Toje sistemo 
je iš viso sunkiai įmano
mas atvejis, kad vyriau
sybės galva priklausytų 
vienai partijai, o parla
mento dauguma kitai. Wa- 
tergate afera tokią ne
normalią būklę tik išryš
kino. Jos nagrinėjimas

Andrei Sacharovas sovietų 
'atąskaitoje’

Dirva, rašydama apie 
žymaus Sovietų Sąjungos 
fiziko ir vandenilio bom
bos ištobulintojo A. Sak- 
harovo drąsų tiesos žodį, 
pareikštą Makvoje š.m. 
rugpiūčio 21 d. vakarų 
žurnalistams, apie Krem
liaus imperialistines už
mačias (žiūr. Dirvos rug 
piūčio 29 d. Nr. 66) — 
visiškai pagrįstai pabrė
žė savo susirūpinimą pa
ties mokslininko likimu.

Neilgai teko laukti — 
ir Dirvos nuogąstis jau 
pildosi. Kaip š.m. rug
piūčio 31 d. Washington 
Post praneša, Sovietų Są
jungos saugumo organai 
iškėlė politinę bylą ra
šytojui A. Solženicinui ir 
fizikui A. Sakharovui, ku
rie, kaip sovietuose 
įprasta, prisipažinę "vei
kę prieš sovietinę siste
mą". Byla (priešingai so
vietinei praktikai) labai 
suviešinta. Net keturiuo
se valdžios oficiozo "Iz- 
vestijų" straipsniuoseSa- 
kharovas ir Solženicinas
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VYTAUTAS MEŠKAUSKAS

teismuose gali privesti 
prie prezidento galios su 
mažinimo ar padidinimo, 
jei Aukščiausias Teis
mas nuspręstų, kad pre
zidentas turi išskirtiną 
padėtį ir neprivalo skai
tytis su teismo reikala
vimu pasiklausyti kai ku
rių juostų, kurios nusta
tytų jo kaltę ar nekaltę 
bandyme nuslėpti Water- 
gat aferos apimtį. Pre
zidentas atstovauja pa
žiūrai, kad tik senatas 
kvalifikuota dauguma ga
li jį atstatydinti atstovų 
rūmams tai pasiūlius, ir 
tik po to jis netenka vi
sų savo privilegijų. Bet 
kas bus, jei Aukščiausias 
Teismas pritars teisėjo 
Sirica sprendimui, kad 
prezidentas tas 8 juostas 
turi duoti jam pasiklau
syti vienam ("in came- 
ra") ir jis, teisėjas, ta
da nuspręstų ar jos turi 
būti paskelbtos ir kokia 
dalimi? Yra nuomonių, 
kad prezidentas ir tada 
galės nepaklausyti teis
mo sprendimo, ypač jei 
jis būtų padarytas ne vien
balsiai, aiškindamas, 
kad teismo nuomonė šiuo 
atveju jam neprivaloma. 
Parlamentrinėje siste
moje Čia būtų išeitis: nau
ji rinkimai. Amerikinė 
sistema jų nenumato ir 
perspektyva, kad Nixo- 
no vieta, jo pašalinimo 
atveju, atitektų sukom
promituotam Agnew ar 
tolimesniam įpėdiniui, at
stovų rūmų pirmininkui 
Albert, niekam nėra vi
liojanti.

Komplikuotas ameri
kinėje sistemoje yra ir 
spaudos klausimas. Pre
zidentas Nixonas teisin
gai piktinos, kad spauda 
apie jo tariamą nuosa
vybės įsigijimą už rin

smarkiai užsipuolami 
dėl jų paskutinių viešų 
pareiškimų. Pasak "Wa- 
shington Post", sovieti
nė vyriausybė griebėsi 
tokių priemonių prieš 
Sakharovą, Solženiciną 
ir kitus režimo kriti
kus dėl to, kad pastaruo
ju metu jų pažiūros pla
čiai pasklidusios Vakarų 
viešumoje.

Sovietų Sąjungos vy
riausybės tokios prie
monės aiškiai byloja, 
kaip Kremlius supran
ta tariamai laisvą idėjų 
reiškimą ir jomis pasi
keitimą, kurio siekia 
Maskvos įpirštoji Euro
pos Saugumo ir Bendra
darbiavimo Konferenci
ja. Tik prosovietinių idė
jų sklaida turi būti lais
va, bet, Dieve gink, ne 
kitoniškų. Sovietų Sąjun
ga visados prieš tas idė
jas, kurios jai ne prie 
širdies, stosis piestu ir 
visomis keturiomis jas 
tramdys. (pk) 

dar vieną

kimams surinktus pini
gus paskelbė antraštėm 
per 8 skiltis pirmame 
puslapyje, bet tų gandų 
paneigimą nuslėpė laik
raščio viduriuose tarp 
gorsetų skelbimų! Nėra 
abejonės, kad dauguma 
komentatorių jam yra ne 
palankūs, bet jei jie iš- 
tikro nuoširdžiai mano, 
kad Nixonui ne vieta pre
zidentūroje, ar jie nenu
sikals savo profesijai 
skelbdami priešingai? 
Daugumas spaudos ir ra
dijo bei televizijų stočių 
laikosi dėsnio, kuris rei
kalauja žinias nemaišy
ti su komentarais, bet 
praktiškai ne tik Nixono 
minėtas vietos parinki
mas, bet ir pranešėjo vei 
do išraiška, skaitant vie
ną ar kitą žinią, gali pa
keisti žinios daromą įs
pūdį.

Eikime 
žingsnį toliau. Spauda, ra
dijo ir TV stotys priklau
so paskiriems asmenims 
ar pelno siekiančioms 
bendrovėm. Savaime aiš
ku, kad leidėjai turi, kad 
ir netiesioginės įtakos į 
žinių skelbimą. Juk jie 
nustato žurnalistams al
gas ir juos samdo ar at
leidžia. Tai reiškia, kad 
jie gali turėti įtakos į šio 
krašto politinį gyvenimą 
ir masių nusiteikimą, 
kas yra tačiau draudžia
ma kitom įmonėm. Nepai
sant to draudimo, labai 
daug bendrovių davė pi
nigų Nixono ir kitų pre
zidentinių kandidatų kam
panijom. Dažnai net 
abiem kandidatam. Dėl 
tos paprastos priežas
ties, kad valdžios palan
kumas joms yra ar gali 
būti gyvybiniai svarbus. 
Bausmė už tokią nelega
lią auką yra tik 1.000 do
lerių! Tik jei galima įro 
dyti, kad ta auka buvo ko 
nors specialiai siekia
ma, toji bausmė gali bū
ti padidinta iki 10.000 do
lerių ir dvejų metų kalė 
jimo.

Juo tolyn į mišką, tuo 
daugiau medžių. Bet jau 
paminėtų užtenka senos 
tiesos pakartojimui, kad 
moderniam gyvenimui 
tvarkyti neužtenka nei 10 
Dievo įstatymų, nei prieš 
beveik 200 metų rašytos 
konstitucijos.

DU VARŽOVAI DĖL PASAULIO
SUKOMUNISTINIMO

Suprantama, kad tie varžovai 
yra Rusija ir Kinija, abi didžio
sios komunistinės valstybės. Jau 
keliolika mėty, kai jos pykstasi 
neva dėl sienų, dėl žemių, bet fak
tinai pykčio priežastys slypi jų 
tikslo tapatybėje ir jų komuniz
mo sampratos skirtybėje. Abu 
varžovai siekia to paties tikslo: 
pasaulio sukomunistinimo. Ir 
abu lenktyniauja, kad vienas iš 
jų pirmasis ŠĮ tikslą pasiektų. 
Tai kova dėl būsimos pasaulio 
komunistinės hegemonijos. Mao 
jaučiasi esąs tikrojo komunizmo 
reprezentantas, savotiškas apaš
talas, "idealistas", o Brežnevas 
jo akyse yra išsigimusio komu-

Washingtone Linkolno paminklas yra vienas iš lakusiai lankomas turistų.

PLB SEIMAS WASHINGTONE
Ir prie geriausių norų 

buvo beveik neįmanoma 
matyti ir girdėti viską 
ką tokio Seimo metu Jū
sų korespondentas būtų 
pageidavęs. Tad, supran
tama, čia nebus detalių, 
kaip simpozijumų įvai
riais lietuvybės išlaiky
mo bei jaunimo klausi
mais aprašymų. Tikiu, 
kad mūsų dienraščiai pla
čiai pasisakys visais rū
pimais klausimais.

KONCERTAS
Tačiau jau jokiu būdu 

negalima buvo praleisti 
LTM Čiurlionio ansamb
lio koncerto š.m. rug
sėjo 1 d. 8 v.v. įvyku
sio Marylando Universi 
teto Auditorijoje. Didžio 
ji salė buvo užpildyta 
75%. Koncerto klausėsi 
apie 800 asmenų. Turint 
galvoje, kad lietuvių 
šioje dainos šventėje da- 
lyvavo apie 400 asmenų, 
tad apie 50% viso gau
saus klausytojų skai
čiaus sudarė vietiniai stu
dentai ir dainos meno my 
lėto jai — amerikiečiai.

Sprendžiant iš ploji
mų, galiu tvirtinti, kad 
koncertas visiems labai 
patiko, ko šis A. Mikuls
kio vadovaujamas an
samblis yra tikrai užsi
pelnęs. Taip pat teko nu
girsti keletą nuomonių, 
kad, gal būt buvo persū
dyta I—ji. programos da

M. S argeni s

nizmo vykdytojas, kapitalistas, 
imperialistas... Šis varžovų 
pyktis šiomis dienomis išsilie
jo į isterišką plūdimąsi. Iš Mask
vos skelbiama, kad šiuo metu 
Sov. Rusijos priešas nr. 1. yra 
R. Kinija, o iš Pekino, kad Mask
va slaptai ruošiasi žaibo karu už 
pulti R. Kiniją. Ar tik plūdima- 
sis, ar rimtas pasaulinio karo 
pavojus?

Žinoma, Maskva būtų seniai 
R. Kiniją sutvarkiusi, jei ji ne
bijotų JAV ir V. Europos. Ji ge
rai žino, kad ji, Įviliota Į karą 
su R. Kinija, gali susilaukti Hit
lerio likimo: pati sužlugti ir ru»

(Nukelta Į 2 psl.)

BRONIUS AUŠROTAS

lis tomis liūdnomis, ver
gijos - baudžiavos laikų 
dainomis; jos kai ku
riems skambėjo ne kaip 
dainos, bet kaip grau- 
dos... Kažin ar nebūtų 
galima tokią ar panašią 
programą užpildyti nuo _ 
taiką keliančiomis dai
nomis? Žinau, kad ir 
ūpingesnių, skambes
nių dainų mūsų dainynuo
se tikrai jau galima susi
rasti. Tačiau, suma - su- 
marum: koncertas buvo 
puikus.

POLITIKAVIMAS IR
PLB V-BOS RINKIMAI

Tik grįžę iš koncerto, 
"didieji politikai" tarėsi 
su atvykusiais iš užjūrių 
ir kitais delegatais, ką 
reikia išrinkti į naująją 
PLB Valdybą. Buvo nutar
ta, kad naująją "valdžią" 
sudarys vien frontininkai 
iš Chicagos ir buvo ap
sistota prie šios asmenų 
sudėties: B. Nainys,kun. 
J. Borevičius, K. Doč
kus, R. Kasparas, J. Ka
valiūnas, J. Šlajus ir S. 
Džiugas.

Kaip pasakyta taip ir 
padarytą: šie visi asme
nys buvo nominacijų ko
misijai pasiūlyti kandida
tais į naująją valdybą ir 
visi buvo išrinkti slaptu 
balsavimu, absoliučia 
balsų dauguma! "Land- 
slide", pasakytų ame
rikiečiai. Antrasis nuo
saikesniųjų sąrašas, ku
riam vadovavo prelatas
J. Balkūnas su tokiomis 
asmenybėmis, kaip dr.
K. Valiūnas, Dr. K. Bo
belis, dr. J. Genys, dr. 
A. Nasvytis ir kiti, netu
rėjo jokios galimybės 
pravesti nei vieną kandi 
datą į naująją valdybą! 
"Tai buvo tikras smū
gis", teigė mano pažįsta 
mi Seimo delegatai. Tai 
gi, rugsėjo 1 d. naktiniai 
pasitarimai buvo labai 
jau naudingi šiems rinki
mams pravesti.

Visi patariamieji PLB 
padaliniai, kaip PLB Gar 
bės Teismas ir PLB Kon
trolės Komisija buvo iš
rinktos iš kanadiečių ran
kų plojimu! Na, žinoma, 

nominacijų komisijai to
kius kandidatus pasiū
lius.

Nominacijų k-jai pa
siūlius Stasys Barzdukas 
buvo rankų plojimu iš
rinktas amžinuoju PLB 
garbės pirmininku.

PAMALDOS 
KATEDROJE

Tuoj po naujosios val
dybos rinkimų, dar bal
sų nesuskaičiavus ir nau
jo valdybos sąstato ne- • 
paskelbus (elgtasi ameri
koniškai, paliekant įtem
pimą!), kadangi jau lai
kas atskubėjo, teko bėgti 
į pamaldas. Laimė, kad 
katedra vos tik 500 mtr., 
nuo viešbučio, kur posė
džiavo Seimas.

JAV ir Lietuvos vėlia
vos budėjo prie didžiojo 
altoriaus vyskupui Briz- 
giui atnašaujant pamal
das ir kun. G. Kijauskui 
SJ sakant Seimo nuotai
koms pritaikintą pamoks 
lą. Iškilmingų pamaldų 
metu A. Mikulskio vado
vaujamas ansamblis gie
dojo prie altoriaus. Gi po 
pamaldų du lietuviai 
evang. liuteronų kuni
gai — Trakis ir Žilins
kas — atskaitė savo tikė
jimo eukumenines mal
das. Tuo būdu, bent sim
boliškai, buvo atstovauja
mos dvi vyravusios tiky
bos Lietuvoje.

PASKUTINE VAKARIE
NE IR LINKSMOJI PRO
GRAMA

Banketų salėje,paaukš
tinimo galerijoje buvo su
sodinti visi svarbieji sve
čiai dalyviai kaip pp. Ra
jeckai, pp. Bačkiai (Lie
tuvos atstovybė Washing- 
tone), kraštų v-bų pirmi
ninkai, vyskupai (tik iš 
Europos atvykęs Ant. 
Deksnys ir V. Brizgys) 
ir kiti. Vakarienės pro
gramai vesti buvo pa
kviestas washingtoniškis 
Juozas Laučka.

Dr. A. Nasvyčio pas
tangomis, nugalėjus ne 
vieną kliūtį, vakarienės 
metu buvo įteikti devyni 
medaliai — Gediminai — 
labai nusipelniusiems už 
lietuvybės išlaikymą ir 
puoselėjimą kultūriniuo- 

(Nukelta į 2 psl.)
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Australijos padangėje
ANTANAS LAUKAITIS

V

Viešniosis JAV įspūdžiai

Paskutines dvi savaitės Sydnė
juje, sostinėje Canberoje ir snie
guotuose Australijos Alpių kal
nuose galima buvo sutikti ir ma
tyti labai malonios išvaizdos jau
ną moterį besišnekančią su vieti 
niais lietuviais, beklausinėjan- 
čią ir bepasakojančią ją kone vi
suomet su įdomumu apstoju
siems tautiečiams. Dvi savaites 
čia viešėjo iš Amerikos atvykusi 
medicinos daktarė vidaus ligų 
specialistė ir Marylando univer
siteto asistentė - profesorėNijo- 
lė Brazauskaitė-Carozza. Jos at
vykimo tikslas buvo dalyvauti 
Sydnėjuje įvykusioje tarptauti
nėje sveikatos konferencijoje, 
kur pagrindinė tema buvo "Svei
kata miestuose". Šioje konferen
cijoje vieną iš einamųjų paskaitų 
skaitė jos universiteto profesorė 
M. Henderson.

Be pagrindinio savo mokslinio 
tikslo, dr. Nijolės didelis noras 
buvo kaip nors sutikti ir susipa
žinti vietinių Australijos lietuvių 
ir ypatingai savo profesijos žmo
nių, nes, pagal savo tėvų buv. 
mokytojos Zinos ir teisininko 
ekonomisto Mato Brazauskų pa
sakojimus jai,ir jie buvo pasi
ruošę emigruoti į Australiją ir, 
tik gavus ankstyvesnes išvažia
vimo vizas į Ameriką, jie į ten 
ir išvažiavo, kur dr. Nijolė, su la
bai aukštais įvertinimais baigė 
gimnaziją, universitetą ir medi
cinos mokyklą, būdama vienintė- 
lė moteris tarp visų vyrų, nes, 
jau neskaitant, kad esi moteris 
papulti į medicinos mokyklą, bu
vo labai sunku. Dr. Nijolę savo 
jaunystėje aktyviai dalyvavo Bal
timorės lietuvių gyvenime ir da
bar laisvai kalba, rašo ir skaito 
lietuviškai. Jos noras būti kuo 
daugiau lietuvių tarpe pilnai iš
sipildė ir ji sutiko ir dalyvavo 
įvairiuose lietuviškuose jaunimo 
ir vyresniųjų subuvimuose, per 
tas dvi savaites šiek tiek susipa- 
žindama ir su mūsų Australijos 
gyvenimu, tuo pačiu, savo elegan 
tišku kuklumu ir malonia šypse
na, sužavėdama visus su kuo tik 
jai teko susipažinti, pasidaryda
ma tikra ir miela mūsų Australi
jos lietuvių draugė.

Norėdamas patirti ir tuo pačiu 
pateikti skaitytojams mūsų mie
los viešnios nuomonę apieAus- 
tralijos ir čia gyvenančių lietu
vių gyvenimą, kreipiausi į ją su 
eile klausimų, į kuriuos ji mie
lai atsakė.

— Supažindinant su skaityto
jais, būtų labai įdomu daugiau 
ką nors išgirsti apie Jus.

— Ką čia žmogus pradėsi sa
vo gyvenimo istorijas pasakoti, 
kurios ne visuomet tokios malo
nios buvo, tačiau trumpai galiu 
pasakyti, kad dėstau Baltimorėj 
esančioje Marylandouniversite
to Medicinos Mokykloje ir esu 
universiteto vidaus ligų skyriaus 
gydytoja - specialistė, kas užima 
labai daug laiko ir duoda mano 
gyvenime ypatingai didelį pasi
tenkinimą.

-- Koks buvo pagrindinis {Aus
traliją atvažiavimo tikslas?

-- Vyko labai įdomi konferen
cija Sydnėjuje į kurią Australijos 
vyriausybė kvietė žymiuosius pa
saulio specialistus. Tas ir buvo 
mano pagrindinis atvykimo tiks
las.

-- Australija, tai lyg jaunesnio
ji Amerikos sesuo, ką galvojate 
apie ją?

— Labai daug Australijos aš 
negalėjau per tas dvi savaites pa
žinti, nors pamačiau tikrai gana 
daug. Man Australija labai pati
ko. Gyvenimo tempas čia yra 
daug lėtesnis ir ramesnis negu 
Amerikoje, kas aiškiai parodo, 
kad ir žmogui tas yra daug svei
kiau. Mano sutikti australai bu
vo labai draugiški ir mandagūs. 
Kalba, nors ir angliška, yra tru
putį skirtinga, tačiau supratau 
viską labai greitai ir jokių sunku
mų nebuvo. Sydnėjaus miestas 
yra labai gražus ir ypatingai 
gražios jo įlankos, zoologijos ir 
botanikos sodai, kurie, kaip ir 
daugumas čia esančių parkų, da
bartinės jūsų žiemos-metu, la
bai gražiai žydi ir žaliuoja, kas 
sukelia ypatingą vaizdą. Miesto 
viduryje, kaip ir Amerikoje, 
griaunami seni namai ir statomi 
dangoraižiai, kas Sydnėjų pada
ro visai panašų į Amerikos did
miesčius.

-- Kur buvote, ką matėte ir 
kas patiko pas mus?

— Buvau ilgiausiai Sydnėjuje, 
vėliau su automobiliu važiavau į 
sostinę Canberrą ir jūsų Kos
ciuškos kalnų žiemos kurortą. 
Ypatingai man patiko jūsų sosti
nė Canber ra, kuri yra kaip d įdė
lis parkas nesimatant jokios pra 
monės ir didelių pastatų, kai ten 
padarytas didžiulis dirbtinas eže
ras, milijonai prisodintų puikių 
medžių ir kitų dekoratyvinių ža
lumynų, duoda tikrai nepaprastą 
vaizdą. Aš įsivaizduoju, kaip gra
žu yra čia kai tas viskas sužydi. 
Man labai patiko matyti ir ste
bėti pro automobilio langą tas di
džiules neapgyvendintų laukų erd - 
ves, ko Amerikoje nėra. Tas vis
kas atrodo taip didingą ir gražu. 
Taip pat ir oras yra čia, palygi
nus su Amerika, daug švaresnis 
ir geresnis, ką kvėpuojant, tuoj 
pat gali pajusti.

— Koks įspūdis apie mūsų se
niausią ir įtakingiausią Syd
nėjaus universitetą, kurį nema
žas skaičius ir lietuvių yra bai
gę ar dar jame studijuoja?

-- Labai mažai aš jo mačiau, 
nes visą laiką aš buvau konfe
rencijose naujame tropinių ligų 
fakultete. Šiaip tik atrodo labai 
didelis ir įdomus.

— Ar teko sutikti daugAustra- 
lijos lietuvių?

— O taip, nes aš čia kone vi
są laiką gyvenau su lietuviais ir 
su jais labai artimai bendradar
biavau.

— O kaip gi lietuviai čia pa
tiko?

— Ypatingai labai gerą įspū
dį man padarė Sydnėjaus ir Can
ber ros lietuvių namai. Aš nesu
prantu kaip sostinėje, kur yra tik 
200 lietuvių su vaikais, galima 
buvo įsigyti tokius didelius ir pui 
kius namus. Sydnėjaus klubas tai 
yra tikrai didingas ir jame paste
bėjau kad ir viduryje savaitės 
gyvenimas vyksta. Pagalvojau 
apie savo tėvelį, kuriam būtų la
bai miela matyti kartu žaidžiant 
vakare virš 30 šachmatininkų sa
vame puikiame klube (M. Bra
zauskas buvo ir yra vienas iš mū 
sų lietuvių žymesniųjų šachma
tininkų), Man atrodo, kad pas jus 
čia, gyvenant toliau nuo Europos, 
lietuviai tarpusavyje yra labai ar 
timai susigyvenę ir yra labai 
draugiški. Atrodo, kad čia kiek
vienas kiekvieną pažįsta ir nėra 
jokių nesusipratimų bei tarpusa
vio luomų skirtumų. Kiek man te
ko matyti, tai skirtumo gyvenime 
per didelio nėra, kai materiali
nis skirtumas tarp Amerikos ir 
Australjos lietuvių būtų tikrai la 
bai mažas, o gal i r visai jo nebū
tų.

-- Ką galite pasakyti apie mū
sų lietuvius akademikus, filiste
rius, kurių daugumą ir Jūs suti
kote?

— Kelių privačių subuvimų me
tu daugiau susipažinau su gydyto 
jais, kurie mane ypatingai labai 
šiltai priėmė. Gydytojai čia ma - 
žiau negu Amerikoje uždirba, 
tačiau jie gyvena daug laisviau 
ir turi sauasmeninių kur kas dau 

giau malonumų. Kaip pavyzdys 
yra dr. Liuką Petrauskas, ku
ris yra ir geras gydytojas, ge
ras golfininkas ir net sklandymo 
instruktorius ir mane su savo 
sklandytuvu po kalnų erdves pa- 
sklandęs. Tam viskam jis turi 
laiko ir moka puikiai suderinti 
darbą su savo daug laiko užiman
čiais malonumais. Į filisterių 
susirinkimą ir vakarienę mane 
pakvietė jų pirmininkas dr. Irvis 
Venclovas. Tikrai buvo labai ma
lonu būtivirš30asmenųakademi 
niame būrelyje ir klausytis bei 
pačiai dalyvauti diskusijose apie 
Amerikos gyvenimą, ką pravedė 
čia mokytojaujanti iš Los Ange
les atvykusi Giedrė Gustaitė, 
Sis akademinis filisterių bū
relis pas jus yra tikrai puikus 
ir pavyzdžiu statomas kitiems.

— Ar Australijos lietuviai tu
ri kokių nors ypatingų savybių 
kas juos skirtų nuo tautiečių 
Amerikoje?

-- Kiek pastebėjau tai pas jus 
daug mažiau kalbama ir domima
si apie vietinę australų politiką, 
kai Amerikoje jau yra daug dau
giau vietine politika domimasi. 
Atrodo, kad Australijoje lietu
viai daugiau tik gyvena šiame 
krašte, neskaitydami jos sava, 
kad ir antrąja tėvyne. Daugumas 
Amerikoje jau nesiskaito, kad jie 
ten tik gyventų, bet Ameriką skai 
to ir savo dabartine tėvyne, kas, 
žinoma, yra gal tik dėl dabarti
nės Lietuvos padėties.

-- Jūsų nuomone, kokios reikš
mės turi tas visas didžiulis lie
tuviškas darbas Vakarų pasauly
je, kurį daug kas labai intensy
viai dirba, bet iš kurio nemaža 
dalis gerų lietuvių ir pasitraukė?

— Pasaulinės politikos plotmė
je to viso darbo reikšmė per 
daug ką mums nepadės, nes visa 
Lietuvos ateitis priklausys tik 
nuo politinio ateities vystymosi, 
kurį atspėti ir žinoti dabar nie
kas negali. Tačiau visųmūsųvei- 
kėjų ir organizacijų darbas, ke
liant Lietuvos vardą ir . auklėjant 
jaunąją lietuvišką kartą, prime
nant jiems, kad jie yra lietuviai 
arba kad net ir lietuviškos kil
mės yra labai reikšmingąs. Be 
politinės veiklos pagrindinis mū
sų darbas turėtų būti išlaikymas 
savo kalbos, savos kultūros ir 
mūsų lietuviškų papročių.

— O kas gi, taip sau visai nie
ko neslepiant, pas mus Jums ne
patiko?

— Tikrai nieko nemačiau kas 
man pas jus nepatiktų, nes vis
kas jūsų gyvenime man patiko. 
Vieną tik aš nesuprantu, kad dau
gelis iš jūsų, man lyg tai su gai
lesčiu skundėsi, kad nenuvažiavo 
į Ameriką o gyvena čia. Aš tega
liu jums tik pasakyti, kad tikrai 
nesigailėkite nenuvažiavę kitur, 
o džiaukitės laimingai gyvenda
mi Australijoje, nes tikrai nie
kur kitur nerasite per daug ko ge
riau, daugeliu atveju tik blogiau, 
ką jūs čia turite. Jūsų gyvenimas 
Australijoje yra tikrai labai pui
kus ir žavėtinas irašasmeniškai 
pati galėčiau čia pilnai gyventi.

— Ką gi galėtumėte palinkėti 
Australijos lietuviams.

— Pirmų pirmiausiai tai aš 
noriu iš visos savo širdies pa
dėkoti Sydnėjaus ir Canberros 
lietuviams, kolegoms gydyto
jams, filisteriams ir visiems 
naujai įsigytiems lietuviams 
draugams už jūsų tokį malonų, 
nuoširdų ir puikų mano priėmi
mą Australijoje. Jūsų parodytas 
draugiškumas man tikrai ilgai 
bus nepamirštamas ir jus Aus
tralijoje aš visuomet labai gra
žiai atsiminsiu. Aš linkiu jums 
ir toliau tarpusavyjetaip gražiai 
sugyventi ir dirbti gražų lietu
višką darbą, kai taip pat linkiu 
jums daugiau domėtis ir įsitrauk
ti į vietinį Australijos politinį 
gyvenimą, nes gi, tai yra ir jū
sų dabartinis kraštas ir tas jums 
turėtų būti daug artimiau.

Baigus šį malonų ir draugiš
ką pasikalbėjimą, aš tikrai bu
vau labai nustebęs ir sužavėtas, 
kad mūsų mieloji viešnia per to
kį trumpą laiką įstengė tiek 
daug pastebėti ir pamatyti mūsų 
gyvenimo gerąsias ir blogąsias 
puses, kas parodo jos didelį ne 
tik mokslinį, bet ir gyvenimišką 
išsilavinimą.

VANTED AT ONCE 
IST CLASS SKILLED 
VVELDER-FITTERS 

Experienced in structural vvelding*. 
Union shop, siek benefits. Paid hos- 
pitalization. Full time. Day shift. 

Apply in person.
CLEVELAND BEACON PRODUCTS 

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

(68-77)

PLB Seimas...
(Atkelta iš 1 psl.) 

se baruose šiems asme
nims: Alfonsui Mikuls
kiui, Aleksandrui Kučiū 
nui, Genovaitei Breich- 
manienei, Liudui Sagiui, 
Bernardui Brazdžioniui, 
Stepui Zobarskui, Juo
zui Kapočiui, Adomui 
Varnui ir sporto garsin- 
tojui - populiarintojui Al 
girdui Bielskui.

Taip pat ir rašytojai 
A. Landsbergis ir A. Kai 
rys apdovanoti po $300 
už libretų parašymą lie
tuviškoms operoms: pir 
masis už "Juoduosius 
Laivus" ir antrasis už 
"Lakštutės Meilę". Gi 
abiejų operų sukūrėjai - 
kompozitoriai Jeroni
mas Kačinskas ir Julius 
Gaidelis gavo po pilną 
tūkstantinę. LF pirm. 
Dr. Kazys Ambrozaitis 
įteikė tūkstantinę Lietu
vių Rašytojų D-jos pir
mininkui Tėv. L. And- 
riekui, prašydamas per 
duoti laureatui E. Cin
zui, už jo romaną "Bro
lio Mykolo gatvė", kuris 
negalėjo atvykti į seimą.

Žinoma neapsieita ir 
be Antano Gustaičio są 

ŠAUDYMO PIRMENYBĖS

pabaltiečių Šaudymo pirmenybes kurias šalfass 
pavedimu organizuoja Hamiltono Medžiotojų ir Žuklautojų klu
bas, įvyksta š.m. rugsėjo 15 ir 16 d. prie Caledonia, Ont. šaudyk
loje.

Jaunimas galės varžytis dėl "laisvės minties taurės",kurią per 
nai buvo laimėję Toronto Rambyno tunto skautai. Daugiau infor
macijų apie šaudymo pirmenybes norintieji gauti, gali kreiptis 
į J. Usvaltą, 75 E vėl y u Avė., Toronto, Ont. tel. 762-5019.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

mojaus ir spyglių, kai jis 
banketo dalyviams per
skaitė keliolika satyrų - 
eilėraščių iš savo naujos 
spaudai ruošiamos kny
gos "Saulės Šermenys".

ATSISVEIKINIMO IR 
PADĖKOS ŽODŽIAI

Baigęs savo darbus St. 
Barzdukas atsisveikino, 
per delegatus, su plačiai 
po pasaulį išsklaidytais 
tautiečiais. Gi, naujasis 
PLB V-bos pirmininkas 
inž. B. Nainys, puikiai 
suorganizavęs savoišrin 
kimą, padėkojo už jam pa 
reikštą pasitikėjimą. Ar 
sugebės inž. Nainys su
burti po PLB sparnu vi
sus norinčius šiai orga
nizacijai priklausyti lie
tuvius, būtų dar per anks
ti spėlioti. Bet nuspėjant 
fronto bičiulių siekimus 
būtų galima tik neigiamą 
išvadą tepasidaryti. "Te
gul saulė Lietuvos tam
sumus prašalina ir švie
sa ir tiesa mūsų žings
nius telydi ir Tegul mei
lė Lietuvos dega mūsų 
širdyse ir Vardan tos, 
Lietuvos vienybė težy
di", linkėtina visada pri
siminti naujai PLB val
dybai.

Du varžovai...
(Atkelta iš 1 psl.) 

siškąjį komunizmą sužlugdyti. 
Todėl ji vis dar nėužtrenkia du
rų su kinų komunizmu susitai
kinti. Iki šiol ji vis laukė Kinijos 
komunizmo sprogties iš vidaus. 
Tačiau X Kinijos Komunistų par
tijos kongresas, įvykęs Pekinę, 
parodė, jog Kinijos komunizmo 
srovės viduje dar labiau susivie - 
nijo. Mao po raudonąja vėliava 
apjungė visus Kinijos sluoksnius 
ir komunistines sroves bei kar
tas bendram tikslui: atsispirti 
Maskvos imperializmui.

Militariškai žiūrint, Kinija 
Maskvai nėra pavojingas varžo
vas. Maskva per 28 m. kariškai 
išaugo J tokią "galybę", kad ji 
šioje srityje lenktyniauja su ki
tu militariniu galiūnu --suJAV. 
Skelbiama, kad apie 1 milijoną 
kareivių yra Maskvos sutelkta 
ties R. Kinijos siena. Žinoma, 
Kinija turi beveik 4 kart daugiau 
gyventojų ir gali sumobilizuoti 
daugiau kareivių, negu Rusija. 
Tačiau Rusija pralenkia Kiniją 
atominių bombų ir rakečių, o 
taip pat ir kitų ginklų rūšyse. 
Taigi, Kinijai pulti Rusiją bū
tų nesąmonė, o Rusijai pulti Ki
niją būtų didelė rizika.

Kodėl Maskva bijo R. Kinijos? 
Labiausiai ji bijo dėl R. Kinijos 
komunizmo įtakos plėtimo pasau
lyje. Nuo tos dienos, kada JAV 
kapituliavo ir sutiko R. Kiniją 
įsileisti į JT, Maskva pajuto, 
kad R. Kinija pasidarė užsienio 
politikoje pirmaujanti komunis
tinė valstybė, šiandien Kinijos 
komunizmo įtaka vis labiau ple
čiasi ne tik Azijoje, Afrikoje, bet 
ir V. Eurpoje, Amerikoje.

Tuo tarpu gi Maskva vargiai 
sugeba išlaikyti pavergtų tautų 
komunistų "vienybę". Tai psicho
logiškai suprantama, kodėl Brež 
nevas serga nemigo liga: jis dre
ba ne tik dėl savo, bet ir dėl 
rusiškojo komunizmo kailio.

Kinijos komunistai šiandien 
pasidarė V. Europos "draugai". 
Jie teisingai numato, Lįd V. 
Europai gresia didžiausias pa
vojus iš Maskvos pusės. Todėl 
jie įspėja V. Europą, kad ji ne- 
silpnintų, o stiprintų NATO ir 
greičiau politiškai susivienytų, 
kad bendromis jėgomis galėtų 
atremti Maskvos netikėtą už
puolį. Be abejo, R. Kinija su šia 
strategija turi ir paslėptą tikslą: 
išprovokuoti Maskvos ir V. Eu
ropos konfliktą, kad ji galėtų tuo 
pasinaudoti ir laimėti paskutinį 
mūšį: kinietiškojo komunizmo 
įsigalėjimą pasaulyje.

Nėra abejonės, kad V, Europai 
ir visam laisvajam pasauliui po
litiškai būtų išganingiausia, jei 
S. Rusija ir R. Kinija nuo plūdi
mosi pereitų į karštąjį karą. 
Tada Rusijos pavergtoms tau
toms susfdarytų galimybės veik
ti fronto užnugaryje ir išsiko
voti sau laisvę bei nepriklauso
mybę. Tačiau ar taip įvyks? Juk 
Stalinas ir Hitleris buvo didžiau 
si.priešai, bet 1939 m. rudenį ne. 
tikėtai susitarė ir pasidalijoBal 
tijos kraštus ir Lenkiją. Kodėl 
Brežnevas ir Mao negali vieną 
dieną ar naktį susitarti ir pasi
dalinti pasaulį dviejų komunizmų 
valdymo hegemonijoje? Ką tada 
darys JAV ir V. Europa? Apie 
tai reikėtų rimtai pagalvoti 
tiems, kurie daugiau intriguo
ja, o mažiau ar silpniau politi
kuoja.

TOOL MAKERS — 
JOURNEYMEN 

AND 
QUALIFIED APPRENTICES 

EXPER1ENCLD — On small exactin^ 
vvork desired.
MACHINISTS OR SET-UP 

MEN
CAPABLE - Of using precision loo/s 

and understanding blueprints.
APPLY

TRIl’LE A TUBE, INC.
470 BECK RD. 

JONESVILLE. MICHIGAN 
517-849-9945

(60-69)

WELDERS
HELIARC

EXPER1ENCED REQUIRF.D

On aluminum and stainless malerials. 
Hourly rate, benefits, union shop. 
F.qual opportunity employer. Applv-

HUNTER MFG. CO.
30525 AURORA RD.. SOLON. OIIIO 

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

216-248-6111
<68-71)

MACHINISTS
RAD1AL DRILL PRF.SS 

TURRET LATHE RAM TYPE 
TURRET LATHE SADDLE TYPE 

Mušt be able to sėt up vvork from 
Blue Prints and Close Tolerance. 
Good hourlv rate plūs incenlives and 
all company paid benefits. Call 216- 
267-6868.

CLARK RELIANCE CORP. 
15901 INDUSTRIAL PARKWAY 

CLEVELAND. OHIO
An Equal Opportunity Employer 

(68-70)
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BENDRAVIMO SU 
SOVIETAIS SUNKUMAI

Šiomis dienomis tarp
tautinės žinių agentūros 
ir paskiri koresponden
tai pranešė laisvam pa
sauliui apie dramatišką 
pasikalbėjimą su sovie
tinės vandenilio bombos 
"tėvu", sovietiniu fiziku 
disidentu Andriejų Sak- 
harovu. Drąsus moksli
ninkas pakvietė užsienio 
korespondentus į savo 
kuklų butą Maskvoje ir, 
besikalbėdamas su jais, 
įspėjo kapitalistinių kraš
tų "entuziastus" nerem
ti Sovietų Sąjungos eko
nomiškai ir technologiš
kai.

Patekęs į režimo ne
malonę dėl savo pasyvios 
kovos liberalizuoti sovie
tinį biurokratinį aparatą, 
52 metų amž. mokslinin
kas ilgesniame pasikalbė
jime išdėstė realius pa
vojus laisvam pasauliui " 
visaip stiprinant sovieti
nį militarizmą.

1950 metais Sakharo- 
vas pradėjo dirbti prie 
vandenilio bombos pro
jekto. Tais metais jis 
pasirašė pasižadėjimą 
neturėti kontaktų su už
sieniečiais. Kada jis pa
reiškė reformų pageida
vimą, jį išmetė iš slap
to projekto pareigų. Bet 
ir dabar, ilgam laikui 
praėjus, jis sekamas, jo 
kontaktai su užsienie
čiais registruojami. 
Valstybės prokuratūra 
apkaltino jį išduodant 
valstybės paslaptis,nors 
mokslininkas dabar jo
kiomis militarinėmis 
paslaptimis nedisponuo
ja. Jis yra Sovietų moks
lo akademijos narys ir, 
kol kas, gyvena iš Aka
demijos jam tebemoka
mos algos.

Andriejus Sakharovas 
principingai įspėjo užsie 
nį apie riziką pasaulio 
taikai iš vis militariniai 
stiprėjančios Sovietų Są
jungos.

Technologinis bendra
vimas su sovietine biu
rokratija turi didelių sun
kumų ir siauresnėje ap
imtyje, bendraujant as
meniškai, amerikiečiui 
su sovietu. Apie tai rašo 
Aviation Week žurnale, 
to leidinio redaktorius 
Robert Hotz. Sovietai no
riai gilinasi į bet kurią 
technologinę detalę, ku
rią atskleidžia amerikie - 
čiai ir stato neįveikia
mas biurokratines bari
kadas, amerikiečiui no
rint sužinoti mažą, ne
reikšmingą dalyką. Ame
rikos Aeronautikos Ins
titutas organizavo Mask 
voje aeronautikos ir as- 
tronautikos parodą. Tai 
buvo savo atskleistos kor 
tos technologinių pas
lapčių žaidime. Nixono

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

NAUJASIS VALSTYBĖS SEKRETORIUS -
VADINKITE MANE "EKSCELENCIJA”

Brežnevo santalka, rašo 
Aviacijos Savaitės re
daktorius, buvo naivi, 
nes nebuvo numatyta to 
itin kieto realizmo, kad 
derybose amerikietis 
yra paslaugus, o sovie
tas kietas. Sovietų spe
cialistų delegacijos ei
na per Amerikos gynybos 
pramonę su Baltųjų Rū
mų leidimais, kurie pa
kerta įprasto saugumo 
tvarką (USSRdelegations 
has been running around 
the U.S. defenseindustry 
with White House clea- 
rances that override all 
normai security proce- 
dures).

Sovietų aviacijos gene
rolas Mikhail Mishuk bu
vo įleistas susipažinti su 
Boeing Seatle fabrikais, 
tuo tarpu tokio pat kariš - 
ko rango oro pajėgų gene - 
rolas amerikietis Sovie
tų Sąjungoje panašių pri 
vilegijų negavo.

Sovietinės biurokrati - 
nės barikados užstoja ke
lią pasitarimams su pri
vačiomis firmomis. Vals
tybė tariasi su valstybės, 
su JAV pareigūnais. Re
žimas neleidžia kontak
to su užsieniečiais ir vi
sos derybos, net asmeniš - 
kos pažintys, nukreipia
mos oficialiais,. valsty
biniais biurokratiniais 
kanalais. Nors sovietai 
labai reikalingi technolo
ginės talkos, biurokrati
niai nuostatai ir brutalus 
įtarinėjimas stovi virš 
visko.

— Sovietai yra atkak
lūs, brutalūs, įtaringi 
bendravime su užsienie
čiu, — pažymi Aviacijos 
Savaitės redaktorius.

Dabar, tam tariamam 
atodrėkiui pasireiškus, 
firmos ir bankai skuba 
įsteigti savo atstovybes 
Maskvoje. Bet viskas tai 
nėra taip, kaip paprastai 
būna. Chase Manhattan 
bankas neturi teisės vers
tis bankinėmis operaci
jomis. Pan American 
World Airways neturi tei
sės savo Maskvos filialė- 
je pardavinėti kelei
viams bilietų. Tai viskas 
su tikslu neleisti sovietų 
piliečiams turėti bent ko
kį betarpišką kontaktą su 
užsieniu.

Lygiašalio bendravi
mo ir gamybinės apyvar
tos tol nebus, tvirtina re 
daktorius, kol amerikie
čiai neišmoks pasitari
mų ir derybų srity tapti 
tokiais pat kietais ir per
dėm savanaudiškais, ko
kie dabar yra sovietai.

(rd)

Pasauliui familiariškas vei
das, Jungtinių Amerikos valsty
bių užsienio politikos čičerone, 
imigrantas žydas iš Vokietijos, 
kur jis lankė žydiškojo geto mo
kyklą ir buvo hitlerjugendo vai
kėzų primuštas, garsios harvar- 
do kolegijos mokslininkas, ne
vykusio (Galgenhumor) sąmojo 
mėgėjas, kalbąs su sunkiu vokiš
ku akcentu, artimiausias prezi
dento Nixono patikėtinis, politi
nių mokslų daktaras Henry Kis- 
singeris tapo JAV Valstybės 
sekretoriumi. Jis įžengė įVals- 
tybės sekretoriaus kabinetą, ku
rio sienos apkabinėtos buvusių 
Valstybės sekretorių portretais. 
Čia Kissingeris rikiuos pasauli
nės supervalstybės užsienio po
litiką. Nuo tos politikos pareina 
ir krašto vidaus politika. Kis
singeris tapo figūra, kuri reikš
minga pasauliui ir istorijai.

Pasaulinės visuomenės dėme
sys sukoncentruotas ties Kis- 
singeriu. Viso pasaulio perio
dika mirgėte mirga jo atvaiz
dais, jo posakių perpasakoji
mais, jo biografijos apgraibi- 
niais arba detališkesniais apra
šymais/ Lietuviai, aišku, stebi 
naujo galiūno įžangą į tą pašau 
lio politikos sferą, kur dalinai 
glūdi Lietuvos suverenumo 
sprendimas. Lietuviai atsimena 
ilgą eilę vardų: Cordell, Hull, 
Jimmy Byrnes, Dean Acheson, 
George C. Marshall, John Fos- 
ter Dulles, Dean Rusk ir, dabar 
pasitraukęs, Bill Rogers. Jųsan 
tykiai su Pabaltijo problema bu
vo margi, įvairūs, bet principi
niai visad jautrūs okupacijos ne
teisybei. Principas buvo patva
rus — okupacijos nepripažini
mas...

Stambios leidyklos suskubo iš 
leisti knygų apie Kissingerį. W. 
W. Norton leidykla išleido St. 
R. Graubario "Kissinger -- Por- 
trait of a Mind", Stein & Day lei
dykla išleido Barbaros Howar 
knygą "Laughing All theWay". 
Multimilijoninis savaitraštis 
“Time” patalpino konspektiškai 
turiningą essay apie Kissingerį.

Spaudoje žinių apie naują Vals
tybės sekretorių hipertrofija!

Teikiamų žinių spektras įvai
rus, kartais vienašonis, per
tempiamas į tą pusę, kuri paran
kesnė žurnalisto prirašomų eilu
čių skaičiui. Kartais medžiaga 
yra konkreti, aiški. Visas tas da
vinių margumynas — iš knygų ir 
periodikos -- pateikia įdomios 
šakotos, komplikuotos asmeny
bės portretą. Kissingeris buvo 
vedęs, turįs vaikę, dabar per- 
siskyręs. Kissingeris mūsų 
sostinėje susikūręs beveik "swin 
gėrio” donžuaniško tipo vy
ras) reputaciją (Time). Kissin
geris mėgsta rodytis ir fotogra. 
fuotis "seksapiliškų" mote
rų draugystėje. Lietuviai atsi
mena TV ekrane blykstelėju
sią Respublikonų konvenci
jos sceną: Kissingeris ir Rūta 
Lee. Kissingeris dirbantis 18 
valandų per parą, laikąs savo še
šių kambarių butą madingame 
Rock Creek Park priemiestyje 
tuščią, mėgstąs gerai valgyti, 
šachmatistas ir nepuošeiva. 
Kissingeris parašė tris kny
gas, sužavėjusias savo minti
mis Nixoną.

Kissingeris, pakviestus jį vals
tybės sekretoriaus pareigoms, 
paklaustas kaip jį vadinti: "Mr. 
Secretary" ar "Dr. Secretary”, 
atkirto "vadinkite mane eksce
lencija!" Spauda pavadino tai 
pakaruokliško (Galgenhumor) są
mojo išdaiga.

Kaip savita asmenybė Kissin
geris gali būti pavadintas kabi
netinių svarstymų, politinių for. 
mulių, strateginių planų žmo
gumi. Greta to beveik profeso
riško kabinetiškumo ta sosti
nės žmonių sukurta jo "swinge- 
rystė" atrodo paprastas nuvar
gusių smegenų pravėdinimas, 
pastanga neprarasti ryšio su gy
venimo lengvabūdiškumu, net ir 
tam tikra dekoracija, už kurios 
paranku kurti politines teorijas 
ir diplomatinės strategijos pla
nus.

Jo trys knygos yra šios: "Nu- 
clear Weapons and Foreign Po- 
licy", "The Necessity for Choi- 
ce" ir "The Troubled Partner- 
ship" ("Atominiai ginklai ir už 
sienio politika", "Pasirinkimo 
būtinybė" ir "Apsunkintas bend
ras darbas"). Šiuose veikaluose 
Kissingeris suranda naujas mo

RIMAS DAIGUMAS
dernaus tarptautinio bendravi
mo formules. Atominiams gink
lams atsiradus, pasauliui, esą, 
ėmė atrodyti, kad devyniolikto
jo amžiaus politikos ir diploma
tijos metodai tapo apgailėtinu 
anachronizmu (Bob Considine).

Kissingeris, neneigdamas ato
minio veiksnio įtakos į politiką 
nurodo, kad istoriniai tarpvals
tybinio santykiavimo dėsniai li
ko, kaip buvę. Paėmęs antikinio 
graikų filosofo Tukidido teori
ją, Kissingeris tvirtina, kad 
"dabartis, nors ir neatkartoda
ma praeities, neišvengiamai ją 
primena: tas pat taikintina atei
čiai". Greta to teorinio motto 
savo knygose Kissingeris ado
ruoja tris istorines asmeny
bes, kurių pažiūros ir veiki
mo metodai turi teoriją pavers
ti realiu istoriniu reiškiniu. 
Tie asmenys: kunigaikštis Otto 
Bismarckas, diplomatas Cle- 
mens Metternichas ir politikas 
Robertas Castlereagh’as. Pas
tarasis mažiau už pirmuosius du 
žinomas mūsų visuomenei. Tai 
anglų politikas (1769-1822),Ang
lijai atstovavęs Vienos kongre
se. Jis buvo aršus Anglijos stip
rėjimo eros strategas ir stengė
si visad neklusnią Airiją visiš
kai inkorporuoti į Anglijos sudė
tį. Castlereagh’as yra tipingas 
ano laikotarpio politikas, abso
liučiai nesiskaitęs su mažų vals
tybių ir tautų savistovumo aspi
racijomis.

Šie trys istoriniai asmenys 
žavi Kissingerį tuo, kad jie, esą, 
sugebėjo sukurti sąlygas taikai, 
kuri truko šimtmetį.

Taip Kissingerio teoriją pri
stato šnekūs laikraštininkai, "už 
miršdami, kad ir po "Švento
sios Sąjungos" sudarymo, maži 
karai sproginėjo šen ir ten,kaip 
fajerverkai, o 1870 metais Euro 
pą nusiaubė prūsų - prancūzų 
karas.

Tad iš to netikro šimtmečio 
Kissingeris išgauna žūtbūtinės 
pasaulio iliuzijos sprendimo me
todus — kaip išlaikyti taiką?

Tema itin simpatinga, populia
ri. Tą temą propaguojant visur 
yra neabejotinas pritarimas. So
vietų Sąjunga dedasi netgi tos 
temos skelbimo čempionė. Rei
kia akcijos ir čia Kissingeris pa
skelbė savo veiklos motto: "Po
litika, kuri laukia įvykių, linkusi 
pasidaryti tų įvykių belaisve".

Jis nelaukė įvykių, bet galva - 
trūčiomis juos kūrė. Spontaniš
kas Jungtinių Amerikos Valsty
bių posūkis į galinguosius komu
nistinius rytus ir yra užbėgimas 
įvykiams už akių. Flirtas su Ki
nija ir Sovietų Sąjunga milita- 
rinio nepakantumo nuotaikas 
perjungė ant ekonominių santy
kių bėgių. Ideologiniai kardai bu
vo padėti į spintą, vietoj jų su
švytravo pragmatistinių tarpu
saviu vizitų pompa. Visad pelnui 
alkani, o ideologijoms alergiški 
vertelgos steigia savo biznių fi- 
liales ir laukia manos iš dan
gaus, pasakiškų pelnų.

Kol kas viskas yra iliuzijos 
stovyje, pelnų nėra. Iš Kissinge. 
rio "pasaulio taikos" statybos ir 
Tukidido istorinių pamokų, tuo 
tarpu, Sovietai ir Kinija tenkina 
savo amžiną agrikultūrinį ir tech
nologinį alkį. Tačiau, visi tvirti
na, karo grasmė nublėso. Tai 
reiškia, kad "pasaulio taikos" 
statyba, kuriai iniciatyva pasiro
dė iš po Valstybės departamen
to skvernų, patvirtino Kissinge 
rio tezę: atominiame amžiuje ga
lima sekti praeities pamokas, 
kurti naujas "šventąsias sąjun
gas".

Ar tai patvarus laimėjimas? 
Tezei įgyvendinti reikia ilgo lai
ko, o Kissingeris disponuoja tik
tai trejais metais. Ar šis geo
politinis štatus quo išlaikys atei
nančio šimtmečio smurto gun
dymus? To mes nematysime, 
matys ateitis. Tuo tarpu dabar 
spekuliacija susikurtu mitu ga
li atrodyti kaip tikroviškumas. 
Jeigu Nobelio taikos premijai 
nenominavo prezidento Nixono 
gąl nominuos dr. Kissingerį. 
"Pasaulio taikos" teoriją jis 
parėmė savo akcija.

Mes, atstovai tautų, ku
rios neturi valstybinio suve
renumo savo kilties kraštuo
se, palikdami painias teorijas 
ir jomis spekuliacijas,, turime 

teisę klausti: kas yra "pasau
lio taika" Kissingerio koncep
cijoje?

Matome, kad jo strategijos 
pagrindas yra senos "Švento
sios Sąjungos" adoracija. Tai 
juk buvo militariškas trijų mo
narchijų (Rusijos, Austrijos ir 
Prūsijos) susitarimas tapti Eu
ropos (per tai ir pasaulio) žan
daru. Tai buvo principas, prie
šingas buv. Tautų Sąjungos, da
bartinių Jungtinių Tautų princi
pams. Kaip matyti, Kissingeris 
įpiršo pasaulio žandaro parei
gų idėją trims supervalstybėms 
— J.A. Valstybėms, Kinijai ir 
Sovietų Sąjungai, šie milžinai, 
Kinija ir Sovietų Sąjunga, kol 
kas priversti pritarti žandaro 
Pareigų planui,nes jie neturi pa
sirinkimo. O juk dar neseniai 
Nikita porino palaidosiąs ka
pitalizmą.

Tokiu būdu ta moderni "pa
saulio taikos" idėja sukurta ant 
dabartinio geopolitinio balanso, 
ant dabartinių valstybinių sie
nų ir interesų stovio. Pasaulyje 
yra bent du šimtai milijonų žmo
nių ir bent penkiasdešimt tau
tų, kuriems nepripažintos vals- 
tybinio tvarkymosi apsisprendi
mo teisės! Ignoruojami yra ir 
politinės laisvės ištroškę šim-

Švedijos rinkimų 
belaukiant BRONIUS AUŠROTAS

Vakarų Europoje, gi ypač 
Anglijoje ir nemažiau JAV, 
su dideliu susidomėjimu 
laukiama š. m. IX. 16. Šve
dijoje įvyksiančių parla
mento rinkimų.

Prieš keletą dienų Švedi
jos didžiuose dienraščiuose 
tilpo puslapinis atsišauki
mas, pasirašytas "rašytojų, 
žurnalistų ir kultūrinės 
veiklos darbuotojų”, kuria
me sakoma: ”Nei vieno bal
so buržuazinei vyriausybei; 
mes sudarome rezistencinį 
judėjimą prieš buržuazinę 
valdžią”, žinia, šis atsišau
kimas yra ne kas kita kaip 
Socialdemokratų valdžios 
obalsis, siekiąs išvengti ga
limo pralaimėjimo. Gi Šve
dijos socialistai valdo kraš
tą jau nuo 1932 metų ir 
jiems pirmą kartą, per 40-tį 
metų, gręsia pralaimėjimo 
pavojus.

Cituotas laikraštinis at
sišaukimas į Švedijos žmo
nes buvo atspausdintas po 
to, kai viešosios opinijos ty
rinėtojai nustatė, kad Šve
dijos socialistai neturi dau
giau kaip 40% liaudies bal
sų ir kad jų partijos popu
liarumas krinta kiekvieną 
mėnesį. Dar tik vasarį tie 
patys viešosios nuomonės 
meškeriotojai skelbė, kad 
min. pirm. Olof Palmes so
cialistai turėję 43% balsuo
tojų paramą. Ir nors socia
listai to nenori parodyti, 
tačiau partijos viršūnėse 
jaučiamas didelis susirūpi
nimas dėl krašte įsigalinčio 
nepasitikėjimo socialistais; 
esą galima dalykas, kad 
socialistai yra pasirengę 
pralaimėti! žinia, 
jeigu taip įvyktų, tada jų 
valdymas būtų nuvainikuo 
tas po 40-ties metų valdžio
je.

Socialistų strategai gal
voja, kad dabartinis min. 
pirm. Palme esąs partijos 
didžiausias minusas, šiam 
tikslui pravestosios viešo
sios nuomonės tyrinėtojų 
studijos, kaip tarpe specia
listų balsuotojų taip ir kitų 
piliečių eilėse, nustatė, kad 
Palme esąs nustojęs ryšio 
su rinkėjais ir nesupranta 
krašto pulso. Viename ap- 

tai milijonų žmonių, kurie mer
di Rytų supervalstybių pavaldi- 
nybėje. Ir ant tokio "status quo" 
statoma "pasaulio taika"!

Mums atrodo, kad tokios "pa 
saulio taikos" idėja (net šimtui 
metų ateitin), tolygi Hitlerio pla 
nui stabilizuoti Trečią Reichą 
tūkstančiui metų. Tai mesijaniz- 
mo idėja, labai būdinga Rytams 
ir Biblijai. "Pasaulio taikai" 
pamatais imama neteisė, smur
tas, vergavimas.

J. A. Valstybių partneriai, 
kuriuos Kissingeris parinko pa 
šaulio žandaro pareigoms, Ki
nija ir Sovietų Sąjunga, tuo tar
pu supuolė draugėn ne dėl su
sižavėjimo "kapitalistine pašau 
lio taikos teorija" (Tiesa), bet 
dėl aklos kapitalizmo atomo 
bombos baimės, dėl savo nepa
jėgumo varžytis su J. A. Vals
tybių industrija, dėl chroniško sa
vo pavaldinių badmiriavimo. 
Jie kenčia tą partnerystę dan
tis sukandę...

Iš tos partnerystės jie, tuo 
tarpu, daug laimi: valstybinių 
sienų revizijos nėra, apie sve
timų teritorijų aneksijas nekal
bama, režimus stiprinanti pagal
ba gaunama.

Milžiniškame žaidime,pasau
liniame eksperimente — ar iš
liks Pa balti jo problema gyva? Ge
opolitinis status quo mums -nėra 
neliečiamybė. Toks Pabaltijo 
problemos susikirtimas su mo
dernios “pasaulio taikos" iliuzi
ja.

klausinėjime jis negavo net 
30% apklaustųjų balsų!

Siekiant suprasti balsuo
tojų psichologiją buvę ban
dyta tokių klausinėjimų me
todu, išsiaiškinti Sočiai De
mokratų Partijos narių su
sidomėjimą savo partijos 
vedama politika ir jos nu
statytomis ateities gairė
mis. Tokių apklausinėjimų 
vaisiai nebuvę labai džiugi
nantys socialistams: vos ne 
vos 25% organizuotų unijo
se narių parodė ideologišką 
susidomėjimą savo partijos 
vedama politika. Dauguma 
apklaustųjų domėjosi tik 
materiališkomis savo parti
jos teikiamomis gėrybėmis: 
geresniais uždarbiais, nau
jais automobiliais bei stereo 
muzikos aparatais.

šiuo m,etų, stipriausia 
opozicijos Centro Partija, 
yra remiama 28% krašto 
balsuotojų; gi visos kitos 
opozicijos partijos kaip 
Konservatoriai ir Liberalai 
gali surinkti 24,5% rinkėjų 
balsų. Kas nuostabu, kad 
Centro Partijos programa, 
kai kuriuose punktuose, yra 
labai artima Socialdemo
kratų ir todėl laukiama, kad 
kai kurie savo partija ne
patenkinti socialistai gali 
balsuoti už centristus.

Be visų kitų balsuotojų 
nepasitenkinimo priežasčių, 
yra dar viena, labai rimta 
psichologinė grėsmė. Mat 
Švedijos neutralumas ir ga
na pastebimas atsiskyrimas 
nuo, kitų tautų, beveik įgy
vendinus Sociališko Gerbū
vio Valstybę, verkte verkia 
krašto saugumo. 
Ir pažeisti šį saugumo prin
cipą yra labai rimta politiš
ka nuodėmė: gi socialdemo
kratai ją papildė.

To viso rimčiausia prie
žastis yra santykių atšali
mas tarp JAV ir Švedijos. 
Netenka aiškinti, kad Šve
dija, remdama šiaurinį 
Vietnamą ir nuolatos kone- 
veikdama Ameriką, privedė 
prie tokios būklės, kad 
Stockholme JAV neturi sa
vo Ambasadoriaus. Praėju
siais metais tai buvo labai 
naudinga. Palme; jis piestu

(Nukelta į 4 psl.)
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Gal niekas taip ryškiai 
neaprašė JAV dilemos 
Europoje, kaip Henry Kis
singer. Perskaičius jo 
daugiau kaip prieš dešim
tį metų rašytas knygas, 
tenka padaryti visą eilę 
mažai džiuginančių išva
dų.

Drauge su Kissingeriu 
reikia sutikti, kad vaka
rų Europos įtraukimas į 
rusų įtakos sferą būtų ne 
pakeliamas pralaimėji
mas JAV-bėms ideolo
ginės rytų-vakarų kovos 
plotmėje.

Su Kissingeriu reikia 
vėlgi sutikti, kad vakarų 
Europos atominė apsau
ga tapo iliuzorinė tą die
ną, kai rusų atominių 
ginklų kiekis ir galybė 
pakankamai priartėjo 
prie JAV karinio poten
cialo masto. Čia galima 
priedu pastebėti, kad 
praktikoje šiandieną jau 
nei vieno pasaulyje kraš
to, nei vienos teritorijos 
apsauga Amerikai nėra 
verta to, kas ją ištiktų 
atominio karo atveju.

Taigi padėtis gaunasi 
nekokia: apginti negaliu, 
nes per daug rizikuoju, 
bet nustoti irgi negaliu.

Pridėkime prie to dar 
vieną svarbų faktorių: 
pats žemės savininkas 
arba nelabai nori, kad aš 
jį ginčiau, arba jis yra 
toks egoistas, kad ma
no gynybos jis nėra ver
tas.

Šitaip pažvelgus į JAV 
padėtį Europoje, pradedi 
žmogus geriau suprasti 
Kinssingerio logiką:

— belieka nuduoti, kad 
atominio ginklo iš viso 
nėra, ir tuo pačiu aš nie
ko nebijau (nusiginklavi
mo sutartys?);

— paskui reikia pasi
ieškoti tokio bendrininko 
kurs to "nesamo” (!) ato 
minio ginklo bijo mažiau 
už mano priešininką (Są
junga su Kinija? Čia ten
ka primygtinai cituoti 
Kissingerio nuomonę 
apie atominio puolimo 
grėsmę: "A level of da- 
mage which may seem 
unacceptable to us may 
prove bearable to the So
viet Union and even more 
so to Communist Chi- 
na"); *)

— galop reikia sutaiky
ti palaipsnįpasitraukimą 
su palaipsniu savo ir prie
šininko ideologijų suar- 
tinimu, tam, kad ideolo
ginis pralaimėjimas būtų 
pakeistas neaiškumu kas 
kieno ideologiją perėmė 
(prekybos sutartys šu So
vietais?).

Jei prie to visko pridė
sime Ameriką slegian
čius milžiniškus ekono
minius spaudimus, kaip 
pav. naftos trūkumus ar 
dolerio svyravimus, gal 
tuomet galėsime susida^ 
ryti bent daliną dabarti
nės JAV padėties vaizdą.

Ne veltui Kissingeris 
savo knygose dažnai mini 
neidentifikuotus "errors 
of the past", kurie prie 
tokių iliuzionisto triukų 

.priemonių Ameriką pri
vedė... Tų "praeities klai
dų" kartus minėjimas 
yra tuo labiau pagrįstas,

•) "Tas pats (atominio) sunai
kinimo kiekis kuris mums gali 
išrodyti visai nepakeliamas, ga
li pasirodyti esąs- perneštinas 
Sovietų Rusijoj ir dar labiau at- 
laikytinas Kinijoje". 

jog 1918 ir 1945 metais 
amerikiečiai_ elgėsi 
KAIP NORĖJO, o 1972 
metais jie jau yra pri
versti elgits KAIP GA
LI.

Šiandieninė JAV poli
tika greičiausiai ne be 
išgąsčio žiūri į susida
rantį rusų-vokiečių blo- 
ką? kurio atsiradimą Kis 
singeris numatė prieš 13 
metų (čia reikia kepurę 
nusiiimti). Rusų - vokie
čių sąjungos akivaizdoje 
JAV pačios savo ranko
mis yra priverstos kurti 
nemažiau pavojingą ir ne 
mažiau neįveikiamą kinų 
- japonų bloką. Be to, 
JAV yra priverstos grieb
tis jei ne šiaudo, tai vil
ties, kad joms atiteks "ba 
lanso" galybės vaidmuo.

Ko tačiau Kissingeris 
nepastebi ar nesako, tai, 
kad grįžtant atgal prie tų 
"praeities klaidų" ir jas 
po vieną peržiūrint, ten- 
<ca prieiti išvados, jog le
miamoji klaida buvo pa
daryta 1945 metais, kai 
tapo panaikinta rytų Euro 
pos tautų juosta skirianti 
Rusiją nuo Vokietijos. 
Šią "izoliacijos" juostą 
pašalinus, buvo užmegs- 
ta itin pavojingų politinių 
įvykių grandis: 1)Rusijai 
buvo sudarytos sąlygos 
tapti pasauline galybe; 2) 
Vokietijai buvo sudary
tos sąlygos priartėti prie 
Rusijos; 3) Vakarų Euro
pai buvo sudarytos sąly
gos įžiūrėti savo ateitį 
ekonominės osmoses su 
rusais formoje; 4) Atsi
rado reikalas sukurti ne
paprastai pavojingą kinų 
-japonų bloką, kuris il
gainiui gali palaidoti iki 
šiol pasaulį valdžiusią 
baltąją rasę.

Geram šios politinės 
eigos žinovui, Kalantos 
susideginimas tokiu mo
mentu, kai Nixonas lankė
si Maskvoje, galėjo nu
skambėti vilties kibirkš
tėle, jog štai JAV-bėms 
esama natūralių sąjungi
ninkų kaip tiktai toje pa
saulio vietoje, kurioje 
visos nelaimės prasidė
jo. Deja. Kiekvienas mū
sų pasibeldimas atski
rais nesutariančiais bū
riais į Baltųjų Rūmų du
ris griausmingai patvir
tina, jog argumentai apie 
rytų Europos vaidus,t.y. 
argumentai kurie prive
dė JAV prie 1945 metų 
katastrofingų išvadų, bu
vo daugiau negu pamatuo
ti ir jie tebegalioja iki 
šių dienų.

Šiandieną, visų pasau
lio Kalantų, Stonių, And
riuškevičių, Zališkaus- 
kų desperacija jau nebe
gali atsverti mūsų nesan
taikos beldimais padary
tos žalos.

Švedijos...
(Atkelta iš 3 psl.)

atsistojo prieš didžiąją val
stybę, parodydamas savo 
nepriklausomumą. Bet gi 
dabar prieš jį atsisuko ant
rasis lazdos galas.

Švedai yra susirūpinę ir 
jaučia, kad Palme sujaukė 
užsienio politikos reikalus, 
patenkindamas savo asme
niškas ambicijas. Ir rinkė
jai teisingai galvoja, kad 
min. pirmininkas yra supy
kinęs draugišką didžiąją

KIEKVIENAS PONAS ANT KITO GERO
Smerktina 'naujybė’ mūsų spaudos praktikoje
Kiekvienas straipsnis ir kiek

vienas to straipsnio sakinys yra 
spaudos bendradarbio darbas. 
Tokio straipsnio kokybė pareina 
nuo spaudos bendradarbio kvalifi
kacijų: nuo pažinties su nagrinė
jama tema, nuo rašymo įgūdžių, 
nuo talento, nuo sugebėjimo su
teikti straipsniui koloritą — aka. 
demiškai, pašaipiai, pasipiktinu, 
šiai, sarkastiškai, prijaučian
čiai, pažintiniai - indiferentiš
kai.

Redakcijos ieško gabių bend
radarbių, nes spausdinamų raši
nių kvalifikacijos sudaro leidinio 
esmę. Temos pristatymo būdas 
yra ryškiausia pažintinė ir ideo
loginė leidinio žymė.

Spaudoje tilpęs rašinys yra 
leidinio ir autoriaus nuosavybė. 
Copyright įstatymas saugoja tą 
nuosavybės teisę. Neleidžiama 
"nukniaukti" rašinį ir, savo var. 
dą ar pavardę, ar inicialus, ga
le prirašius, išduoti rašinį sa
vuoju. Nepatartina "nukniaukti" 
rašinių ir iš Dirvos puslapių, 
nes redakcija tokias vagystes pa
stebės, atiduos visuomenės nuo
monės teismui.

Keistai, deja, galvojo "Laisvo
sios Lietuvos" redakcija,bereng
dama Nr. 17, 1973 m. rugpiūčio 
23 dienos laidą. Šiame numeryje 
įdėti trys Dirvos rašiniai, gru
biai, apgraibomis perrašyti, sla
pyvardžiais pasirašyti. Net ne
nurodžius, kad naudojamasi Dir
vos medžiaga, trumpa pažy
ma "pagal Dirvą", ar pan.

Leiskime prabilti palygini
mams --

Dirvoje, Nr. 55, tilpo redakci
nis straipsnis "Nauja 'Kultūros 
barų’ partitūra". Straipsnio au
torius (č.r.).

Laisvosios Lietuvos bendra
darbis (Zerox) tą Dirvos redak
cinį išdavė už savo. Jis pavadi
no savo plagiatą "Maskvos ir Vii 
niaus ’deržymordos' kultūros ri
bose".

Dirvos tekstas: "Prieš kiek 
laiko Vilniuje leidžiamas žurna
las "Kultūros barai" mėgino jaus
tis savarankiškesnis...

Laisvosios Lietuvos tekstas: 
"Teko džiaugtis, kad Vilniuje 
leidžiamas žurnalas 'Kultūros 
barai' mėgino jaustis svarankiš 
kesnis...

Ir šitaip, nuo pat straipsnio 
pradžios, sakinys po sakinio, 
Dirvos tekstas perrašomas, jį 
pasisavinant. Mes negalime, dėl 
vietos stokos, sudėti greta ori
ginalą (Dirvos) irplagijatą(Lais 
vosios Lietuvos). Štai, pirštu dū 
rus, sakiniai -- Dirva: "Mask
va ir Vilniaus 'deržimordos' 
tai pastebėjo, pertvarkė redak
cinę kolegiją ir dabar 'Kultūros 
barai’ pragydo pagal tikrą orto
doksinę sovietinę partitūrą”.

Laisvoji Lietuva: "Tuomet tai 
pastebėjo Maskvos ir Vilniaus 
"deržymordos’ ir patvarkė re
dakcinę kolegiją, kuri 'kultūros 
barus’ pavertė pilnu ir tikru or
todoksiniu sovietinės pastumdė
liu ir aklu urzgiančiu šuniuku".

Perrašytojas Zerox nesuprato 
kad Dirvos tekste žodis "orto-

valstybę ir dėl to Švedijoje 
nėra JAV ambasadoriaus; 
švedai giliai savo dūšioje, 
yra susirūpinę savo krašto 
saugumu.

Kai Švedijoje nesenai 
lankėsi Sovietų premjeras 
Aleksejų Kosyginas eiliniai 
švedai kartojo: mūsų val
džia yra labai laiminga pri
imdama sovietą, bet ji taip 
pat sugebėjo atsikratyti 
JAV ambasadoriaus. 

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.

doksinė" buvo taikomas “parti
tūrai", ir reiškė grįžimą į sovie
tinę cenzūrą. Kaip suklydo per
rašytojas Zerox matyti iš jo 
skubomis perrašyto sakinio.

Dirva: "Už tų sovietinio žar
gono frazių matyti tirštas gene
rolo Muravjovo koriko galvoji
mas. Lietuvius su botagais va
ro į ... sovietinį rusiškąjį ’ro- 
iy’."

Laisvoji Lietuva: "Arnoldovo 
frazėse matosi trištas Murav
jovo koriko galvojimas, lietu
vius su bogagais varymas į so
vietinį 'rojų'."

Kurjoziška, kad Dirvos auto
rius prie komisaro Arnoldovo 
posakių pridūrė su tikslu bolše
viką pašiepti, "Mažeikių naftos" 
temą. Savo straipsnyje, kuris 
tilpo "Kultūros Baruose", ru
sas Mažeikių naftos valyklos 
neminėjo. Laisvosios Lietuvos 
perrašinėtojas apie tą naftos va 
lyklą kalba, lyg pagavęs tą te
mą iš bolševiko lūpų!

Dirva: "Lietuviai priversti pa 
kęsti importuoto bolševiko pamo
kas, jo įžūlumą, jo šovinizmą".

Laisvoji Lietuva: "Lietuvis 
kultūrininkas yra priverstas pa
kęsti importuoto komunisto pa
mokslus, pamokymus, įžūlumą 
ir šovinizmą".

Taip kiekvienas Dirvos redak - 
cinio straipsnio sakinys pertemp - 
tas ant perrašinėtojo Zerox kur
palio.

Bet tai dar neviskas! Imameki 
tą Laisvosios Lietuvos to pat nu
merio straipsnį "Kova prieš Vil
niaus betoninę architektūrą, kurį 
pasirašė (Rk.). Tai yra Dirvos, 
Nr. 61, rašinio "Okupantas susi
rūpino Vilniaus sušabloninimu" 
plagiatas. Dirvos rašinio auto
rius— (č.r.).

Perrašinėtojas - plagiatorius 
(Rk) ir nesirūpino bent apdai
riai suslėpti nedoro darbo galų. 
Štai Dirvos straipsnio pradžios 
sakinys: "Kiekvienas okupan
tas, tai jau taisyklė, nesirūpina 
okupuotos vietovės estetika".

Laisvosios Lietuvos tekstas: 
"Kaip taisyklė, kiekvienas oku
pantas nesirūpina okupuoto kraš- 
to estetika".

Dirvos rašinio sakinių dar
nos gadinimas eina per visą 
(Rk) plagiatą. Štai, sakiniai po 
sakinio ir paskutinysis: Dirva: 
"Dar ilgai Vilnius bus užverčia
mas blokinės statybos grioz
dais, dar ilgai bus nepaisoma sa
vitos Vilniaus panoramos, dar il
gai sostinė kentės gelžbetoninį 
okupanto smurtą".

Laisvoji Lietuva: "Dar ilgai 
Vilnius bus užverčiamas bloki
nės statybos griozdais, ilgai 
bus nepaisoma Vilniaus panora
mos ir ilgai sostinė kentės gelž
betoninį okupanto smurtą".

Bet tai dar neviskas! Skaito
me trečią to pat Laisvosios Lie
tuvos numerio straipsnį: "Bar
bariškas samdyto belgo propa
gandos melas", po kuriuo spin
di plagiatoriaus (Rk) slapyrai- 
dis. Tai yra iš Dirvos Nr. 59, 
"nukniauktas" straipsnis "Chu 
liganiški melai ir tikrovė". Au
torius (č.r.).

štai to Dirvos straipsnio pra
džia: "Kadangi Belgija beveik 
katalikiškas kraštas, bolševi
kams naudinga 'painformuoti' 
belgus, kad okupuotoje Lietuvo
je, katalikiškame krašte, yra ti 
kėjimo praktikos laisvė”.

Laisvoji Lietuva: "Belgija be
veik katalikiškas kraštas. Bol
ševikai sumanė Belgiją 'pain
formuoti' apie katalikiškos oku
puotos Lietuvos 'tikybos ir tikė
jimo laisvę'."

Skubėdamas tempti tą Dirvos 
sakinį ant savo kurpalio, (Rk) 
sudarkė ir mintį, prirašė be

prasmybių. Dirvoje buvo tiks
lus išsireiškimas "tikėjimo prak 
tikos laisvė". (Rk) paverčia tą 
sąvoką absurdu "tikybos ir tikė 
jimo laisve". "Painformuotibel
gus", plagiatorius pakeičia: "Bei 
giją painformuoti".

Imame, lyg pirštu dūrus, iš 
vidurio: Dirva: "Abu bolševiki
niai leidiniai su smarkiu įnir
šiu ragina kovojančius ateistus 
rauti iš dar tebetikinčiųjų jų ti
kėjimo šaknis". Laisvoji Lietu - 
va: “Abu komunistiniai leidiniai 
su įniršimu ir užsidegimu ragi
na kovojančius ateistus rauti dar 
tebetikinčiųjų šaknis".

"Nukniaukimo" šišo ir sku
bos pagautas (Rk) nesuvokė pla 
gijuojamo teksto prasmės. Dir
voje kalbama apie "tikėjimo šak
nis". Apie kokias "tebetikinčių
jų šaknis" nušnekėjo (Rk)? Te
betikimieji, asmenys, žmonės,

a laiškai Dirvai
APIE JUSTO PALECKIO "MEMUARUS"

Pripuolamai gavau paskaityti 
Vilniuje leidžiamą "Komjaunimo 
tiesą", š.m. rugpiūčio7d. nume
ri.

Seniai sakoma, kad sovietinė
je "Tiesoje" nereikia ieškoti tie
sos. Tas pat tinka ir "Komjauni
mo tiesai". Nusipelnęs kvislin- 
gas, maskviniais ordinais švar
ko atlapus apsikaišęs Justas Pa
leckis, neturi ką veikti į pensiją 
išvarytas.

Jo pirmas "prezidentiškas" ak
tas, buvo min. pirmininko A. Mer
kio ištrėmimo į Sibirą įsakymas. 
Paskutinis aktas --melųmemu- 
arai!

Tad dabar tas buv. "preziden
tas" lipdo savo atsiminimus. Jis 
aprašo "buržuazinę" Lietuvą, 
kur jis gyveno geriau už daugelį 
bet žiurkiškai graužė valstybės 
pamatus.

Kiek savo "memuaruose" tas 
buv. "prezidentas" nusimeluoja, 
matyti iš jo posakių. Štai ką po
rina sovietinis melagis:

"Artimas Smetonos giminai
tis generolas S. Raštikis tapo 
gynybos ministru".

Gen. S. Raštikis niekad nebu
vo krašto apsaugos ministru!

Rašydamas apie rusų rašyto
ją antikomunistinį emigrantą I. 
Buniną, Paleckis nusimeluoja: 
"Bunino pasaulėžiūra pasikeitė 
ir jis tapo tarybiniu piliečiu".

Buninas griežtai atmetė bolše - 
vikų kvietimus. 

PASITEIRAUKITE PAS MUS JEI 
GALVOJATE PIRKTI NAMĄ!

• Low Rates
• Minimum Expenses
• We pay 3'A % on 

escrovv accounts
68^0 “ Yr- certificates (Min. $5,000) '

5% 8^0- Ly-certificates (Min.$1,000)
NUOŠIMČIAI IŠMOKAMI KIS MĖNESĮ ,

Member F.S.l.l.C., Washington, D.C. Equal Opportunity lender

alnt 
thony

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.

šaknų neturi. Tikėjimas, kaipo 
ideologija, turi savo šaltinius, 
ištakas, kurios Dirvoje pavadin
tos alegoriškai šaknimis.

Ant vagies, dėl neapdairumo, 
ir kepurė užsidegė!

Viešai iškeldama tą smerk
tiną "Dirvos" (ir jos autorių) 
nuosavybės pasisavinimą. Dir
va reikalauja satisfakcijos: 
Laisvoji Lietuva privalo bent 
paaiškinti, kaip gi tokia nedory 
bė mūsų spaudos pasaulyje at
sirado? Laisvoji Lietuva turi 
labai pasisaugoti ir plagiatorių 
neturėti savo labai gerų ir gabių 
bendradarbių rate. Lietuvių žur
nalistų sąjunga, savo skyrių po
būviuose, turėtų aptarti tą žur
nalistinės etikos praradimą...

Pas mus priimta,retkarčiais, 
perspausdinti rašinį iš kito lei
dinio. Perspausdinant visad mi
nima iš kur paimta, kas autorius. 
Taip ir Dirva patenkinta jos ra
šinių, tokia tvarka,perspausdini
mu. Juk tai gražus bendradarbia 
vimas, minčių ir informacijos 
populiarinimas.

Priešingai gi -- vagystė, pla
giatas, garbės teismo objektas.

"Tapo” ir "tapo"... kuo "tapo" 
Paleckis?

Melais sovietinis pragaras 
grįstas!

B. Valiūnaitis

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

FOUNDRY GRAY IRON
JOURNEYMAN 

SQUEEZER FLOOR 
MOLDERS 

also 
EXPERIENCED 

GENERAL FOUNDRY 
HELP

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

Apply call or write 
KENT FOUNDRY CO 

514 Butterwo-rth S. W. 
Grand Rapids, Mich. 49504 

(68-77) 

EXPERIENČED 
OPERATORS NEEDED

J. F. SPORTSWEAR 
1431 CAPOUSE AVĖ. 

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

(65-70)
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KŪRYBA IR MOKSLAS
PRISIKABINO KAIP SMALA PRIE CEBATO

BEVERČIAI DR. M. ANYSO ATSIMINIMAI

Dr Martynas Anysas, gimęs 
Klaipėdos krašte, teisės moks
lus baigęs Berlyne ir, beveik iki 
Lietuvos okupacijos, gyveno ir 
veikė Klaipėdoje. Dabar gyven
damas Kanadoje parašėatsimini- 
mus — "Kova dėl Klaipėdos 
Gubernatoriaus Jono Navako lai
kotarpis II dalis", šiųatsimini- 
mų dalis buvo Naujienose at
spausdinta. Labai gerai, kad at
siranda žmonių, kurie surašo sa
vo išgyvenimus nepriklausomo
je Lietuvoje. Beskaitydami to
kius atsiminimus prisimename 
mūsų netolimą praeitį ir išgyve
nimus. Istorinių . atsiminimų 
reikšmė yra labai svarbi vi
siems besidomintiems savo tau
tos praeities įvykiais, jo išgyven
tais džiaugsmais ir vargais.

Pradėjęs skaityti tuos atsimi
nimus maniau, kad rasiu daug įdo- 
mios medžiagos apie kraštą ir 
miestą, kuris po 700 metų Vokie
tijos valdymo 1923 m. grįžo 
prie Lietuvos. Bet apsivyliau. 
Tuose tariamuose atsiminimuo
se jokių istorinių šaltinių nėra, 
o vien tik beverčiai pasišaipy
mai iš gyvųjų ir mirusiųjųasme- 
nų ir savęs aukštinimas.

Dr. M. Anysas savo atsimini
mų Il-je dalyje aprašydamas Gu
bernatoriaus Jono Navako laiko
tarpį 1933-1935 m. išklydo {pla
čias lankas visur pabrėždamas, 
kad J. Navakas Gubernatoriaus 
pareigų nesugebėjo atlikti ir t.t. 
Dr. M. Anysas 4 metus buvo Gu- 
bernatūros patarėju ir vienu lai
ku Klaipėdos Krašto Direktori
jos narys. Jis aprašo būtus ir ne
būtus, regėtus ir neregėtus daly
kus. Gerokai pagražinus ir nu
smailintus pokalbius, kurie nie
ko bendro neturi suaprašomuoju 
įvykiu. Objektyvumo stoka apra
šytam asmeniui. Nėra pagarbos 
nei žodžiui, nei aprašomam in
dividui. Man atrodo, kad viešas 
žmogaus suniekinimas yra daug 
skaudesnis už fizinį kirtį, tai 
didžiulė moralinė žaizda, kuri 
lieka kartų kartoms. Todėl reikė
tų daugiau respekto asmeniui, 
ypač tiems, kurių jau nėra gyvų
jų tarpe ir jie negali apsiginti 
nuo neteisingų užmetimų bei prie
kaištų.

Dabar pažiūrėkime į tų atsi
minimų perliukus.

Dr, M.Anysas rašo: "1926 m. 
gruodžio m. 16 d, perversmo 
dėka Juozas Tūbelis pateko Lie
tuvos vyriausybės priešakyje ir 
joje išbuvo iki jo išėjimo 1938 
m., kai jis galutinai susirgo ir 
mirė. Per šituos 11 metų Tūbe
lis su Smetona nustatė visą po
litiką". Visgi buvo ne taip kaip 
Dr. Anysas rašo. Pirmiausia per 
versmas įvyko ne gruodžio m. 
16 d., o gruodžio m. 17 d. Po 
gruodžio mėn. 17 d. perversmo 
prof. A. Voldemaro sudarytaja
me ministerių kabinete finansų 
ministeriu iki 1927 m. gegužės 
mėn. 3 d. buvo Krikščionių de
mokratų atstovas Dr. Petras 
Karvelis. J. Tūbelio valsty
binė tarnyba atrodo taip: 1918 
m. XI.11 pirmas Lietuvos že
mės Ūkio ministras Voldemaro 
o vėliau M. Sleževičiaus vyriau
sybėse. Nuo 1919.IV12 iki X. 7. 
-- švietimo ministras. Nuo 1919. 
X,10 iki 1920.IV.19 vėl Žemės 
ūkio ministras. Nuo 1927 m. V. 
3. finansų ministras A. Voldema
ro vyriausybėje. Nuo 1929 m. IX 
24 d. ministras pirmininkas ir 
finansų ministras. Nuo 1929 m.IX 
HL26 d. iki X.l. Žemės ūkio mi
nistras VI. Mirono vyriausybėje. 
Gi nuo 1938 m. X.l iki mirties 
Lietuvos Banko vldytojas. Kaip 
matome J. Tūbelis pusę nepri
klausomos Lietuvos valstybės 
laikotarpio buvo finansų minis
teriu ir 8 metus 5 mėn. o ne 11 
metų, kaip rašo Dr. Anysas, Lie 
tuvos Vyriausybės galva. Teigi
mas, kad J. Tūbelis perversmo 
dėka pateko Lietuvos Vyriausy
bės priešakyje yra nesusigaudy
mas netolimos praeities įvy
kiuose. Savaime aišku, kad kiek 
vieno krašto politiką nustato vals 
tybės prezidentas su kabineto na - 
riais. Taip buvo ir Lietuvoje, J. 
Tūbelio teorija buvo ūkininkiš- 
kai konservatyvi — saugotis iš
leisti daugiau, negu uždirbti. 
Valstybė neįsileido į nepakelia-

J. JUREVIČIUS

mas skolas ir valiuta išliko iki 
galo pastovi.

Arba Dr. Anysas porina: "J. 
Tūbelis taip pat mažai lankėsi 
Klaipėdos krašte, nors jis buvo 
atsakingas už Klaipėdos Krašto 
politiką. Visame jo pirmininka
vimo laikotarpyje jis tik keletą 
kartų vasaros metu iš Palangos 
automobiliu atvykdavo į Guber- 
natūrą. Klaipėdoje jis niekuomet 
nenakvodavo, bent mano lai
kais". Čia tai jau visai nušnekė
ta. J. Tūbelis lankėsi Klaipėdo
je tiek, kiek jam buvo reikalin
ga. Centro Vyriausybę atstovavo 
jos .skirtas Gubernatorius ir jis 
informuodavo. Rašyti, kad J. Tū - 
bels nenakvodavo Klaipėdoje, 
daugiau negu humoras. Viešbu
čius mėgsta, kai kurie anglų lor
dai. J. Tūbelis tai grupei nepri
klauso.

Vėl "Navakiada baigiama ir 
Gubernatorius Navakas jau poli 
tinis lavonas”. "Gubernatoriaus 
Navako galutinas likvidavimas", 
"prisėjo Tflbeliui net asmeniš
kai su Navaku pasikalbėti ir jam 
oficialiai priminti, jog jis, kaip 
aukštas pareigūnas, turįs parei
gą klausyti vyriausybės pardėdy 
mų, atvirkščiai, vyriausybė bus 
priversta griebtis griežtų prie
monių. Po tokio aiškaus pasaky
mo sutiko Navakas išvažiuoti 
atostogų. Vakariniu traukiniu iš 
važiavo Į Estiją. Tai buvo 1935 
m. kovo mėn." Kas gali šiandien ' 
patikėti tokioms Dr. Anyso sa- 
paliūnėms? Lietuvojetadadarne 
buvo mikrofonų, tai kaip Anysas 
galėjo taip tiksliai girdėti tokius 
telefoninius pokalbius J. Tūbelio 
su Gubernatoriumi Navaku? Tai 
yra greičiausiai atsiminimų au
toriaus sugalvoti žodžiai ir 
įsprausti į J. Tūbelio ir Navako 
lūpas. Daugiau nieko.

Toliau vėl rašo: "Bet Jonas 
Navakas Kaunui dar kartą pada
rė strioką. Baigiantis atosto
goms Navakas parašė kai ku
riems ištikimiems Klaipėdoje, 
kad jis už kelių dienų sugrįšiąs 
į Klaipėdą. Tą žinia greičiau
siu keliu pasiekė Tflbelį. Tuojau 
buvo įsakyta Lietuvos pasiunti
nybei Rygoje neleisti Navokui 
grįžti Klaipėdon, bet jį žūt-būt 
palydėti į Kauną. Čia Navakas, 
Tūbelio prispaustas, galutinai 
įteikė atsistatydinimo raštą". 
Nurašyta, nušnekėta nuo pra
džios iki galo. Abejoju, ar atsi. 
rastų nors vienas skaitytojas, 
kuris patikėtų tokioms Dr. Any
so fantastiškoms mintims. Jis 
būdamas Klaipėdoje girdėjo ir 
matė kaip Tūbelis prispaudęs 
Navaką prie sienos reikalavo 
atsistatydinti iš Gubernatoriaus 
pareigų. Arba žūt-būt iš Rygos 
palydėti į Kauną kaip kokį kri
minalistą. Pasirodo, kad Dr. 
Anysas yra geras mitų kūrėjas. 
Gera mitus kurti apie tokius žmo 
nes, kurių jau gyvųjų tarpe nė
ra ir negali paneigti tokių žiau _ 
rių užmetimų.

Vėl rašo: "Navakas į Klaipė
dą nebeatvažiavo ir kiek vėliau 
buvo paskirtas Valstybės Ta
rybos nariu Kaune. Jis jokio 
kito paskyrimo negavo, ruošė 
kai kuriuos įstatymų projek
tus ir ginčijosi su savo atsi
skyrusia žmona dėl jos išlai
kymo. Jis tose pareigose išbu
vo iki raudonoji armija įžygia
vo į Lietuvą 1940 m. birželio 
m. 15 d.”. Pirma, jeigu Nava
kas buvo paskirtas į Valstybės 
Tarybą, tai kitos tarnybos -jis 
ir negalėjo turėti. Antra, Vals - 
tybės Taryba buvo įsteigta 1928 
m. ir veikė iki Lietuvos okupa
cijos. Tarybos paskirtis buvo 
ruošti įstatymų kodifikacijos 
sumanymus, tvarkyti ir derinti 
veikiančius įstatymus bei juos 
papildyti ar pakeisti. Tai bu
vo aukšta teisės dalykų pataria
moji institucija, skirta ypačiai 
valstybės administracijos vir

šūnių reikalams. Valstybės Ta
rybos nariai buvo berods XV 
Kat. tarnautojai. Valstybes Ta
rybos narių pareigos gar

bingos, kurias Dr. Anysas kar 
tu su Navaku nuvertina. J. Na
vakas iki 1930 m. dirbo Vals
tybės Taryboje kanceliarijos 

viršininku. Nuo 1933-1935 m. 
buvo Klaipėdos Krašto Guber
natoriumi. Pasitraukęs iš tų pa
reigų vėl buvo grąžintas į Ta
rybą.

Dėl J. Navako doktorato ra
šo: "Kad J. Navakas su pertrau
komis studijavo Paryžiuje ir iš 
ten grįžęs ėmė vadintis teisių 
daktaru... Aš su juo Guberna
tūroje dirbdamas neturėjau pro - 
gos matyti nei jo teisių dakta
ro diplomo, nei jo disertacijos, 
nei jo visuotino teisės žinoji
mo". Skaitant tokius atsimini
mus gaunasi įspūdis, kad J. Na
vakas atvykęs į Klaipėdą užim
ti Gubernatoriaus posto turėjo 
parodyti mokslo baigimo pažy
mėjimą ir doktoranto diserta
ciją kokiam tai Gubernatoriaus 
patarėjui Dr. Anysui. Ar ne
juokingai atrodo? Ašmanau.kad 
nėra istorijoje buvę tokio atsi
tikimo, kad naujai atvykęs įstai
gos viršininkas rodytų pavaldi
niams mokslo diplomus. Gal Vo
kietijoje buvo tokia tvarka? Lie
tuvoje tokių štukų nebuvo.

Arba vėl rašo: "Buvo tiesiog 
tradicija, kad delegacijų priė
mimo metu, Tūbeliui sėdint už 
savo ministeriško stalo arba 
giliame fotelyje, jo generalinis 
sekretorius akylai žiūrėdavo už - 
degti jo papirosą, jeigu šitas 
silpnų Tūbelio plaučių traukia
mas užgeso". Šis teigimas Any
so nuo pradžios iki galo klaidin
gas. Jokios tradicijos nebuvo, 
kad Finansų M-jos generalinis 
sekretorius kartu su Tūbelių da
lyvautų delegacijų priėmime. 
Tie, kurie mes dirbome toje mi
nisterijoje, geriau žinome už 
Dr. Anyso pliurpalus. Taip pat 
netiesa, kad Tūbelis sėdėdavo 
už "savo ministeriško stalo". 
Visi baldai buvo Ministerijos ir 
jokio nuosavo stalo nei vienas 
buvęs Finansų ministras netu
rėjo. Keistoka, kad Dr. Anysas 
būdamas teisininkas labai leng
vai nustatė Tūelio silpnus plau 
Čis. Dr. Anysas savo atsimini- . 
mus .užvardino "Kova Dėl Klai
pėdos" nuvažiavo prie Tūbelio 
"silpnų plaučių".

Toliau vėl: "Pilkoji eminenci
ja, taip pat kaip dienos metu jo 
šefas (Tūbelis) visai susmuko 
kėdėje". V. Mašalaitis, kurį Dr. 
Anysas su pašaipa vadina pilko
ji eminencija, nuo 1919 m. iki 
Lietuvos okupacijos dirbo minis - 
terių kabinete eidamas kabineto 
reikalų vedėjo, kanceliarijos vir
šininko ir generaliniu sekreto
riaus pareigas. Redagavo Vyriau
sybės Žinias. Prie visų vyriau
sybių tose pareigose išbuvo. Tai 
atsakingas valstybės tarnautojo 
darbas. O Ma’žoje Lietuvoje gi
męs ir Nacionalsocialistinėje Vo 
kietijoje įgijęs daktarato laips
nį Dr. Anysas Mašalaitį pristato 
skaitytojui, kaip pilkąją eminen
ciją. Tokiais ir panašiais svais- 
čiojimais visi atsiminimai lieka 
beverčiai.

Dėl darbininkų rašo: "Klaipė
dos Krašto Direktorija visą laiką 
stengėsi kaipnorssustabdytiar- 
ba bent žymiai sumažinti lietuviš
kų darbininkų plūdimą Klaipė- 
don". Iš tokio Dr. Anyso teigi
mo susidaro įspūdis, kad Klaipė
dos Krašto darbininkai nebuvo 
lietuviai. Laisvoje valstybėje vi
si piliečiai yra lygūs ir jie gali 
keliauti ir dirbti ten, kur randa 
geresnes darbo ir pragyvenimo 
sąlygas. Kiekvienai buvusiai Lie
tuvos vyriausybei rūpėjo ko grei 
čiausiai atlietuvinti Klaipėdos 
kraštą ir miestą. Todėl iš Di
džiosios Lietuvos darbininkų ir 
tarnautojų kėlimasis {Klaipėdos 
miestą tautiniu ir valstybiniu po 
žiūriu buvo naudingas ir reika
lingas. Mums Klaipėdos Kraš
tas yra brangus ne vien dėl to, 
kad jis iš senų senovės buvo lie - 
tuvių apgyventas. Klaipėdos kam
pelis yra neatskiriama mūsų 
krašto dalis. Okiniu požiūriu 
Klaipėda turėjo didžiausios
reikšmės tik nepriklausomai 
Lietuvos valstybei. Tik lietuvių 
rankose Klaipėdos uostas augo 
ir galėjo tapti pasaulinės reikš
mės uostu. Vokietijai valdant jis 
buvo užkampinis, nusmukęs ir 
bevertis.

Dar toks teigimas: "Direktori
jos pageidavimas, kad ‘Maistas’ 

paimtų daugiau kiaulių, mokė
tų už centnerį gyvo svorio 5 
litus daugiau, kad Lietūkis padi
dintų užpirkimus Klaipėdos Kraš
te kiek aukštenėmis kainomis. 
Pilkosios eminencijos (Maša
laitis) atremiamas, jog tuo rei 
kalu reikia tartis su atatinka
momis ūkiškomis organizacijo. 
mis". Perskaičius tokius tei
gimus kyla klausimas, kodėl 
‘Maistas0, "Lietūkis*, ’Pieno- 
centras’ turėjo Klaipėdos kraš. 
to ūkininkams mokėti už jų pro
duktus aukštesnes kainas, negu 
visoje Lietuvoje buvo mokamos. 
Klaipėdos kraštas yra integrali
nė Lietuvos dalis ir Ūkišku požiū
riu visi gyventojai buvo lygūs. 
Koks būtų kilęs triukšmas, jei
gu Klaipėdos krašte būtų moka
ma už produktus aukštesnės kai
nos, negu visoje Lietuvoje. Jei
gu yra ūkiškas sunkmetis, tai 
jį turi visi vienodai pergyventi. 
Valstybėje negali būti sūnų ir 
posūnių.

Atsiminimų autorius rašo: 
"Užsienio Reikalų ministerija, 
kuri paskutiniais metais buvo 
patalpinta naujuose Žemės Ban
ko rūmuose, prie Nepriklauso
mybės aikštės. Lozoraitis ma
ne priėmė savo gražiame ir 
šviesiame kabinete, iš kurio pla
čių langų puikiai matėsi Vytau
to Didžiojo muziejus. Finansų 
ministerija, ministerių tary
bos namas, žaliojo kalno vilos 
ir kiek toliau senosios rusų im 
perijos valdymo laikotarpio lie - 
kana Soboras". Kad Dr. Any
sas iš ministerio Lozoraičio ka 
bineto galėjo matyti Finansų 
M-jos rūmus ir Soborą — dau
giau negu fantazija. F inansų M- 
jos rūmų kampą gal ir būtų ga 
Įima pamatyti tik iškišus galvą 
į Duonelaičio g-vę. Bet nema
nau, kad Dr. Anysas būdamas 
pas ministerį Lozoraitį, būtų 
kaišiojęs galvą pro langą ieško
damas ką nors pamatyti. O So
borą taip pat gal ir būtų galima 
šiek tiek bokštą matyti palipus 
ant Žemės Banko rūmų stogo. 
Turint lakią fantaziją galima 
visokių štukų prirašyti, kaip 
šiuo atveju.

Arba vėl: "Tūbelis aukštes
nius svečius priimdavo savo 
viloje. Žaliajame kalne, kuri 
buvo gražiai įrengta ir rodė 
daug meniško skonio. Tame rei
kale stiprioji Tūbelio pusė bu
vo jo žmona. Ji buvo maloni sa 
vo apsėjimu ir labai prieinama. 
Mėgdavo visur viešai rodytis 
ir tam tikru decentiškumu ele
gantiškai rengtis". Kodėl Dr. 
Anysas neparašė, kaip jo žmo
na rengdavosi? Ką bendro Tū-
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Lietuvių Skautų Sąjungos vykusios Beaumont, Ohio rugpiūčio 
19-29 d. jubiliejinės stovyklos viršininkas v.s. Antanas Saulaitis 
ir pastovyklių viršininkai bei siaut i jos vadovai pasirašę atsiuntė 
Dirvai sveikinimą. Šioji stovykla buvo skirta Lietuvos sostinės 
Vilniaus įkūrimo 650 metinėms paminėti, Lietuvos Nepriklau
somybės atstatymo ir moderniosios Lietuvos valstybės atkūri
mo 55 metų sukaktims atžymėti ir lietuvių tautos kovai dėl lais
vės giliau įsisąmoninti. Lietuvių skautybės gyvavimo 55 metų 
sukaktims atšvęsti ir skautų ir skaučių žurnalo Skautų Aido 50 
metų jubiliejui pagerbti. Šioje j-ibiliejinėje stovykloje registruo
tų stovyklautojų buvo apie 1250 asm.

VEIKALAS APIE DIDĮJĮ
TERORĄ
AMERIKAI PRIMENAMA STALINO ERA
Pasiekęs diktatoriaus 

postą soyietinėje parti
nėje hierarchijoje, L. 
Brežnevas natūraliai 
linksta tapti bent mažuo
ju Stalinu. Brežnevo kal
bos atžymimos ploji
mais, kuriuos rūpestin
gai skaičiuoja; aprašo jų 
intensyvumą, šūksmus ir 
pagarbius epitetus, ku
riais minia apdalina va
landų valandomis kalban
tį. Brežnevą. Tos scenos 
tarytum paimtos iš Stali
no biografijos. Sovietinė 
imperija negali egzistuo 
ti be savo imperatoriaus. 
Brežnevas nori bent tokį 
imituoti.

Šiam stalininių nuotai
kų periodui bebręstant, 
stambioji Macmillano lei
dykla išleido Roberto 
Conąuesto veikalą The 
Great Terror (Didysis 
teroras). Autorius itin 
rūpestingai suieškojo 
knygai autentiškos me
džiagos. Jis naudojosi 
garsiuoju "Samizdatu", 
kuris yra neišsemiamas 
faktų šaltinis. Jis turėjo 
garsių sovietinių rezis
tentų raštus, atsimini
mus, niekur nespausdin
tus rankraščius. Roy Me 
dvedev, Petras Jakiras, 
ištrėmime žuvusio poe
to Mandelštamo žmonos 
Nadeždos užrašai,papil-

belienės suknelė turi su atsi
minimų antgalve — "Kova dėl 
Klaipėdos — Gubernatoriaus 
Jono Navako laikotarpis?

VL Bakūnas gegužės 17 d. 
Naujienose teisingai pabrėžė, 
kad "Niekada nesiryžčiau kreip
tis į tautiečius prašydamas pini
gų tokių atsiminimų išleidimui. 
Net ir pats neduočiau jeigu kas į 
mane kreiptųsi“. Iš atsiminimus 
rašančių laukiama didelės pagar
bos žodžiui ir dar daugiau asme. 
niui. Mažiau fantazijos.

dė autoriaus studijas.
Ši, aptariamoji, kny

gos laida yra antra, labai 
papildyta, rūpestingai pa
tikrinta. Stalino laiko
tarpio atvaizdas pakrypo 
į "blogą pusę", prisipa
žįsta autorius. Viskas pa 
kito, jis rašo, nes nauja 
medžiaga parodo, kad vi
si Stalino valymai (pur- 
ges) buvo platesni, giles
ni ir kruvinęs ni. Kas 
anksčiau buvo laikoma, 
dėl įrodymų stokos, na
tūralia mirtimi, dabar va
dintina nužudymu. Aukš
tųjų karininkų žudynės bu
vo nepalyginamai gau
sesnės, kaip kad anks
čiau buvo manyta.

Kaipo pavyzdį, galima 
nurodyti, kad senieji Sta
lino valymų šaltiniai ro
dė, kad Stalinas asmeniš
kai pasirašė apie 8000 
mirties sprendimų! Tai 
šiurpdė pasaulį. Dabar 
tyrinėtojai apskaičiuoja, 
kad Stalinas asmeniškai 
pasirašė apie 40,000 mir, 
ties sprendimų!

Žinomas savo nesan
taika su režimu moksli
ninkas A. Sacharovas 
tvirtina, kad partijos na
rių žuvo per vieną milijo
ną du šimtu tūkstančius.

Kiekvienas Stalino or
ganizuotas valymas buvo 
skirtas plačiai "konspi
racijai" išnaikinti. Tam 
tikrais periodais rodėsi 
sugestijos, kad kariuo
menėje arba partijoje 
reiškiasi masinės nuo- 
krypos nuo doktrinos ar
ba nesutikimas su val
dymo metodais. Valymo 
aparatas imdavo veikti 
plačia skale. Visi valy
mai buvo rūpestingai pri
dengiami tam tikro lega
lumo skraiste. Tas "lega
lumas" buvo tardymas, 
teismas, legalumo ribo
se sovietiniams orga
nams leistieji sprendi
mai už akių. Su neregė
tu cinizmu valdžia suim
davo -"opozicionierius", 
pati gerai žinodama, kad 
tos aukos nebuvo opozi
cijoje.

Stalinas gerai žinojo, 
kaip A. Hitleris sunaiki
no tariamą Roeiimo suo
kalbį. Su tikru virtuoziš
kumu, kaip pradėjo Hitle
ris ir tęsė Stalinas, gali
ma sukurti nesamą są
mokslą, nebūtą opozici
ją ir, tokią sukūrus, nai 
kinti tuos, kuriuos nesun
ku . prikergti prie opozi
cijos.

■ Šie žmonių naikinimai 
pasiekė tokį neįtikimą di
dumą, kad eiliniam žmo
gui buvo neįmanoma vie
nam asmeniui priskirti 
milijonines žudynes. 
Žmonės tada ir dabar ne
pajėgė suimti į savo su
pratimą ir į sąmonę ma
sinių žudynių esmės. 
Kiekvienas tikėjo, kad tai 
kova su netikusiais parei 
gūnais, su nusikalstamu 
elementu administraci
joje, su sabotažininkų 
grupėmis, su valstybei 
priešingais pasiturin
čiais asmenimis, su bucu 
žėmis, su religiniais agi
tatoriais. Tuo tarpu, ka-

(Nukelta į 6 psl.)
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TEKA SAULĖ...
Po netikėto pralaimėjimo Gis 

sene, mums viešnagė Stuttgarte 
buvo daug sėkmingesnė. Rugpiū
čio 26 dieną rinktinė Stuttgarto 
sporto klubą sutriukškino net 
92:56 (51:20) pasekme. Tiesa, šį 
kartą priešininkas buvo daugsilp- 
nesnis nei vakarykštinis, tačiau 
ir mūsų rinktinė pasirodė daug 
geriau ir aikštėje karaliavo net 
ir tada, kai treneris Valaitis iš
leido žaisti antrąjį penketuką.

Jau pačioje rungtynių pradžio
je mūsiškiai užspaudė vokiečius 
taip, kad net maža salė parako 
dūmais pakvipo. Priešininkas gy
nėsi visomis priemonėmis, įs
kaitant ir pradžamokslius tei
sėjus, bet mūsų rinktinė nekrei
pė į tai visiškai jokio dėmesio.

Kartais priešininko buvo net 
gaila, stebint, kaip jis jokiu bū
du negalėjo rasti leistinų priemo
nių sustabdyti greituosius Palu
binską su šakiu ir nežinojo kaip 
dengtis nuo šmaikščiųBaškaus- 
ko ir Modesto šūvių. Prisipažin
siu, kad po Giesseno nesėkmės, 
šiose rungtynėse mūsų pirmasis 
penketukas atrodė impresyviai. 
Jiems, žinoma, neblogai talki
ninkavo ir antrasis penketukas. 
Užtat skirtumas pasekmėje iš 
nedidelio dešimties taškų skir
tumo persisvėrė į dvidešimkę, o 
vėliau ištįso net Į trisdešimti- 
nę. Pirmąjį kėlinį mūsiškiai lai
mėjo net 51:20 pasekme ir jau 
pertraukos metu buvo aišku, kad 
mūsiškiai įsirašė savo išvykos 
lape pirmąją pergalę.

Nėra abejonės, kad skirtu
mas pasekmėje būtų buvęs dar 
didesnis, jei visą laiką būtų žai
dęs tik pirmasis penketas.

Atrodo, kad bent dabar tre
neris Valaitis gali lengviau at
sidusti dėl pakaitalo centre. Čia 
Puidoką galės, turbūt, pavaduo
ti kitas jaunasis — Mažeika, ku - 
ris šios rungtynėse parodė gra
žių momentų tiek puolime, tiek 
gynime.

Galutinė pasekmė galėjo pra
šokti šimtinę, bet Valaitis lei
do žaisti kiekvienam (išsky
rus Varną, kuris vis dar ne
galuoja dėl muskulo patempi-

VEIKALAS...
(Atkelta iš 5 psl.) 

da viena žmonių katego
rija pritarė kitos kate
gorijos naikinimui, ma
sinės žudynės lietė juos 
visus. Autorius galvoja, 
kad šiame žmonių nusi
teikime glūdi sprendi
mas, kodėl masinių žudy
nių eroje valstybės gyve
nimas išsilaiko normos 
ribose.

Autorius stengėsi ana
lizuoti tų masinių žudy
nių autorių, Staliną.

"Niekad neatsisakyk 
nuo mažų dalykų", esą sa
kė Stalinas, "nes iš ma
žų dalykų susidaro dide
li".

Rūpestingu ir iki de 
talių išdirbtu metodu, jis 
drįso pulti ir sunaikinti 
partines "šventoves".To
kia "šventovė", kuri 
stojo skersai ke’iojoau- 
tokratizmui, buvo taip 
vadinama "Senų bolševi
kų grupė", Tai buvo Leni
no bendradarbiai. Stali
nas juos sunaikino ir su 
švariomis rankomis iš
ėjo iš tos kruvinos opera
cijos.

Didžiojo teroro viršū
nė buvo pasiekta suorga
nizavus dirbtinį badą der
lingoje Ukrainoje. Aukos 
skaitomos dešimtimis 
milijonų. Ukrainiečiams 
aktyviai pasipriešinus ei
ti į kolchozus, buvo badu 
išmarinta tautos dalis.

Amerikai priminta bai
sioji Stalino era.L.Brež 
nevo diktatūroje slypi di
džiojo teroro gemalai. 
Juk diktatūros laikosi te
roru. Aptariama knyga 
smarkiai perkama.

(Xx)

Z
J. ŠOLICNAS

Dirvos spec. koreSi»ndentas 
mo) ir tuo būdu priešininkas 
išsigelbėjo nuo triskaitlinės py
los.

Beje, kalbant apie susižeidi- 
mus, turime paminėti skaudžią 
Šilingo nelaimę, kuris prieš 
pat išvykę Chicagoje, treniruo
tės metu, susilaužė koją ir šiuo 
metu eina tik rinktinės statisto 
pareigas. Gi Miniotui turėjo iš
traukti dantį Giessene ir tas ma
lonumas kainavo 40 dolerių! Tai 
gi Giessene nukentėjome visuo
se frontuose.

Bendrai pirmoji rinktinės 
pergalė atnešė daug prablaivė
jimo vison išvykinėn grupėn. 
Daug gražiau atrodo netik be
sišypsą žaidėjai, bet ir juos ly
dį turistai. Pastaruosius tie
sa kamuoja ne pralaimėjimo 
jausmas, bet nujautimas, kad 
sekančią dieną vokietukė pada
vėja visai grupei ir vėl pasiū
lys ... wienerschnitzelį...

Vistiek mums dabar jau aiš
ku, kad jei jau nugalėjome vo
kiečius krepšinio aikštėje tai 
gal kaip nors suvirškinsime ir 
jų wienerschnitzel; juoba, kad po 
Stuttgarto rungtynių mes palie
kame teutonišką žemę ir leidžia
mės ieškoti gerųjų prancūzų vy

UŽTRAUKSIM, BROLIAI, 

NAUJĄ GIESMĘ

Nieko nėra saldesnio už per
galę. Beht taip,turbūt,bfltųtvir- 
tinęs kiekvienas lietuvis, ir jo 
bičiulis, rugpiūčio27 dieną Stras- 
bourge. Toji diena — istorinė. 
Po ilgo laiko ir vėl lietuvių ko
manda, žaisdama savo vardu,nu
galėjo nepaprastai stiprią pran
cūzų Alzaso rinktinę 114:78 (63: 
42). Tai buvo vienas impresy- 
viausių mūsų rinktinės pasirody
mų. O rodytis buvo prieš ką, nes 
šių.rungtynių atvažiavo pasižiū
rėti netik gausus Vyt. Grybaus
ko draugų būrys iŠ Mulhouse, 
bet taip pat ir žymieji Pary
žiaus sporto žurnalistai, bei 
radijo ir televizijos atstovai.

Smulkiai blusinėtis per visą 
rungtynių eigą -- neverta. To 
nepaprasto įtempimo jose ne
buvo ir jau pirmosios žaidimo 
minutės parodė, kad mūsų vyrai 
trokšte troško šios pergalės. Šį 
vakarą, turbūt, niekas nebūtų ga
lėjęs sustabdyti žaltiško Mo
desto šaudymo, niekas nebūtų ga
lėjęs praeiti pro tvirtą Baškaus - 
ko figūrą, niekas nebūtų galėjęs 
pasiekti dangun nuolatos išky
lančių ilgųjų Puidoko rankų ir pa
galiau, niekas nebūtų galėjęs ras
ti vaistų prieš kadriiiškus, o gal 
net ir lenciūgėliškus Palubins
ko ir šakio pasišokinėjimus gy
nime. Viskas mūsiškiams sekė
si. Užtat ir rungtynių pasekmės 
skirtumas greit šoktelėjo į dvi
dešimtinę ir pirmąjį kėlinį mū
sų vyrai baigė 63:42 savo nau
dai. Fantastiška.

Panašus buvo irantrasis kėli- 
nus. Tik galbūt jame trūko šiek 
tiek daugiau komandinės dar- 
nors, nes treneris Valaitis 
laisvai naudojo visus žaidėjus ir 
kiekvienas rinktinės žaidėjas (iš 
skyrus Varną, kuris dar vis ne 
galuoja) gausiai prancūzų publi
kai galėjo pademonstruoti, ko
dėl jis buvo išrinktas rinkti- 
nėn.

Tenka, beje, pastebėti, kad 
už Alzaco rinktinę žaidė net 
trys žymūs Amerikos juodukai: 
Armstead, Allen ir Faulkner. 
Tačiau nė šios trijulės fantas
tiški metimai, nė jų puikus ka
muolių nuiminėjimas nuo len
tų negalėjo sustabdyti mūsų vy 
rų nepalaužiamo noro įrodyti, 
kad ši rinktinė pateisina į ją 
sudėtas viltis.
. Antroje žaidimo pusėje mū
siškiai spaudimo nesumažino ir

nų Ir esmi tikras, kad nuo vy
no nepavargsime, kaip pavar
gome nuo wienerschnitzelių.

Bet... Prancūzijoje mūsų rink
tinės laukia sunkus darbas. 
Štai rugpiūčio 27 dieną Stras- 
bourgo mieste Jais ji nepapras -
tai svarbias rungtynes. Šios 
rungtynės bus svarbios ne dėl 
priešininko tvirtumo (jie visi 
šioje išvykoje atrodo impre
syviai), bet dėl kitų priežas
čių. Mat mūsų rinktinės pasi
rodymo Strasbourgeatvykstaste 
bėti visa didžioji Paryžiaus ponst- 
va: radijo, televizijos ir spau
dos atstovai. Už tat mūsų vyri
ja tikrai negalės snausti, jei 
norės, idant į juos Prancūzija 
atkreiptų didesnį dėmesį. Be- 
to, rungtynių stebėti atvyksta 
ir visas būrys sporto mėgėjų 
ir rėmėjų iš Mulhouso (Tai vie - 
ta kur Vyt. Grybauskas įsten
gė anais laikais įtikinti pran
cūzus, jog lietuviai yra labai 
geri krepšininkai. Ir štai da
bar tą gerumo markę turės pa
rodyti mūsų rinktinės.

Žodžiu, net ir pirmosios rung
tynės vyningoje Prancūzijoje jau 
bus dalis nepaprasto egzamino, 
kurį turės išlaikyti mūsų rink
tinė.

Dar daugiau. Rinktinės vado
vybei buvo pranešta, kad didžiu
liame Udinės, Italijoje Krepši
nio turnyre, kur dalyvaus mūsų 
rinktinė, dar bus ir trys olimpi
nės rinktinės. Tai —Italija,Ka
nada ir Rumunija.

Taigi žaidžiant jau Prancūzi
joje nebus galima ieškoti atsi
kvėpimo kitur, nes ateityje rink
tinės lauks vis sunkesni užda
viniai. Tenka tik viltis, kad kiek 
viena nauja diena sustiprins rink
tinę į vienalytį vienetą ir ji vi
sus įsipareigojimus atliks paten
kinamai.

Prieš Stuttgarto vokiečiųspor- 
to klubą pelnė taškus: Palubins
kas — 19, Modestas — 12, Pui
dokas — 12, Baškauskas — 10, 
Šakys -- 10, Gineitis — 10, Ma
žeika — 9, Čekauskas — 6, Ba
ris — 2, Jesevičius — 2, Kak
nevičius -- 0.

skirtumą pasekmėje pajėgė iš
laikyti ligi paskutinio teisėjų 
švilpuko.

O kad šitoji rugpiūčio die
na bus nepaprasta mes galėjo
me jau nujausti. Pirmiausia tai 
išsidanginome iš šaltos teuto
nų žemės, kur užsienietis vis 
dar neretai laikomas antra
eiliu piliečiu. Toliau -- atsi- 
kratėme wienershnitzelių, Ma- 
ginot liniją "paėmėme" per dvi 
minutes (vokiečiams kitados tru 
ko tai atlikti net penketas minu
čių — tai buvo prie Strasbour- 
go).

Pagaliau Strasbourge gavome 
lietuviškų kopūstų ir turėjome 
laimės pasiskonėti poetišku J. 
Janušaičio sąmojumi.

Beje, jau jei užsiminiau apie 
šitą žmogų, tai kuriu viską iš
dėstyti ligi galo. Buvo taip. Kai 
baigėsi krepšinio rungtynės ne
mažai prancūziškų vaikų prade, 
jo rankioti iš mūsų žaidėjų pa
rašus. Po jų kojomis pasipainio. 
jo ir tas laimingasis Janušaitis. 
Vaikas tik pakyšt programą ir 
paprašo Janušaičio parašo. Jūs 
turėjote būti ten, tuo momentu, 
idant įsivaizduotumėte Jurgio nu
sistebėjimą ir dangišką džiaugs
mą. Aš nemanau, kad Janušai
tis kada nors buvo laiminges
nis pasirašydamas... Kažkas ne
paprasto. Jis pasirašė ir visų 
klausinėjo ar jie pastebėjo kas 
nutiko. Ir ten mūsų gausus lie
tuvių turistų būrys turėjome lai
mę pergyventi kartu su mūsų 
įžymybe Janušaičiu — jo devin
to dangaus džiaugsmą. Ach, vis
ko yra — visko ir reikia.

Bet 27-ji baigėsi. Ji užsibai
gė puikia vakariene vietinio klu 
bo patalpose kur mūsų laiminga 
rinktinė kėlė tostą už nepapras 
tą savo globėją, ir turbūt tiek 
pat laimingą kaip Janušaitis, 
Rene Kapp.

Jau dabar matome, kad be 
Kapp Įdėto darbo ir dabartinės 
globos vargu ar ir visa išvyka 
būtų buvę galima realizuoti.

Jau gerokai po vidurnakčio. 
Baigsiu. Netrukus teks keltis, 
nes prieš akis — 650 kilomet
rų kelionė autobusu (dar nėra į 
ten jokios autostrados) Į tolimą 
Berk kur laukia mūsų kova prieš 
Prancūzijos meisterį.

Rinktinei taškus prieš Alza
co rinktinę pelnė: Modestas — 

27, Puidokas — 23, Šakys —20, 
Palubinskas — 16, Baškauskas
— 15, Čekauskas — 4, Mažeika
— 2, Miniotas — 2, Kaknevi
čius — 2, Baris — 2, Gineitis
— 2 ir Jesevičius — L

KAS BUS, 

MOTUTE,

KAS BUS?...

Prakišome. Net pusiau skau
džiai. Rugpiūčio 29 dieną,Berck 
mieste mūsų krepšinio rinktinė 
pralaimėjo Prancūzijos meiste
riui net 79:97 (37:54).

Nors dėl šito pralaimėjimo ir 
nežadame skandintis, tačiau su
sirūpinti verta, nes dar ir liku
sios rungtynės daugumoje ne
bus lengvesnės. Juoba, kad Ita
lijoje laukia trys olimpinio ka
libro rinktinės, o Paryžiuje 
prancūzų rinktinė.

Jau numanau, kad mums ne
siseks. Prieš išvažiuojant į spor 
to salę Palubinskas pamiršo 
uniformą, man sugedo įšnekėji- 
mo mažina ir rodos mačiau, kaip 
kelią perbėgo juodas — ma
žiausiai tai jau pusiau juodas — 
katinas.

Sporto salėje jau radome en
tuziastingą, baisiai rėksmingą 
publiką, o aikštėje pastebėjome 
gerus prancūzų metimus. Ir tai 
buvo dar tik apšilimas.

Nereikėjo ilgai laukti, idant 
priešininkas užkurtų tikrą pir
tį mūsiškiams. Jau pačiose pir
mose minutėse Prancūzijos 
meisteris perima iniciatyvą {sa
vo rankas ir viena už kitą gra
žesnėmis kombinacijomis kelia t 
pasekmę savo naudai.

Prancūzų Įmestam pirmajam 
krepšiui atsakymą duoda Šakys. 
Lygiosios. Puiku. Galvojam, kad 
pasikaposime su pačiais geriau 
siais Europoje. Bet ui buvo tik 
beprasminga ir sekundinė iliuzi
ja.

Prancūziški deriniai, viens už 
kitą gražesni, vejasi, ritasi, o 
mūsų vyrai tampa tik aktyviais 
dramos kūrėjais. Jie prieš prie
šininko precizinį laikrodį neran
da gynimo. Puolime ir negeriau; 
jei dar neblogiau. Čia visi mūsų 
bandymai atsimuša į kietą zoni
nę gynybą ir mūsiškiai pasime
ta. Jie nebežino ką daryti prieš 
zoną. Užtat skirtumas pasekmė - 
je prancūzų naudai kyla viesulo 
greičiu. Kėlinys baigiasi net 37: 
54 prancūzų naudai.

Antrojo kėlinio pradžioje mū
siškiai šiek tiek atsigauna. Jie 
veda ramesnį žaidimą, truputį ge
riau gina. Žaidimas išsilygina. 
Deja, prancūzai atsinešto kapi
talo iš pirmojo kėlinio neatiduo
da.

Jų abu geriausi žaidėjai, ame
rikiečiai Cheeks ir Gardner vėl 
spusteli ir mūsų pasipriešini
mas sudrimba. Prancūzų žai
dimas nenukenčia net ir jų at
sarginiams žaidžiant. Atrodė 
net priešingai. Vis šviežias krau. 
jas pajėgia išlaikyti spaudimą 
prieš mūsiškius ir mūsų rinkti
nė atrodo, kaip mirtinai sužeis
tas liūtas; draskosi, plėšosi, o 
pasekmė ta pati. Ir taipligirung 
tynių galo prancūzai, kartais net 
jau monotonišku, bet puikiu ko
mandiniu žaidimu nužudo nusil
pusį žvėrį. Rungtynes pralaimė - 
jome. Jųčia neanalizuosime, nes 
tam nėra nei vietos, nei pras
mės. Tokią analizę beto tegali 
padaryti tik dideli tos srties ži 
novai. Teužsiminsiu truputį-tik 
apie pašalinius dalykus.

Apie propagandą. Tai malonus 
objektas, nes mes čia buvome lai
mėtoja i. Iš tikro tai ką apie mū
sų sportinkus dabar rašoprancū 
zų spauda, begarsindama mūsų 
rungtynes, už pinigą sunkiai nu- 
pirktume.

Kiekvienam mieste, jau keletą 
dieną prieš mūsų rinktinės atvy
kimą, pradeda rodytis Įvairūs 
straipsniai apie lietuvius bend
rai ir apie sportinkus,atvykstan 
čius žaisti.

Bercko mieste mūsų rinktinė 
buvo minima visą saaitę prięš 
mūsų atvykimą. Tilpo įvairūs 
prisiminimai apie mūsų praei
tį, apie mūsų laimėjimus krep
šinyje ir apie mūsų rinktinės pa 
jėgumą. Truputį keista, bet pran 
cūzų spauda visuomet iškelia mū - 
sų lietuviškumą ir tik smulkiu 
šriftu pastebi, kad mes esame iš 
Amerikos,

šalia periodinės spaudos mūsų 
pasirodymas yra reklamuoja
mas per radiją,televiziją ir pla
katais. štai pačiame Berckmies 
to centre per gatvę nutiestas pla-

VIENINTĖLIS lietuvis kailininkas

185 North Wabash Avenue
2nd Fioor

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

677-8489 (buto).

katas kviečia visus Į krepšinio 
puotą prieš... Lituanians.

Atrodo, kad mūsų ankstesni 
teigimai, jog sportas yra viena 
efektingiausių propagandos prie
monių, yra patvirtinami konkre
čiais pavyzdžiais šios išvykos 
metu.

Taigi, nors mūsų vyrai ir su
klupo aikštėje, už aikštės ribų 
jų pasirodymas yra puikus lai
mėjimas mūsų vardo kėlime. 
Nėra abejonės, kad pralaimėti 
yra skaudu. Tačiau bent Bercke 
mūsų rinktinėsukovojo prieš pa
tį Prancūzijos meisterį garbin
gai ir mes nenusimename dėl lai
kinos nesėkmės.

Prieš Berck taškus pelnė: Pui 
dokas — 23, Palubinskas -- 16, 
Šakys -- 16, Modestas -- 12, Ma
žeika -- 6, Baškauskas—3 ir Je 
sevičius — 2.

VIS LAIMI...

Š. Amerikos lietuvių 
moterų tinklino rinktinė 
laimėjo dar tris rungty
nes.

Trečiadienį (8. 29) 
prieš Bremeno apskri
ties čempionus — Allge 
meiner Turn undSports- 
verein Bremen 1860 — 
3:0.

Ketvirtadienį ( 8. 30) 
laimėjome trijų komandų 
turnyrą — prieš Breme
no rinktinę 3:1; ir prieš 
Hemellinger Sports Ve- 
rein 3:0.

Rinktinė dabar pake
liui į Dueren.

CLEVELANDO PARENGIMU
KALENDORIUS_ _ _

RUGSĖJO 3 D. Darbo Dieną, 
Lietuvių Amerikos1. Piliečių Klu
bo metinė gegužinė, šv. Juoza
po sodyboje.

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

RUGSĖJO 9 D. Balfo metinis 
susirinkimas.

RUGSĖJO 23 D, Šv. Jurgio 
parapijos salėje šauliai ruošia 
Vlado Putvio 100 metų gimimo 
sukaktį.

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

SPALIO 7 D. Clevelando Skau- 
tininkių Draugovė ruošia Cleve
land Music School Settlemento
M.K. Čiurlionio akademiją.

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

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

LAPKRIČIO 10 D. Balfo sei
mas.

LAPKRIČIO 10 - 11 D.D. Lie
tuvių Dienos. Ruošia Liet. Bend 
ruomenės Clevelando Apyl. Val
dyba.

GRUODŽIO 24 D. Lietuvių 
pensininkų klubas Clevelande 
rengia bendras kūčias.

PARDUODAMAS NAMAS

Vienos šeimos namas, 6 
kambarių, prie Nottingham 
Rd. Dėl apžiūrėjimo, tik 
rimtai suinteresuotus pra
šom skambinti 481-4575. 
kaina žemiau 20,000.

(67-68)

HOUSE FOR SALE by 
owner. Near Our Lady Per
petual Help, St. Joe’s and 
Vilią Angelą Schools, 17810 
Ingleside north off the 
Blvd. 3 bedrooms, l*/2 bath, 
colonial, kitchen with lot of 
cuboards, dining'♦tom, 13x 
24 foot front room, den, full 
tiled basement, lįĄ car de- 
tached garage. 23,900. Call: 
531-6992.

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

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

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)

NEW PLANT HIRING 
EXPERIENCED HELP 

and TRAINEES 
PRODUCTION OPERATORS 

HEADER SĖT UP MEN 
MAINTENANCE MEN 

TOOL & DIE MAKERS 
SHIPP1NG and RECEIV1NG CLERK 

also 
EXPER1ENCED PLATINO FOREMAN 
Liberal benefits, overtime, & steady 
work.

Apply in person 
PATTERSON LAKE PRODUCTS 

1600 Patterson Lake Rd. 
Pinckney, Mich. 48169 

(68-70)

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

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

Jų pačių akimis •••

Vladimiras BERESNIOVAS

Semitinį medį beker
tant, net kirvakotis pra
žydi...
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CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

MIRĖ SAVANORIS
— KŪRĖJAS
JUOZAS KAŠUBA

Praeitą savaitę Cle
velande mirė Lietuvos 
kariuomenės savanoris
- kūrėjas Juozas Kašu
bą, sulaukęs 78 metų am
žiaus.

Nuliūdę liko žmona 
Ona ir du sūnūs dr. Ro
mualdas ir dr. Jonas su 
šeimomis.

Atsisveikinimas įvyko 
Jakubs and Son laidotu
vių namuose sekmadienį 
kuriame dalyvavo dar gy 
veną Clevelande savano 
riai - kūrėjai, ramovė
nai, birutininkės ir gau
sus būrys velionies pa
žįstamų.

Po gedulingų pamaldų
N. parapijos bažnyčioje, 
velionies palaikai buvo 
gausaus būrio bičiulių pa
lydėti į Visų Sielų kapi
nes rugsėjo 1O d.

Velionies žmonai, sū
nums ir jų šeimoms Dir
va reiškia nuoširdžią 
užuojautą.

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

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

SKAUTININKIŲ SUEIGA
Rugsėjo 13 d. 7:30 vai. 

vak. s. E. Nainienės na- 
muose, 18414 Landseer 
Avė., įvyks Clevelando 
skautininkių draugovės 
sueiga į kurią kviečia
mos atsilankyti visos 
skautininkės. Bus taria
masi dėl M.K. Čiurlio
nio akademijos suruoši
mo ir kitais klausimais.

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

JAU GALIT ATSIKVIESTI SAVO 
GIMINĖS IR DRAUGUS IŠ 

LIETUVOS Į AMERIKĄ
APMOKAMAS PATARNAVIMAS: Atkvieskite 

savo gimines jus aplankyti! Greitas mūsų teletype 
susisiekimas su Maskva suteiks .jums žinia apie ke
lionės paruošimą. Atsilankykit arba skambinkit mū
sų įstaigai gavimui pilnų smulkmenų!

GROGER TRAVEL BUREAU
152 THE OLD ARCADE

TELEF. 621-6036
CLEVELAND, OHIO 44114

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

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

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

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

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

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

• JONAS NASVYTIS, 
žinomas lietuvių kontrak 
torius Clevelande, pa
kviestas į Citizens Lea- 
gue komisiją, kuri re
komenduoja partijų kan
didatus į š.m. įvykstan
čius rinkimus.

• ČUYAHOGA COM
MUNITY COLLEGE, ku
riame studijuoja nema
žai lietuvių, rugsėjo 16 
d. sekmadienį bus atida
rąs publikai ir 2:30 v. p. 
p. studentų centro valgyk
los patalpose įvyks tau
tų šokių programa.

LIETUVIŲ PLAUKYMO 
PIRMENYBĖS ĮVYKSTA

Š. Amerikos Lietuvių 
Plaukymo Pirmenybes, 
skelbtos anksčiau ir nu
matytos pravesti šį sek
madienį, rugsėjo 16 d. 
Clevelande, tikrai įvyks. 
Varžybas vykdo Cleve
lando LSK Žaibas.

Varžybos vyks Case- 
Western Reserve Univer
siteto "Donnell"Swimm- 
ing Pool, 10900 Euclid 
Avė., Clevland, Ohio.

Laikas: nuo 9:00 vai. 
ryto iki 12:00 vai.

Varžybos vyks visose 
klasėse. Norintieji daly
vauti, kurie iki šiol dar 
neužsiregistravo, gali at
vykti tiesiai į baseiną. Da
lyvavimas atviras vi
siems lietuvių plauki
kams. Pradedantieji plau 
kikai irgi kviečiami. Rei 
kalui esant skambinkite 
A. Bielskui (216) 681-9143 
arba Vidai Čyvaitei (216) 
486-3228.

Žiūrovai kviečiami at
silankyti!

• BLOSSOM muzikos 
centre rugsėjo 15 d. įvyks 
tarptautinis festivalis, 

kuriame esantis resto
ranas bus paverstas vo
kiško alaus sodu ir bus 
patarnaujami vokiški val
giai, grojant vokiečių or
kestrui.

Festivalyje įvairūs 
kraštai bus atstovaujami 
savo garsiais vynais.

Taip pat bus kalnai įvai
rių sūrių, o svečius links
mins tautų meniniai an
sambliai šių tautų:korė
jiečių, kroatų, lenkų, 
graikų, čekoslovakų, vo
kiečių, libaniečių, lietu
vių, japonų, ukrainiečių 
ir rusų.

Festivalis prasidės 1 
vai. p.p.

Bilietai, iš anksto įsi
gijus, suaugusiems 3 dol. 
prie įėjimo 4 dol. Bilie
tai Clevelande gaunami 
Severance Hali, tel. 231- 
1111.

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

DETROITO LIETUVIŲ ŽINIOS
■■■■■ANTANAS GRINIUS

TARPTAUTINIS FESTIVALIS
Rugpiūčio 31 d. 6 vai. vakare 

už Cobo Hali prie Detroito upės 
buvo atidarytas Tarptautinis Fes
tivalis. Keturias dienas lauko 
scenoje vyko Įvairūs meniniai 
pasirodymai: dainavo, Šoko ir 
koncertavo. Tris dienas iš eilės 
meniniuose pasirodymuose matė
me Alytaus baro orkestrą, sek- 
madienĮ rugsėjo 2 d. ten buvo 
pravesti tautą gražuolės rinki
mai ir iš penkiolikos dalyvavu
sią mergaičią buvo išrinkta 
Dzweni Makar ir jai suteiktas 
Miss Ukraina titulas.

Šiame Tarptautiniame Festi
valyje dalyvavo Lietuvią Kamba
riui Wayne Statė Universitete 
įrengti Komitetas ir turėjo iš
nuomavęs vieną maistui parda
vinėti namuką. Šio maisto namu
ko pasisekimu rūpinosi šie ko
miteto nariai: Stefa Kaunelienė, 
Vacys Urbonas, Antanas Sukaus 
kas, Vincas Tamošiūnas ir Sta
sys Račiukaitis. Esant dideliems 
karščiams ir žmonėms, švenčių 
progą, išvažinėjus pas gimines 
bei pažįstamus, šis tarptautinis 
Festivalis nepasižymėjo žmonią 
gausumu ir išnuomuotas namu
kas prekiavo mažai. Festivalį lie - 
tuviai maisto produktais ir dar
bais labai rėmė ir jei jis kiek ir 
padarys pelno, tai tik žmonią pa
aukotais produktais ir ją dar
bu. Maisto produktus aukojo; P. 
Televičienė, S. Juškienė, J. Ja- 
nulaitė, H. Bosaitė.E. Garliaus- 
kienė, O. Kašelienė, G. Alkevi- 
čienė, M. Bosienė, M. Bačkai- 
tienė, S. Šimoliūnienė, S, Urbo
nienė, E. Kutkienė ir R. Alkevi- 
čienė. Maistą gamino ir svečius 
aptarnavo: vyr. šeimininkė P. 
Televičienė, o jai talkininkavo: 
M. Bosienė, M. Bačkaitienė, S. 
Urbonienė, J. Janulaitė, H. Bo- 
saitė, J. Stakšienė, Z. Dryžienė 
ir L. AlkeviČiūtė.

Festivalyje buvo platinami ir 
laimėjimo bilietukai. Ją pardavi
nėjime labai atsižymėjo Regina 
Juškaitė ir Juozas Račiukaitis, 
daug ją išplatinę.

Nors festivalis ir buvo pava
dintas Tarptautinis, bet jis toks 
neatrodė ir jame tautą dalyvavo 
palyginus mažai. Daugiausia ten 
buvo įsikūrę maži prekybininkai 
ir ant staliuką išsidėstę pardavi
nėjo savo įvairias prekes. Vyra
vo juodoji rasė.

Tarptautiniame Festivalyje bu 
vo paskirtos trys premijos: už 
gražiausią moterišką tautinį kos
tiumą I vieta teko Stefai Kaune- 
lienei, už gražiausi vyrišką tau
tinį kostiumą I vieta paskirta 
arabui ir už gražiausiai Įreng
tą maisto produktą pavilioną I 
vieta paskirta lenkams.

PRADEDAMI NAUJI. MOKSLO 
METAI

LB Detroito apylinkės litu
anistinė mokykla mokslo metus 
pradeda naujai pastatytame Kul
tūros centre rugsėjo 15 d. šeš
tadienį. Pradedami tą dieną 
9 vai. Naujoje Dievo Apvaizdos 
bažnyčioje laikomomis pamal
domis.

"Aušros“ lituanistinė mokykla

ŠAULIU IŠVYKA c
Rugsėjo 2 dieną Cleve

lando šauliai, turėjo šau
dymo pratimus Alfonso 
Andriušaičio miške, Ge- 
nevoje, per 42 mylias nuo 
Clevelando. Geras malo
numas vasaros karščių 
metu ištrūkti iš miesto 
dulkių, dūmų ir triukšmo 
į kaimo žalius gamtos pa
vėsius ir tenai pakvėpuo
ti grynu sveiku oru.

Anksčiau šauliai turė
jo savo šaudyklą pas ūki
ninką Papįrtį, bet šiam 
ūkį ir mišką pardavus, da 
bar susirado kitą malonų 
sodybos šeimininką prie 
Genevos Alfonsą Andriu- 
šaitį, kuris anksčiau tal
kininkaudavo su savo lai
vu lietuviams budžiams 
plaukiojimo dienose. Al
fonsas Andriušaitis turi 
didelę sodybą su mišku 
virš 80 alr.ų žemės. Jis 
pardavinėja iš savo sodo 
obuolius ir leidžia pa
čiam nusiskinti obuolius

veikianti prie šv. Antano bažny
čios mokslo metus pradeda rug
sėjo 8 d.

LB Detroito apylinkės lituanis ■ 
tinės mokyklos mokytoją sąstatą 
šiais metais sudaro: mokyklos 
vedėja Valentina Černiauskienė, 
mokytojai Aida Smalinskaitė, 
Aldona Milmantienė, Vida Skio- 
tytė, Danutė Doveinienė, Galina 
Gobienė, Dana Arlauskienė, Ma
rija Jankauskienė, Pranas Za- 
ranka, Stefa Kaunelienė ir ka
pelionas kun. Alfonsas Babonas.

Aukštesniosios lituanistinės 
mokyklos vedėja ir šiais me
tais bus Jūratė Pečiūrienė. Aukš
tesnioji lituanistinė mokykla ir 
Pedagoginiai kursai sujungiami 
ir numatoma turės 25 mokinius.

ŠAUDYMO VARŽYBOS
Lietuvią Šaulią Sąjungos Trem

tyje suruoštuose priziniuose šau
dymuose rugsėjo 2 d. Pilėną sto
vyklavietės šaudykloje prie Dai
navos laimėjo: I vietą Vitalius 
šeputa, II vietą Savickas, III 
vietą Rukšys ir IV vietą Jonas 
Sostakas.

Moterą šaulią pereinamąją do 
vaną - taurę laimėjo Detroito 
Jūsą šaulią "Švyturio" kuopos 
moterą ekipa.

Nepriziniame šaudyme Stasio 
Butkaus šaulią kuopos'moterys 
iš 200 galimą tašką surinko: Vik
torija Leonavičiūtė 190, Laura 
Leonavičiūtė 111 , Birutė Leona
vičienė 186 ir Gracia Valiukė- 
nienė 154.

Jūrą šaulią "Švyturio" kuopos 
rengiamai prie Dainavos Pilėną 
stovyklavietei paskutiniuoju lai
ku paaukojo: $600 — Vera Kulbo. 
kienė ir Bronius Zakarka. $100 
— Marijonas Šnapštys. Mykolas 
Kizis padovanojo kuopai prizams 
pereinamąją dovaną - taurę.

MIRTIES METINES

Nelės Vitkienės 1 metą mirties 
sukakties paminėjimas yra ruo
šiamas spalio 14 d. 10:30šv. An
tano bažnyčioj bus atlaikytos mi 
šios už jos sielą ir 12 vai. Lie
tuvią Namuose pietūs. Minėjimą 
ruošia jos vyras JūrąŠaulią"Švy- 
turio" kuopos pirmininkas My
kolas Vitkus.

IŠVYKA Į GAMTĄ

SLA 352 kuopos išvyka Įvyks 
ta rugsėjo 16 d. 11. vai. prie gra 
žaus Fish Lake ežero. Pasiekus 
Clyde Rd. į jį sukti kairėn ir va
žiuoti iki Fish Lake Rd. ir į jį 
sukti dešinėn ir juo važiuoti 
apie 1,5 mylios iki privataus ke 
lio kur bus padėtas pikniko ženk
las.

MIRĖ

Stanley J. June po ilgos ir sun 
kios ligos rugpiūčio 25 d. sulau
kęs 78 metus. Buvo pašarvotas 
Yolandos Baužienės laidotuvių 
koplyčioje ir palaidotas iš šv. 
Antano bažnyčios rugpiūčio28d. 
Holy Sepulchre kapinėse. Stan
ley J. June (A na nitą) buvo senos 
kartos lietuvis ir virš 50 metų 
priklausė SLA 352 kuopai. 

papiginta kaina. Šaudymo 
pratimuose buvo šaudo
ma iš 22 kalibro šautuvų 
revolverių ir iš kariškų 
šautuvų. Kiekvienas šau
lys ir svečias jaunimas 
galėjo iššauti po 10 šovi
nių varžyboms. Daugiau
sia taškų 67 padarė Albi

Investavimas į lietuvybę už 9%
New Yorko Kultūros 

Židinio statybos darbai 
artėja prie pabaigos. Pa
čiam užbaigiamajam ka
pitalui sutelkti, Židinio 
vadovybė paskelbė naują 
pinigų telkimo metodą.

Idėjos pradžia buvo dvi
gubas reikalas. Pirma, 
Kultūros Židiniui užbaig
ti dar reikalinga gryno 
kapitalo virš $100,000. 
Tuo pačiu pasitaikė par
duoti senąsias Tėvų Pran
ciškonų patalpas Brook- 
lyne už $100,000 ir tokiu 
būdu įmūryti paskutinę 
plytą Židinyje.

Tačiau nors senieji 
pastatai su žeme yra ver
ti daug daugiau, gryno pi
nigo parduodant neįma
noma išgauti.

Bet viskam pasirodo 
yra ir geroji pusė. Viena 
New Yorko miesto remia
ma jaunimui skirta orga
nizacija išnuomavo se
nųjų namų priekinį pa
statą. Iš to, susidarys 
neto metinių pajamų apie 
$10,000 ($9,200 po visų iš 
laidų), Šis įvykis įgalino 
Tėvus Pranciškonus vi
są senąjį kompleksą par
duoti.

Parduodant, Tėvai
Pranciškonai išdavė
$100,000 mortgadžių. Čia 

TALKON! TALKON! 
"9% UŽ LIETUVIŠKUMĄ” 

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

Paskolos garantuotos Tėvų Pranciškonų 
Vienuolijos ir Lito Bendrovės.

Prašom pasinaudoti sekančia forma šių 
"BONDS" užsiprenumeravimui.

GERB. TĖVAI PRANCIŠKONAI

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

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

Šiuos bonds prašau užregistruoti sekančiai:

Mano vardu _____ _____________________

Mano vardu lygiateisiai su _____________

Skančiu vardu ______________ __________
paskiriant mane kaip legalų globėją.

Pavardė ir vardas _____________________

Adresas ___________________ _

Sočiai Security numeris________________

Parašas

Prašom siųsti:

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

nas Karsokas, antrą vie
tą užėmė su 55 taškais 
Kęstutis Karsokas.

Po šaudymo pratimų 
šauliai ir svečiai, su ma
loniais šeimininkais pra 
leido malonią popietę, 
jau sutemus grįžo namo į 
Clevelandą. (kp) 

ir yra pradžia investavi
mo į lietuviškumą.

Šis mortgadžius yra 
padalinamas į vertybių 
popierius, taip vadina
mus "mortgage bonds". 
Juos galima pirkti po 
$1,000 uždirbant 9% per 
metus. Procentai bus 
mokami kas metų ket
virtį. Paprastai tokie 
vertybių popieriai bus 
paremti hipotekine nuo
savybe. Juos bus galima 
iškeisti po penkių metų. 
Sukelti didesnį bendruo
menės pasitikėjimą, Li
to bendrovė, kuri šį fi
nansavimą organizuoja, 
savo ruoštu garantuoja 
šių lakštų procentus bei 
kapitalą. Norintieji ga
lės šiuos bonus iškeisti 
po trijų metų, bet tada 
metinis dividentas bus 
8%.

Visi talkininkai, in
vestuotojai kviečiami 
kreipis į Lito bendro
vę: Litas Investing Co. 
Ine. 86-01 114th Street, 
Richmond Hill, New 
York 11418. tel. (212) 441 
-■.5799 arba tiesioginiai į 
Kultūros Židinį: Fran- 
ciscan Fathers, 361 High 
land Boulevard, Brook
lyn, New York 11207 (212) 
235-5962.

V. Vebeliūnas



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

IRENA NEMICKIENĖ
— VAKSELYTĖ BAIGĖ 
AUKŠTĄJĮ MOKSLĄ

New Yorko miesto uni
versiteto Queens kolegi
ja, baigus laikyti pasku
tiniuosius egzaminus ir 
atlikus diplominįprojek- 
tą, Irenai Nemickienei- 
Vakselytei suteikė dailės 
ir pedagogikos bakalauro 
laipsnį. Irena yra žino
mo visuomenininko Alek
sandro Vakselio duktė ir 
architekto - inžinieriaus 
Kęstučio Nemicko žmo
na. Ji, augindama dukrą 
ir sūnų, nepritrūko ryž
ties užbaigti prieš vedy
bas pradėtąsias studi
jas. Be šeimos ir studi
jų, Irenai nebuvo sveti
mas ir visuomeninis dar
bas. Ji nuo pat universi
teto įstojimo priklauso 
Korp! Neo-Lithuania ir 
dabartiniu metu yra New 
Yorko padalinio valdybos 
sekretorė.

• JURGIS LENDRAI- 
TIS, bostoniečių Magda
lenos ir Leono Lendrai
čių sūnus, Suffolk univer
sitete gavo anglų kalbos 
magistro laipsnį.

Jurgis Lendraitis yra 
veiklus jaunimo tarpe, 
porą metų Bostone vado
vavo neolituanams, šo
ko tautinių šokių ansamb
lyje ir kt. Dabar apsigy
veno Chicagoje.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• NOAA (National Oce 
anie and Atmospheric AcL 
ministration) rugp. 4-5 
d.d. sukvietė 35 moksli
ninkus į Stony Brook, N. 
Y. suformuluot New Yor- 
ko pakrančių ekologinius 
tyrinėjimus. Šioj MĖSA 
(Marine Ecosystems Ana 
lysis) programoj dalyva
vo ir Yale geologijos ir 
geofizikos profesorius 
Rimas Vaišnys.

• PEDAGOGINIO LI
TUANISTIKOS INSTI
TUTO Akivaizdiniame 
skyriuje 1973/74 moks
lo metai pradedami rug
sėjo mėn. 15 d., 9 vai. ry
to. Kas norėtų įstoti į 
šį skyrių, prašomi laiku 
ateiti. Į Neakivaizdinį 
skyrių galima įstoti bet 
kuriuo laiku. Instituto 
adresas: 5620 So. Cla- 
remont Avė., Chicago,
III. 60636.

• JUBILIEJINĖJE 
SKAUTŲ stovykloje ras
ti kažkieno pamesti rak
tai. Viso 11. Atsiimti ga
lima Dirvoje.

LOS ANGELES

• ADVOKATAS JUR
GIS GLIAUDYS nuo rug, 
sėjo 1 d. atidarė savo ka 
binetą ir priima klijen- 
tus. Kabineto adresas: 
3424 West 8th St. Los 
Angeles, Calif. 90005. Te
lefonas: 382-1489.

• SANTA MONIKOS 
LIETUVIŲ KLUBAS, š. 
m. rugpiūčio 19 d. M. 
Vaičienės gražiame so
de S. Monikoje, suruošė 
labai jaukią gegužinę su 
skaniais užkandžiais. 
Tas parengimas sutrau
kė virš 80 asmenų. Klu
bo narių su jų svečiais. 
Dalyviai labai džiaugėsi 
susirinkę pabendrauti 
gražioje vietoje prie Ra
miojo vandenyno. Visi dė
kojo p. M. Vaičienei už 
leidimą pasinaudoti gra
žiu sodu ir klubo valdy
bai už iniciatyvą ir įdė

tą darbą ruošiant šį su 
buvimą. Taip pat išreiš
kė pageidavimą, kad ir 
kitą vasarą tokia geguži
nė būtų suruošta.
• LDK BIRUTES D-jos 
Los Angeles Skyriaus 
tradicinis Rudens Ba
lius įvyks š. m. rugsė
jo 29 d. 7:30 v.v. šv. Ka
zimiero parapijos salė
je; bus gera programa, 
šokiams gros M. Krafto 
orkestras.

Įėjimas su vakariene 6 
dol. asmeniui. Pens:- 
nink. ir stud. — 5 dol.

Stalus prašome rezer
vuoti pas: T. Sereikienę 
-- telef. 383-7643; S. 
Puikūnienę — 466-0721;
G. Raibienę — 934-2123.

DIRVAI
AUKOJO

Atnaujindami prenume
ratą ir kitomis progomis 
aukojo šie Dirvos skaityto
jai:
B. Motušis, Cicero .......... 2.00
B. Lauce, Cleveland ..........3,00
A. ūselis, Chicago ............ 2.00
Z. Peckus, Cleveland.......2.00
V. Kriščiunevičius, Detroit 2.00
K. Žygas, Cleveland.......... 2.00
A. Petrikas, GreatNeck ... 2.00 
V. Dambrava, Washington„ 5.00 
X.Y., Hot Springs...............10.00
P. Puronas, Jamesburg.... 2,00
V. Rusa, Australia.............. 2.00
A. Bliudžius, Detroit........ 5.00
E. Vaitkus, Stratford......... 2.00
O. Karnėnas, Cleveland.... 10.00
W, Židžiūnas, Worcester... 2.00
S. Biežis, Chicago............... 2.00
K. Statkus, Santa Monica ..10.00
J. Urbšaitis, Euclid...........2.00
A. Vaškelis, Dearborn Hts. 2.00 
V. Peseckas, Chicago ....... 5.00
J. Petronis, Los Angeles... 7.00 
S. Šurkus, Worcester......... 1.00
M. Knystautas, Danbury .... 7.00
S. Orantas, Willowick........ 7.00
V. Tiškus, Cleveland......... 3.00
F. Juras, Putnam................ 5.00
N, Vaitekūnienė, Riverviewl5.00 
S. Skirmantas, Los Angeles2.00 
ALTS-gos Los Angeles Sk. 50.00
L. Mathews, Brooklyn ...... 2.00
A. Benas, Cleveland......... 12.00
J. Naujokaitis, Cleveland... 3.00
P. Vileišis, Waterbury .... 10.00

Visiems aukotojams Dįr 
va nuoširdžiai dėkoja.

MAINTENANCE 
MEN

Abrasive manufacturer
needs

mintenance men

Welding and 
some electrical 

ezperience.

Good pay, 
overtime plūs benefits.

For interview
call 216-671-1181

Tony Comella
Mon. through Fri 9-5

(65-69)

SPLINE, SURFACE AND
O.D. GRINDERS

BROACHMEN ONLY
STEADY WORK
PLENTY OF OVERTIME 

PENSIONS &
FR1NCE BENEFITS

ACAR BROACH CO.
25300 GROESBECK HWY.

WARREN, MICHIGAN 

313-777-0410

IMMEDIATE. 
OPENING 

ELECTRICAL 
ENG1NEER 

HYDRAUL1CS 
ENG1NEER 

THE 
LESS-BRADNER 

CO.
W. 121 AND ELMWOOD 

CLEVELAND, OHIO 
An Equa| Opportunity Employer 

_____________________  (64-69)

• TRYS SAVAITES atostogų 
prabėgo pašėlusiai greitai. Per 
tą laiką su Algimantu Keziu, SJ 
plačiai pavažinėjom po senąsias 
Pennsylvanijos anglių kasyklų 
apylinkes, kur prieš 100 metųar 
vėliau dirbo pirmieji lietuviai 
emigrantai, kur jie Įsteigė lietu - 
viškas parapijas, pastatė bažny
čias, mokyklas, sukūrė chorus 
bei Įvairias organizacijas. Šie
met tokių vietovių aplankėm apie 
12. Alg. Kezys padarė šimtus is
torinių nuotraukų. Kai negatyvai 
bus išaiškinti ir pilnai išklausy
tos visos mano Įrašytos juostos, 
fotografijomis iliustruotais 
Įspūdžiais bandysiu pasidalinti 
ir su Dirvos skaitytojais. Kelio
likai valandų buvom sustoję ir 
jubiliejinėje lietuvių skautų sto
vykloje Ohio valstijoje. Ten žu
dė karštis ir dideli nuotoliai 
nuo automobilių pastatymo aikš • 
tės iki laužavietės bei Įvairių pa- 
stovyklių. Gal pirmą kartą spau
dos, radijo bei TV žmonėms ne
buvo suteiktos jokios lengvatos. 
Jie negalėjo automobiliais Įva
žiuoti Į didžiulį stovyklos rajoną, 
kur buvo tiek akį traukiančių 
puošmenų ir net gan simpatinga 
tautodailės paroda. Gal dėl to ir 
pirmose spaudoje pasirodžiu
siose nuotraukose iš jubilieji
nės stovyklos matėm tik para
dus ir garbingųjų svečių veidus. 
Ar nufotografavo kas kryžių, pa- 
stovyklių papuošalus, tautodai
lės parodą? Ar aprašys kas 
hors visa tai, ką savo rankomis 
padarė darbščios sesės bei bro
liai skautai. Jei oficialūs fotogra
fai, filmuotojai (T. Siutas ir A. 
Kezys) ir dienraščių ar savait
raščių atstovai būtų galėję lais
vai važinėti po stovyklą nors 
vieną kitą valandėlę, tikiu, jie 
tikrai būtų pamatę bei Įamžinę vi 
są tai, kas stovykloje buvo gra
žaus bei išliekančio.

• IR CHICAGOJE, kaip ir ki
tose lietuvių salose, prasideda 
naujas lietuviškos veiklos sezo- 
nas‘. Pirmoji didesnė šventė mū
sų mieste bus taut. šokių grupės 
"Grandis" 10-ties metų sukak
čiai paminėti ruošiama akademi
ja su menine dalimi. Šventė Įvyks 
ŠĮ šeštadienį, rugsėjo 15 d. 7 
vai. vak. Jaunimo centro didžio
joje salėje. Apie "Grandies" nuei
tą kelią jų ilgametė vadovė Ire
na Smieliauskienė taip pasakoja:

• ILGIAUSIAI šokanti grupė 
Chicagoje ir pati skaitlingiau
sia nariųskaičiumiAmėrikojeir 
Kanadoje yra Grandis.

Grupę suorganizavo ilgametė 
tautinių šokių mokytoja Irena 
Smieliauskienė ir pirmoji šokių 
repeticija įvyko 1962 m. gruodžio 
2 d., kurioje dalyvavo 12 šokėjų. 
Nors grupėje trūko šokėjų pil
nam rateliui sudaryti, tačiau šo
kėja i reguliariai rinkdavosi Į re
peticijas. Jų jaunatviškas entu
ziazmas, meilė tautiniam šokiui 
ir intensyvus darbas per keletą 
metų išaugino Į 24-rių šokėjų 
sambūrį.

1964 m. sausio 12 d. grupės 
vadovei Irenai Smeiliauskienei 
kilo mintis atgaivinti buv. skau 
čių ir skautų grupės Grandies 
vardą, kurios nariai prieš 6-tą 
metų buvo išsiskirstę. Pirmasis 
Grandies ratas buvo Įsikūręs 
1953 metų rudenį ir jam sėkmin 
gai vadovavo Irena Šilingienė. Va
dovai ir šokėjams Grandies pa

Grandis šoka...

Grandis scenoje

vadinimas patiko ir, žinoma,Ire
nos Šilingienės leidimu, pasirin
ko Grandies vardą, šokėjai pasi
rinkdami tą vardą,pasižadėjo ne
nutraukti Lietuvos garsinimo 
grandinės. Grandis nebuvo tik 
skautų sambūris, nes ją sudarė 
ir kitų lietuviškų organizacijų 
nariai.

Grandies, šokėjai yra dalyva
vę eilėje festivalių: lietuvių, ame
rikiečių, švedų, čekų, latvių, len
kų. Dalyvavo universitetų ren
giamose tautybių programose, 
Amerikos aukštesniųjų mokyk
lų mokytojų suvažiavimuose, 
YMCA kultūrinėse programose, 
Amerikos jaunųjų ūkininkų są
jungos šimto metų sukakties mi
nėjime (Conrad Hilton). Šoko te
levizijoje — kanalai WGN, ABC 
ir Lietuviai Televizijojeprogra- 
mų išpildyme. O šių metų balan
džio 1 d. Jaunimo Centre pasta
tė Lietuviškas vestuves. Dalyva
vo trečioje Dainų šventėje.

Darbas nenturūko iki dabar, 
po 10-ties metų. Per dešimtme
tį daug veidų pasikeitė grupės 
sudėty ir beveik visi veiklesni 
Chicagos jaunuoliai perėjo Gran
dies eiles. Per visą veiklos lai
kotarpį sambūrio dalyviais yra 
buvę per 350 jaunuolių. Per de
šimtį veiklos metų sambūris 
be 7 pagrindinių šokių koncertų, 
turėjo 204 didesnių ar mažes
nių pasirodymų. Koncertavo Mon - 
trealyje, Toronte, St. Catheri- 
nes, St. Louis, Clevelande, Mil- 
wauke, Urbana, Grand Rapids, 
Rockford, Kenosha, East Chi
cago, Beverly Shores, Geneva 
ir kitur. Didžiausia kelionėbuvo 
Į Pietų Ameriką. Repertuare tu
rima 42 šokiai ir žaidimai, ku
rių dalis choreografijos yra pa
čios vadovės. Irena Smieliaus
kienė šioje srityje dirba 27 me
tus. Ji yra žinomų mūsų tautinių 
šokių pradininkųAlinos Kupstai
tės ir Juozės Vaičiūnienės mo
kinė.

Sambūrio akordeonistais nuo 
jų Įsisteigimo buvo Ąžuolas Stel - 
mokas, Algimantas Ingaunis, Pet 
ras Kivėnas, Raimundas ir Ed
vardas šilkaičiai, Petras Ble- 
kys ir dabartiniai sambūrio mu
zikantai Ąžuolas Stelmokas ir 
Petras Blekys.

Grandis dalyvavo ir trečioje 
Dainų Šventėje. Dainų šventei pa
ruošė seselė muzikė Bernarda. 
Lietuviškų Vestuvių muzikinei 
daliai vadovavo visų šokėjų la
bai mėgiama solistė Audronė Si
monaitytė, tik gaila, kad dėl lai
ko stokos ji atsisakė iš pareigų. 
Šiuo laiku Grandies sambūrio dai
nininkams padės muz. Povilas 
Mieliulis ir jam talkininkaus 

dar jauna, bet talentinga muzi
kos srityje Emilija Pakštaitė.

Sambūryje yra 86 šokėjai, kad 
darbas būtų sėkmingesnis jie 
yra paskirstyti grupėmis - ra
teliais: vyresniųjų klasių moks 
leiviai ir studentai. Tokiu būdu 
yra paruošiamas priegaulis Į 
pasitraukiančiųjų šokėju vietą.

Dabartinę Grandies valdybą su 
daro šie šokėjai: Jolita Kriauče- 
liūnaitė, Virginija Petkūnaitė, 
Algimantas Siliūnas, Linas Rim
kus, Valdemaras Sadauskas ir 
Vladas Žukauskas. Scenos ir de
koracijų vadovai Gražutis Matu
tis, Algis Siliūnas ir Voldema-- 
ras Sadauskas.

šio sambūrio stiprus užnuga- 
rys yra Grandies Globos Komi
tetas kur} sudaro: Irena Kriau- 
čeliūnienė — pirmininkė, Vla
das Rupinskas -- iždininkas,Sta 
sė Petersonienė — spaudos bend - 
radarbė ir nariai E. Razmienė, 
O. Baukienė, A. Paužuolis, E. 
Jaunienė ir L Vaitkienė.

• NEGALIMA UŽMIRŠTI ir 
tokio atsitikimo. Grandies tau
tinių šokių sambūrio Šokėjas 
Valdemaras Jurevičius gavo šau 
kimą Į karinę tarnybą. Reikalas 
rodos, paprastas. Tokius šauki
mus daug jaunų vyrų gauna, gran
dies grupė, tačiau, smarkiai su
sirūpino. Merginos suėjusios ta
rėsi ką daryti, kad Valdemaras 
neišvažiuotų. Juk Čia pat kelionė 
Į Lietuvių Dieną Kanadoje. Kur 
gauti per tokį trumpą laiką kitą 
patyrusi šokėją kaip Valdemarą? 
Žodis po žodžio, pasitarus su va 
dove, pasiuntė Į Baltuosius rū
mus telegramą, ne kokiai komisi. 
jai ar generolui, bet pačiam 
prezidentui L.B. Johnsonui... Te
legramoje buvo išaiškinta prezi
dentui etninių šokių ir apskritai 
kitų tautų kultūros įtaka Ameri
kos gyvenime, nurodė kaip gru
pė sunkiai dirbo, besiruošdama 
parodyti Amerikos lietuvių šo
kius EXPO 67 Kanadoje, pasi
skundė kokią žalą sambūris tu
rės, netekęs Valdemaro Jurevi
čiaus. Atsakymas atėjo palan
kus. Prezidentas Johnsonas pra
nešė, kad Jurevičiaus karinės 
tarnybos pradžia atidėta vienam 
mėnesiui.

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. Box 03206 
Cleveland, Ohio 44103

WANTED AT ONCE 
JOURNEYMEN 

OR

IST CLASS SKILLED 
ASSEMBLERS 
FABRICATORS 
PRESS BRAKE 

SflEAR OPERATORS 
MACHINIST 
WELDERS 

AND 

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

AIR TECHNICAL 
INDUSTRIES 

7501 CLOVER AVĖ. 
MENTOR, OHIO 

216-942-4292
(65-71)
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