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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

DOLERIO VERTĖ
Reprezentuoja ūkinį pajėgumu

Šiuo metu, kai sunku 
bent ką numatyti, kada po
litinė būklė visame laisva
me pasaulyje, o iš dalies ir 
komunistiniame, yra gero
kai sudrumsta, verta trum
pam sustoti prie atskirų 
kraštų valiutų vertės, nes ji 
reprezentuoja konkretu 
krašto pajėgumą. Bet ir čia 
susiduriame su nemažais 
sunkumais. Atsisakius nuo 
aukso standarto šioje sri
tyje neturime visai tikro 
masto ir galime daryti išva
das tik iš atskirų valiutų 
santykio laisvoje rinkoje.

Prasidėjus energijos kri
zei, dolerio vertė gerokai 
pašoko. Dėl to, kad JAV 
palyginti' mažiau priklausė 
nuo arabų naftos importo 
negu kiti pramonės kraš
tai. Tačiau nuo šių metų 
sausio mėn. jo vertė pradėjo 
kristi ir net taip smarkiai 
kad netrukus vėl grįžo iki 
1973 m. vasario mėn. lygio,

PERSISTENGĖ RAUDONOSIOS
KINIJOS ŽINOVAI BRONIUS AUŠROTAS

Ryšium su naujais ‘kul
tūriniais vėjais’, pūstelėju
siais iš Azijos kontinento 
washingtoniškis ‘Human 
Events’ savaitraštis atspaus 
dino Eugeną Lyons straips
nį apie R. Kinojoje tikrąją 
būklę. Žurnalistas sako, kad 
jau prabėgo dveji metai, 
kai JAV administracija nu
tarė ‘nutiesti naujus tiltus’ 
į tą absoliutišką komunistų 
diktatūrinę imperiją; tad ir 
Dirvos skaitytojams, gal ne 
pro šalį, žvilgterėti į “tą 
milžiną ant molinių kojų”.

E. Lyons rašo, kad didžio
ji žurnalistų dalis ir prezi
dento kelionės palydovai, 
kelionėje į Raud. Kiniją, la
bai jau išgarbino šią dikta
tūrą: jie tematė krašte vy 
raujantį ramumą, taiką ir 
pastovumą. Šie rašytojai net 
nekreipė reikalingo dėmesio 
ir reikšmės į Mao Tse- 
tung pakartotinus įspėji
mus, kad ‘revoliuciniai su
krėtimai krašte yra būtini 
kas šešeri - septyni metai, 
kad pavaldiniai nenuslystų 
pavojingu buržuazijos keliu” 
Taigi, pagal Mao reikalavi
mą tokios revoliucijos Kini
joje privalančios kartotis, 
kaip kad vandenynuose po
tvynis seka atoslūgi.

Taigi su prasidėjusia nau
ja revoliucija taip pat vyks
ta “valymai, nuodėmių pri
sipažinimai net už tokius nu
sikaltimus ‘kaip simpatijos 
Konfucijaus filosofijai’. Net 
toks JAV prof. Owen D. 
Lattimore, po Edgar Show 
mirties, laikytas JAV gyve
nančiu R. Kinijos advoka
tu, ir šis apaštalas jau tapo 
iškoneveiktas, kaip imperi
alistinis šuo! Kodėl? Gi už tai 
kad savo kai kuriose knygo
se jis yra citavęs Konfuci
jaus filosofiją”.

Taip pat yra iš naujo 
puolama vakariečių muzika 
ar ji būtų moderni ar klasi
kinė, kaip Beethoveno; ly
giai kaip praėjusių metų pa
kvietimas Philadelphijos 
Simfoniniam Orkestrui at
vykti į Pekiną yra nukeltas 
į tolimesnes dienas.

Straipsnio autorius JAV 
žurnalistams primena, kad 
lankydamiesi Kinijoje jie ra 
šė, jog raudonojoje imperi
joje “nusikaltimai ir plėši-

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS 
kada jis buvo paskutinį 
kartą oficialiai nuvertintas. 
Po to dolerio vertė pradėjo 
kilti, nes šiaip ar taip už jį 
galima buvo įsigyti daug ki
tų gerybių. Bet jei taip, ko
dėl jis vėl pradėjo kristi? 
Atsakymas į tą klausimą 
yra komplikuotas. Tam tik
ros reikšmės turi JAV po
litinė padėtis su artėjančia 
prezidento nušalinimo byla. 
Daugiau nusvėrė tas faktas, 
kad laisvame pasaulyje yra 
kita vliuta, su kuria gali 
proporcingai įsigyti daugiau 
gerybių negu su doleriu. Tai 
Vakarų Vokietijos markė. 
Per pirmą šių metų ketvir
tį Vokietijos eksportas taip 
pašoko, kad jei jis išlaikytų 
tą pačią spartą iki metų 
galo, jis aplenktų importą 
beveik visu 20 bilijonų do
lerių. Tuo tarpu JAV preky
bos balansas šiais metais ga- 

kavimai nesudaro jokios 
problemos”.

Tačiau tikrovė yra kiek 
tamsesnė, negu kaip kad ją 
mėgino atvaizduoti ‘objekty
vumo ieškotojai’. Ir kas nuo
stabiausia, kad komunistinis 
režimas pastaruoju metu 
pradėjo naują akciją prieš 
įvairiaspalvius kriminalistus 
“pradedant vagiliais ir bai
giant žmogžudžiais”.

Taip pav. Toronto dien
raščio ‘Globė and Mail’ ko
respondentas Pekine, John 
Burns, rašė, kad “Kai kurie 
sostinės gyventojai bijo pa
vieniui išeiti naktį į gatvę. 
Kaip Pekine taip ir kituose 
didžiuose miestuose dieną ir 
naktį budi milicijos vienetai. 
O didžiuliai plakatai kviečia 
gyventojus kovoti su chuli
ganizmu”.

Šie chuliganai yra kvalifi
kuojami kaip priešvalstybi
nis elementas: tai yra pabė
gėliai ar dezertyrai, kurie 
pirmosios ‘kultūrinės revo
liucijos dienomis buvo iš
tremti iš didmiesčių dirbti 
kolektyviniuose ūkiuose. 
Burns teigia, kad Kinijoje 
taip pat klesti juodabirži- 
ninkai, kurie pripildo savo 
kišenes kyšiais, nelegalia 
prekyba, dokumentų padir
binėjimu ir apgaulingu tur
to pasisavinimu. Šios bend
rybės yra paremtos Kinijoje 
išeinančių laikraščių citato
mis. Pasak Burns, net pats 
Chou En-lai 1972 m. atvirai 
puolė visokio plauko išnau
dotojus, primindamas, kad 
"vagiliavimas ir prostitucija 
klesti didmiesčiuose”.

“Gi vien per 1972 m. pir
muosius septynerius mėne
sius buvo suimta 23,000 as
menų mėginusių pabėgti iš 
R. Kinijos į Hong Kong ir 
Macao”, prisipažino Chou 
En-lai. Tai yra lygiai prieš 
pat Nixono ir po jo vizito į 
Raud Kiniją, “kada ten vieš
patavo ramybė ir taika", sa
ko E. Lyons.

Toliau šio straipsnio au
torius palygina neobjekty
vius JAV žurnalistus su to
kiais pat 1930 m., kurie ta
da lankėsi SSSR. Tada E. 
Lyons buvo United Press ži
nių agentūros atstovas Sov. 

(Nukelta į 2 psl.) 

Ii turėti apie 3,3 bilijonų 
deficitą. Tiesa, šių metų 
sausio mėn. ir JAV turėjo 
įspūdingą 644 milijonų dole
rių perteklių, tačiau kovo 
mėn. jau buvo 171 milijonų 
dolerių deficitas ir toliau 
didesnio pagerėjimo nelau
kiama, pakilus naftos ir jos 
produktų kainoms.

Tos kainos, kurios dabar 
yra tris kartus didesnės už 
pereitų metų, naftą ekspor- 
tuojančiom šalim atneš bent 
50-60 bilijonų dolerių dau
giau. Mūsų jau minėtas fak
tas, kad JAV turi proporcin
gai mažiau importuoti naftos 
negu kiti kraštai, ilgainiui 
turėtų vėl pakelti dolerio 
vertę.

Kitas svarbus veiksnys 
valiutų vertės santykio nusi- 
stovėjime yra infliacija. 
Nors dėl infliacijos visi de
juojame, JAV infliacija yra 
mažesnė negu kitų kraštų, 
vėl išskyrus Vakarų Vokie
tiją, kurios infliacijos spar
ta šiais metais nukrito iki 
pavydėtinų 7.2%. Palygini
mui galima nurodyti Japoni
ją, kur infliacija nušuoliavo 
net 20%.

Iš viso laisvojo pasaulio 
ūkinio gyvenimo tempas 
metų pradžioje kiek sulėtė
jo, bet dabar yra duomenų 
verčiančių tikėti, kad jis vėl 
pagreitės. Pramonės įmonės 
skolinasi kur tik gali pinigų, 
nes neesant didesnės vilties 
infliaciją apstabdyti, tai da
ryti kiekvienu atveju apsi
moka. Tas reiškinys labai 
pakėlė nuošimčius už pasko
las, kas savo keliu pradėjo 
traukti iš viso pasaulio lais
vus dolerius atgal į šį kraštą. 
Jau vien tai turi pakelti 
dolerio vertę. Net ir arabų 
kraštams apsimoka gautus 
už naftos eksportą dolerius 
investuoti ne kur kitur kaip 
tik Amerikoje. Manoma, kad 
metams bėgant tų investici
jų bus daugiau ir dau
giau.

Už tat bendrai imant, 
JAV ūkinė būklė yra geres
nė negu visų kitų kraštų, iš
skyrus tik Vakarų Vokieti
jos, o tai kelia ir jų valiutos 
vertė.

O urso estą samdo da toca...

Kun. Antanas Saulaitis iš Sao Paulo atsiuntė šią karikatūrą, kurią jis rado pas 
vieną lietuvį senuose Brazilijos laikraščiuose iš 1940 metų, kai sovietai užgrobė Pa
baltijo valstybes^ Po karikatūra padėtas stambus parašas reiškia: "Meška išlenda 
iš savo urvo...” ‘

Komunistų kankiniui kardinolui J. Mindszenty lankantis Detroite š.m. gegužės 
23 d., šv. Kryžiaus parapijos patalpose buvo pristatytos tautybių delegacijos. 
Lietuvių delegacijoje dalyvavo Regina Juškaitė, Marija Alkevičiūtė, Antanas Su- 
kauskas ir Kazys Sragauskas, kardinolui įteikę simbolinę dovaną lietuviškos 
koplytėlės drožinį. Nuotraukoje iš kairės R. Juškaitė, A. Sukauskas, kardinolas 
J. Mindszenty ir M. Alkevičiūtė. K. Sragausko nuotrauka

TRIJŲ PRASMIŲ IRŽELIS
Etimologiškai birželio var 

das išvedamas iš žodžio 
biržliai. Tai ilgos, nusviru
sios beržo šakos. Tokią prie
laidą pateikia Lietuvių en
ciklopedija. Iš tikrųjų, tokia 
prielaida mus tenkina poetiš 
kurnu. Jeigu gegužis yra 
energijos, gamtos siautėji
mo ir margaspalvio žydėji
mo mėnuo, birželis ateina į 
mus melancholiško ilsėjimo- 
« ženkle. Ir ilgos, nusviru
sios beržo šakos pasidengia 
lapeliais. Vėjelis kibina ber
žynuose karojančius birž
ijus. Švelnus ir melancholiš
kas mūsų gamtovaizdžio 
grožis.

Ne ta prasme prisimena
me mūsų tėvynės vaizdą. 
Birželinio gamtovaizdžio 
grožis neatsiejamai susiri
šo su netolimos Lietuvos is
torijos įvykiais. Tai 1940 
metų birželio 15 diena; tai 
1941 metų birželio 14-18 die
nos; tai 1941 metų birželio 
22-24 dienos.

Šiomis dienomis valstybė 
ir tauta pergyveno Suvere
numo Agoniją, stipriausi 
Genocido spazmą, Suvere-

RIMAS DAIG0nAS
numo Idėjos atgimimą ir 
triumfą.

Suverenumo agonija buvo 
ilga, Genocido siautėjimas 
permanentinis ir Suverenu
mo idėjos gyvybė amžina, 
tačiau birželio dienomis, ku
rios įrėžtos istorijon, šių 
tragiškų reiškinių įtampa 
siekė aukščiausį tašką.

Suverenumo agoniją su
ponavo pasaulio politikų žli
bumas. Tokio žlibumo ne
trūksta ir dabar. Kažin kas 
pasakė, kad Europos trage
dija prasidėjo nuo Chamer- 
laino skėčio. Gal būt. Politi
nių įvykių šaknys eina taip 
giliai, kad neįmanoma atras
ti precizijos. Bet aišku, kad 
Pabaltijo valstybių suvere
numo žuvimas nėra Pabalti
jo valstybių kaltė. Tai buvo 
fatališkumas. Jo prepozici- 
jos susekamos Hitlerio-Sta- 
lino susibičiuliavime, jiems 
abiem belaikant peilį už 
nugaros. Pabaltiečių istori
nė kaltė glūdi jų neryžtume 
elgtis suomiškai. Tai būtų 
talka Suverenumo idėjai re

alizuoti, gal būt, ir tolimiau
sioje ateityje.

Genocido procesas tapo 
permanentiniu. Jis šiurpus, 
laisvės kovotojų lavonus me- 
tinėjant šventorių patvory
je. Barbariškas - šimtus 
tūkstančių žmonių gabenant 
į tikrą mirtį naikinimo sto
vyklose. Rafinuotas -- kada 
propagandos ir smegenų 
plovimo priemonėmis siekia
ma išrauti iš pabaltiečio 
dvasios jo tautinį, prigimt? 
savitumą ir paversti pabal- 
tietį sovietinės mašinerijos 
automatu. Genocidas yra lo
giška išvestinė iš Pabaltijo 
valstybių suverenumo su- 
niekinimo akto.

Itin istoriniai logiškas yra 
spontaniškas lietuvių suki
limas sovietams panikoje bė
gant iš Lietuvos teritorijos 
Hitlerio armijai juos užpuo
lus. Šiomis dienomis lietu
vių tauta išlaikė atsakomy
bės prieš savo istoriją eg
zaminus. Fantastiško netik
rumo ir sunkumo sąlygomis 
Suverenumas buvo atstaty
tas, Valstybė paskelbta eg
zistuojančia. Dabar mes ma
tome, kad tai buvo padūku
siai drąsus kūrimasis ant 
smarkios srovės nešamos ly
ties. Ant tokios lyties pasta
tyta palapinė. Ir kas gali 
reikalauti, kad ta palapinė 
turėtų bent minimalinį kom
fortą? Svarbu čia ne palapi
nė, bet dvasia, išmintis, ryž
tas - kas ir pastatė tą Suve
renumo idėjos užuovėją. 
Nekitaip juk atrodė Vasario 
šešioliktosios deklaracija. 
Lietuvos valstybės istorija 
turi nemirštamų preceden
tų.

Ta ant lyties pastatyta 
palapinė buvo vainikuota, 
alegoriškai tarus, tautos gy
vybės simboliu, trispalve. 
Įvykiams pražūtingai atsi
sukus į lietuvių pastangas 
atstatyti savo valstybę, 1941 
metų birželio siautuly iškel
ta trispalvė nebuvo sunai
kinta. Ji pateko į lietuvišką 
pogrindį. Ji ilgai dar puo
šė laisvės kovotojų bunke
rius. Iki šiol laikoma lietu
viško disidentizmo slapty
bėse. Ji išvežta į laisvuosius 
užsienius, tautos daliai bė
gant nuo okupacinio teroro 
bangos.

Tad trijų prasmių birže
lis yra tautos istorinės mi
sijos bandymų mėnuo. Pras-

(Nukelta į 2 psl.)
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Australijos padangėje
ANTANAS LAUKAITIS

STUDIJU DIENOS ADELAIDĖJE

DONATAS RODĄ - BLATO’ MEISTRELIS

Šiais metais Adelaidėje 
įvyko jau trečiosios lietuvių 
Studijų Dienos, kurias orga
nizavo Krašto Kultūros Ta
ryba. Šių metų aktualio
sios temos buvo gana skir
tingos, nuo anksčiau buvu
sių. Pagrinde buvo plačiai 
nagrinėjama ir diskutuoja
ma bendradarbiavimas ir 
santykiavimas su Lietuva ir 
ten gyvenančiais lietuviais' 
politiniai, ekonominiai ir kul
tūriniai. Pagrindiniai paskai
tininkai ir moderatoriai bu
vo jaunesniosios ir vidurinės 
kartos lietuviai, daugumas 
turį akademinį išsilavinimą. 
Pirmosios dienos kalbėtojai 
buvo dr. v. Doniela, dr. D. 
Viliūnaitė ir P. Pusdešris. 
Paskaitas ir referatus mo- 
deravo J. Reisgytė. Antro
sios dienos ryte paskaitas 
skaitė dr. R. Zakarevičius, 
inž. J. Stačiūnas ir G. Žem
kalnis. Moderatoriumi buvo 
dr. A. Stepanas. Trečiojo 
paskaitų ciklo kalbėtojai bu
vo L. Urbonas, A. Karazi
jienė ir V. Janavičius. Mo
deratorius - dr. K. Keme- 
žys.

Studijų dienų metu buvo 
sudarytas sekretoriatas, su
sidedąs iš M. Pociaus ir p. 
Jaciunskienės, kurie užraši
nėjo paskaitų pagrindines 
mintis ir darytas išvadas. 
Yra pageidavimas, kad vi
sos šios įdomios paskaitos 
būtų perduota bendruome
nės laikraščiui ‘Mūsų Pas
togei’, kuriame jos būtų iš
tisai atspausdintos ir su 
jomis galėtų susipažinti visa 
Australijos lietuvių bend
ruomenė.

Iš buvusių įdomių pas
kaitų ir diskusijų, galutinės 
išvados nebuvo padaryta ar 
vienokia bei kitokia forma 
bendrauti su Lietuva, ar iš 
viso nebendrauti. Šių studi
jų metu, buvo lyg ir ieškoma 
to vidurkio, nes pagal daro
mas bendras išvadas, lietu
viai emigracijoj pamažu 
nyksta ir pati tautinė kul
tūra juose blėsta, kai pati 
tautai, nesvarbu kokiose są
lygose ji begyventų, yra gy
va ir kultūriniai naši, todėl 
ir Lietuvoj gyvenantieji lie
tuviai yra mūsų tautos 
pagrindas ir iš jų tremties 
lietuviai emigracijoje turėtų

semtis tautinės stiprybės. i 
Australijos lietuviškasis 

jaunimas, gimęs jau šiame 
krašte, nepajėgia vien iš ■ 
knygų ir pasakojimų susida- , 
ryti pilno Lietuvos, savo tė- , 
vų gimtinės vaizdo ir jie yra j 
pasiryžę, progai pasitaikius, 
aplankyti Lietuvą. Šios stu
dijų dienos buvo labai reikš
mingos, ypatingai jaunimui, 
kurie galėjo šį opų klausi
mą nagrinėti iš abiejų pusių, 
galutinai susidarant vieno
kią ar kitokią savo nuo
monę.

Studijų metu Lietuvių 
Namuose buvo suruošta Vi
lijos Petruškevičiūtės-Dun- 
dienės keramikos darbų pa
roda. Ši dailininkė yra jau
nosios kartos atstovė, labai 
progresuojanti ir kylanti 
Adelaidės dailininkų tarpe.

***
Labai rimtas ir turintis 

didelę politinę reikšmę ne 
tik Australioje, bet ir Piet
ryčių Azijoje, Australazijos 
Politinių Studijų S-gos žur
nalas ‘Politics’, paskutinia
me savo numeryje įsidėjo 
platų dr. Vyt. Donielos 
straipsnį “Dialectic: An in- 
troduction”, pažymint, kad 
šis politinis dr. V. Donielos, 
esančio vyr. Newcastle uni
versiteto filosofijos lekto
riaus straipsnis, yra ypatin
gai naudingas politinių ir 
ekonominių mokslų studen
tams, nes jame yra plačiai 
paliestos Markso, Engelso ir 
kitų komunistų mokslinės 
doktrinos, palyginant jas su 
vakarų gyvenimu.

**♦

Sydnėjaus lietuvių spor
to klubas ‘Kovas’ turėjo sa
vo metinį narių susirinkimą, 
kurio metu buvo išrinkta 
nauja valdyba, vėliau pasi
skirsčiusi sekančiomis parei
gomis: A. Laukaitis -- pirmi
ninkas, A. Šimaitis ir D. 
Newman -- vicepirmininkai, 
J. Liutikas ir Snaigė Gus- 
tafson -- sekretoriai, Br. Pa- 
skočimas - iždininkas ir Gra
žina Newman -- mot. sekc. 
vadovė. Klubas šiuo metu 
turi apie 200 savo narių, 
8-nias krepšinio, dvi tinkli
nio, tris stalo teniso, šach
matų, golfo, lauko ir stalo 
teniso, bei sąasho koman
das. Vien jaunų berniukų, 
iki 13 metų amžiaus, treni
ruotis krepšinį ateina apie 
25 ir jaunieji koviečiai yra 
Sydnėjaus berniukų čempio
nai. Finansiniai klubas yra 
gana pajėgus ir savo kasoje 
turi virš 1000 dol. Šiuo me
tu ne tik Sydnėjaus, bet ir 
kitų miestų lietuviai rim
tai ruošiasi būsimajai ju
biliejinei savo 25-jai sporto 
šventei Adelaidėj, įvykstan
čiai kartu su Lietuvių 

gimo minėjimų niekur tą mė' Dienomis Kalėdų atostogų 
nesį neteko pastebėti. Tai 
nerespektas 1941 metų bir
želio 22-24 dienų įvykiams. 
Tautos žudynės yra tautos 
istorijos detalė. Valstybės 
atsteigimas yra tautos isto
rijos sintezė. Kada, genoci
do minėjimo metu tariamos 
kalbos, tos kalbos skirtos 
žiauriai praeičiai. Kada Vals
tybės atsteigimo metu taria
mos kalbos, jos neišvengia
mai bus skirtos tautos atei
čiai. Tiktai tokios temos 
auklėja pasitikėjimą sava 
misija, tiktai tokių temų op
timizmas kuria ateitį.

Praktiškai -- birželiniai 
minėjimai turėtų būti su- 
jungtinės prasmės. Žuvu
siuosius gerbtina religinė
mis giesmėmis šventyklose. 
Apie valstybės atstatymo 
dienas kalbėtina salėse. Bir
želio dienomis lietuviams 
stebuklingu nulemimu žiau
ri praeitis iškelia pasitikė
jimą ateitimi.

■ ■ ■

(Atkelta iš 1 psl.) 
minga tą mėnesį vadinti 
baisiuoju, prasminga jį, taip 
pat, vadinti Lietuvos valsty
bės gaivintoju. Akcentuoda
mi to mėnesio tragiką, jau 
tris dekadas minime sovieti
nio teroro padarinius. Tai 
kilnu, sakrališkai verta. Bet 
gi Lietuvos valstybės atstei-

metu.
* ♦ *

Australijos aviacijos pra
dininkai ir įžymiausi buvę 
jų lakūnai Sir Ch. Kingsford- 
Smith ir Ch. Ulm 1929 m. 
buvo įkūrę oro bendrovę, 
palengvinti susisiekimą tarp 
tolimųjų Australijos mies
tų. 1931 m. vienas iš turėtų 
penkių lėktuvų “Southern 
Cloud” pražuvo Australijos 
Alpėse ir šioje avarijoje 
užsimušė du lakūnai ir šeši 
keleiviai. Jų palaikai netikė
tai buvo surasti tik 1958 me
tais, vėliau šių kalnų prie- 
anglio miestelyje Cooma, 
kuriame anksčiau, vykstant 
milžiniškiems kalnų elekt
ros jėgainės darbams, gyve
no nemažai ir lietuvių, buvo 
pastatytas gražus šiems žu- 
vusiems lakūnams pagerbti 
paminklas. Šio paminklo 
projektą padarė inžinierius 
architektas Andrius Rim
ka, kuris šiame mieste gy-

veno, dirbo ir vėliau čia mi
rė. Cooma miestas yra gar
sus tiek vasarą, tiek ir žie
mą, nes jį aplanko ir pro 
jį pravažuoja į kalnus, šim
tai tūkstančių turistų, ku
riuos pasitinka lietuvio su
projektuotas aviacijos spar
nų paminklas.

Bendruomenės laikraščio 
‘Mūsų Pastogės’ spaustuvės 
vajui paremti, Melbourno 
Čiurlionies Diskusijų Klubas 
ir Vajaus Komitetas suren
gė koncertą - šiupinį, kuria
me programą atliko ‘Klum- 
pakojo’ tautinių šokių šokė
jai, ‘Dainos’ choro sambū
ris, kuriam dirigavo jauno
ji D. Levickienė, pavada
vusi dirigentą A. Čelną, 
solistai J. Rūbas ir B. Stau- 
gaitienė, P. Morkūno okte
tas, humoristinė dalis, iš
pildyta p. Šeikienės ir p. 
Balčiūnienės, padedant sa
vo puikiu skaitymu P. 
Rūteniui. Programa buvo la
ba gera ir gyva, kai laik
raščio spaustuvės vajus 
praturtėjo virš 400 dole
rių.

***
Nedidelėje Vak. Australi

jos sostinės Pertho lietuvių 
kolonijoje labai sėkmingai 
jau eilę metų veikia Liet.
K.K. Sav. S-gos Vak. Aus
tralijos skyrius, kuriam jau 
eilę metų vadovauja žino
mas statybininkas Andrius 
Klimaitis. Savo paskutinia
me nutarime Pertho sava
noriai - kūrėjai nutarė 
įamžinti visų Australijos 
lietuvių savanorių-kūrėjų pa 
vardes, jas įrašant į specia
lią paminklinę lentą. Tai bū
tų bronzinė lenta, kurioje 
bus iškalta visos savano
rių asmeninės detalės ir mi
rimo data. Ši lenta, iki pas
kutinio Australijoje gyve
nančio savanorio - kūrėjo 
mirties, bus laikoma pas 
įsteigėjus, paskui ją perduo
dant Adelaidės lietuvių mu
ziejui.

Žinoma Australijos lietu
vaitė sportininkė, skautė ir 
puiki mūsų jaunimo repre
zentante ne tik Australijo
je, bet ir Amerikoje per 
buv. Pas. Jaun. Kongresą 
ir Jub. Skautų Jamboree, 
Rasa Milvydaitė susižieda
vo su Gediminu Statkum. 
Daug gražių ateities die
nų šiai puikiai mūsų mergi
nai.

*♦*

Žinomas mūsų ‘Keliaujan
tis Vaidila" Paulius Rūtenis, 
dabar su Australijos opera 
gastroliuojantis Melbourne, 
tuoj pat įsitraukė į vietinę 
lietuvių kultūrinę veiklą ir 
čia būsimam literatūros va
karui ‘Susitikimas su Met
menimis’, ruošia ir režisuo
ja A. Mackaus ‘Chapel B’.

• ••Kinija
(Atkelta iš 1 psl.)'

Sąjungoje. Tuo metu kai 
ten siautėjo masinis teroras, 
badas ir nekaltų piliečių eg
zekucijos, žurnalistai apsi
lankę SSSR rašė, “apie lai
mingą Rusijos gyventojų bui 
tį rojuje”, kas buvo lygu pa
sityčiojimui iš dar gyvų liku
sių stalinizmo aukų.

Atrodytų, kad JAV kai 
kurie žurnalistai, o ypač su-

Viešėdami Chicagoje aplankykite 
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Savininkai: J. J AN ŪSAITIS 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.

Donatas Rodą, vilniškės 
Eltos direktorius, gimęs 
1915 metais, sovietinio žur
nalisto prieauglio akimis yra 
archeologinė liekana laikraš
tiniuose laukuose. Visi tokio 
amželio spaudos žmonės jau 
pakankamai surimtėjo, ap
dėjo pilvelį taukais, įsitai
sė ramiose sovietinės bui
ties užuovėjose. Bet Dona
tas Rodą, pradėjęs savo 
‘žurnalistinę’ veiklą su gru
biu, prasčiokišku pamfletu, 
su pamfletu lūpose ir nu
mirs.

Rodą yra pamfletistas. 
‘Buržuaziniais’ laikais, Kau
ne, jis mito pigios Kauno 
‘backyardų’ kronikos žinu
tėmis. Pritapęs prie kvislin- 
gų klikos, kada buvo jiems 
brangi kiekviena prosovieti
nė plunksna, tapo jau ir 
‘žurnalistu’. 1955 metais jį 
priėmė į ‘neakivaizdinį par
tinės žurnalistikos mokyklą 
Maskvoje”. Maskva lipdė 
“ideologinės leninės dialek
tikos” bendraraščius, siun
tinėjo tą indoktrinaciją kur
santams -- tokiu būdu buvo 
gaminami “sovietinės žurna
listikos kadrai”. Vienas iš 
tokių “kadrų” ir Donatas 
Rodą.

Jam pavedė “kovingai de
maskuoti klasinį priešą”. 
Kaip ir reikėjo laukti, Rodą 
stvėrėsi už grubios formos 
pamfleto,kuriame nuolat nu
žengia į vulgarius išsikolioji- 
mus, šmeižtus, į tą anekdo
tinį žanrą, kuris žinomas 
ok. Lietuvoje ‘blato’ var
du. Savo laiku, ‘socialistinę 
revoliuciją begilinant”, spe
cifiškose rusų buities sąlygo
se, sovietuose iškilo politi
nio blato meistrelis Demja- 
nas Biednyj. Dabar ok. 
Lietuvoje, pusšimtis metų 
vėliau, “politinio bei socia
listinio blato” žanras atrodo 
apgailėtinu anachronizmu. 
Šito nesupranta pamfletis
tas Donatas Rodą. ‘Šluota’, 
kol kas, dar atidaro jam savo 
puslapius ir deda jo pamfle- 
tinius ekskrementus. ‘Viena- 
klasėje’ ok. Lietuvos visuo
menėje nebėra objektų, ku
riuos galim kandžioti “poli
tinio blato” priemonėmis. 
‘Buožės’ nubuožinti, ‘kapita
listai’ išnaikinti, ‘buržuazi
ja’ išguita. Satyrinio puoli
mo objektais liko girtuokliai, 
vagys, išeikvotojai, tingi
niai. Sovietinė sistema sėk
mingai pasilaikė savo sąsta
te ‘buržuazinės’ visuomenės 
ydas. Sovietinėje satyroje 
galima smerkti visus visuo
menės mažuosius ir smul
kiuosius. Jeigu, pav. vagia 
kolūkio vadeiva, jį galima 
puolti. Jeigu vagia kompar
tijos aukštuomenės narys, jo 
pulti negalima. Jeigu geria 
traktoristas - vadink jį var
du. Jeigu kelia viešą skanda
lą persigėręs aukštas partie-, 
tis -- nepastebėk to fakto!

Į šią šleivą satyrą Donatas 
Rodą nekiša savo blatinio 
pamfleto. Jis įkibo į ... 
“kryptingą ir kovingą bur
žuazinės emigracijos ir jos 
veiksnių demaskavimą”. To
dėl čia velka į areną emi- 

perliberališkų pažiūrų, be
garbindami komunistines 
diktatūras yra pametę bet 
kokį saiką. 

gracinių veiksnių “svajones” 
apie “prarastus dvarus”, 
apie “iš jų atimtus fabrikus”, 
apie “išnaudotojiškus minis
teriškus postus” ir apie emi
gracinių veiksnių svaisčio- 
jimus dėl noro “lupti nagai- 
komis darbo liaudį”...

Į visą tą Rodos sukurtą 
blatą ‘Šluotos’ honorarų mo
kėtojai žiūri ‘kryptingai’ at
laidžiai. Juk Rodos blato 
‘sviestu’ sovietinio agitpro- 
po ‘košės’ nepagadinsi. Štai 
praeitų metų lapkričio ‘Šluo
toje’ tarp savųjų ydų pašie
pimo, savųjų girtuoklių, ap
sileidėlių, vagiu, lupimo, 
riogso Donato Rodos ekskre 
mentinis kūrinys “Vademe
kumas, informacinis žinynas 
keliaujantiems po Altovli- 
kiją”. Į tą blato jovalą 
įmerkta: “Alto tauškalai”, 
“Klero bažnyčių varpai”, 
“Sodoma ir Gomora bei baž
nytininkų klyksmai iš sakyk
lų”, “Ilgapirščių kompani
ja”, “Galvažudžiu organiza
cija", “Altovlikijos veikėjų 

EKSKURSIJOS l LIETUVĄ 
1974 METAIS

Gautos 4 papildomos grupės. Skubėkite registruotis!!!
American Travel Servi'ce Biuras šiais metais yra suorga

nizavęs 10 grupinių kelionių j Lietuvą. Tai yra kelionių biu
ras, kuris pirmasis pradėjo organizuoti šias ekskursijas »ir 
turįs didelį patyrimų šioje srityje. KIEKVIENĄ GRUPĘ LY
DĖS PATYRĘS KELIONIŲ PALYDOVAS.

VISOS GRUPĖS LIETUVOJE PRALEIS 5 DIENAS (1 
dienų Kaune).
BIRŽELIO MĖN. 11 d. — Iš Chicagos $990.00. UŽPILDYTA.
BIRŽELIO MĖN. 17 d. — Iš Chicagos — $1050.00; iš New 

Yorko — $945.00. UŽPILDYTA.
BIRŽELIO MĖN. 27 d. — Iš Chicagos — $1070.00; iš New 

Yorko — $955.00.
LIEPOS MĖN. 8 d. Iš Chicagos — $1085.00; iš New Yorko 

— $975.00. UŽPILDYTA.
LIEPOS MĖN. 23 d. — Iš Chicagos — $1085.00.
LIEPOS MĖN. 31 d. — iš Chicagos — $1125.00; iš New 

Yorko — $1012.00. UŽPILDYTA.
RUGPIŪČIO MĖN. 4 d. — Iš Chicagos — $1050; iš New 

Yorko — $945.00.
RUGSĖJO MĖN. 1 d. — 15 dienų; iš Chicagos — $963.00; iš 

New Yorko — $857.00.
20 dienų su Roma; iš Chicagos — $1085.00; iš New 
Yorko — $980.00.

SPALIO MĖN. 2 d. — Iš Chicagos — $898.00; iš New 
Yorko — $792.00.

PRICES & AIR FARES SUBJECT TO CHANGE. RATES 
QUOTED BASED ON TARIFFS AND EXCHANGES IN 
EFFECT APRIL 1. 1974.

Taipgi mūsų biuras rengia ekskursijas lietuvių j Havajus 
iš Chicagos — rugpiūčio mėn. 3 d. — 15 dienų kelionė (4 sa
los) — $670.00 asmeniui — skridimas ir viešbučiai. Rugpiūčio 
mėn. 16 d. — 10 dienų kelionė (3 salos) — $545.00 asmeniui — 
skridimas ir viešbučiai.
DĖL INFORMACIJŲ SKAMBINKITE ARBA RAŠYKITE: 
AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU 

9727 South Western Avenue
Chicago, Illinois 60643 
Tel. <312) 238-9787

Norintiems atsikviesti gimines iš Lietuvos sudarome rei
kalingus iškvietimo dokumefitus. Taip pat teikiame informa
cijas kelionių reikalais po visų Ameriką ir kitus pasaulio 
kraštus; parduodame lėktuvų bilietus, parūpiname reikalingas 
vizas.

svajonė patekti į dangaus 
karalystę", “Konfidencialūs 
dėdės Šamo fondai”. Auto
rius visa tai vadina “buržu
azinės emigracijos make
tu”, “demaskavimu”...

Polemizuoti su Rodą, aiš
ku, neverta. ‘Buržuazinės’ 
praeities produktas, persi
metęs į okupanto giedorius, 
Rodą pats supranta, kad 
jo pamfletai paremti melu ir 
savo skaitytojų klaidinimu. 
Iš jo blato sumanūs skaity
tojai daug ką išskaito ir tarp 
eilučių. Rodą yra būdingas 
diktatūrinio režimo produk
tas, neįmanomas nei susi
kurti, nei egžistuoti laisvo
je visuomenėje. Tačiau lai
kai jau nebe tie: Demjaną 
Biednyj, sovietinį pamfletis- 
tą, įmūrijo Kremliaus sieno
je už jo eiliuotus dergalus, 
gi Donatas Rodą nematys 
nišos Kremliaus sienoje kaip 
savo ausų. Gadynė, kurioje 
jis reiškiasi nebe ta, kita, ir 
jis tiktai toleruojamas kaip 
praeities liekanėlė. (Pp)
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'ESTETINIS KOMUNIZMAS'!
Ne kartą ir ne du rašo Dir

va apie sovietinio mokymo 
keistenybes, apie sovietinį 
žaidimą pedagoginėmis są
vokomis, apie vaikų ir jau
nuolių jaunos sąmonės žalo
jimą. Pedagoginė sovietinė 
praktika, moralės sampra
ta ir visa mokyklinė siste
ma tvirtai paremta Vladimi? 
ro Uljanovo-Lenino ‘tezė
mis’: viskas yra pateisina
ma, ir viskas yra moralu, 
kas talkina sovietinei san
tvarkai. Mat, sovietinė san
tvarka yra komunizmo sta
tybos priemonė! Sovietinės 
statybos rateliai yra žmo
nės. Tuos žmones reikia pri
taikinti komunizmo staty
bai.

Greta to, pastebėta: nėra 
tačiau pastovių vaikų pritai
kymo metodų. Nuolatos su
laukiame naujų propagandi
nių triukų, kurie visados sle
piami po puošniais retori
niais prasimanymais.

Šiomis dienomis mus pa
siekęs ‘Literatūra ir me
nas’, gegužės 9 d. numeris 
praneša žinias apie naujus 
kopiunistų partijos fantaza
vimus. Nėra abejonės, kad 
‘naujovė’ yra Maskvos su
galvota ir įsakyta vykdyti; 
tačiau tos ‘naujovės’ auto
riumi pasivadina “Lietuvos 
KP Centro Komitetas”. 
“Naujovė”: “Estetinis auk
lėjimas”. Po “estetikos” iška 
bele į lietuvišką mokyklą 
vilkte velka grubią partinę, 
režiminę propagandą.

Minimo savajtinuko bend
radarbis skelbia savo pasi
kalbėjimą su “Lietuvos TSR 
švietimo ministru” Antanu 
Rimkumi. Mat, “estetinis 
auklėjimas” tokia smegenis 
susukanti sąvoka, kad “Lite
ratūros ir meno” savaitinu
kas atsiuntė pas ‘ministrą’ 
korespondentą, šitokį galvo
sūkį iššifruoti.

Iš to pasikalbėjimo ėmė 
aiškėti, kad “estetinis auklė
jimas” yra sovietinės litera
tūros pastiprintas dėstymas 
su tikslu įtikinti mokslei
vius komunizmo pranašumu 
prieš visas kitas sistemas; 
įrodyti lenininės pasaulėžiū
ros pirmumą prieš visas ki
tas materialistines, bet ‘ne- 
leninines’ pasaulėžiūras; ir, 
pagaliau, paversti vaikus ak
tyviais ateistais.

Visa tai reiškia, kad pra
simanę keistą pavadinimą, 
bolševikai liko tie patys. 
Sovietinė pedagogika ta pa
ti: mokykla yra komuniz
mo kalvė.

Antanas Rimkus, nepajėg 
damas ką konkrečiai nusa
kyti, suka aplink temą, giria 
“estetizmą, socialistinį hu
manizmą ir moralines tary
binio žmogaus savybes”.

"Estetinis auklėjimas” 
yra dr vienas žingsnis į lie
tuvių nutautinimą. ‘Minist
ras’ porina: “reikia sparčiau 
rengti lietuvių kalbos ir li
teratūros, rusų kalbos ir li
teratūros mažakompleksi- 
nes mokyklas”. Nesupranta
ma kodėl toks perdėtas ok. 
Lietuvos ‘ministro’ rūpestis 
rusų kalbos ir literatūros 
mažakompleksinėmis mo
kyklomis? Ar jis negalėjo 
apriboti savo rūpesčio jam 
pavestomis lietuvių mokyk
lomis?

‘Estetinio auklėjimo’ pra
simanymu kompartija nori 
pateisinti itin sustiprinta 
sovietinės propagandinės li
teratūros importą į pra
džios ir vidurinę mokyklą.

Rašo savaitinukas: “este
tinis auklėjimas -- sudėtinė 
moksleivių komunistinio auk 
Įėjimo dalis”.

Tad, jeigu jau patys sa- 
vaitinuko redaktoriai žino
jo, kas tai per propagandinis 
paukštis yra tas ‘estetinis 
auklėjimas’, kam jie savo 
pasikalbėjimu gaišino bran
gų ‘švietimo ministro’ lai
ką?

‘Estetinis auklėjimas’ (me 
nas, muzika, literatūra), yra 
eilinis partinės propagandos 
variantas. Daug jų buvo, 
daug jų bus. Esmė gi ta pati, 
nesikeičianti -- žmogaus pri
taikymas būti klusniu ko
munizmo statybos vergu. Bū • moję, susitikę prie svečių 
tų žmonėms naudingiau stu
dijuoti piramidžių statybos tais kuri nors moterų drau- 
istoriją. Panašumas nuosta- gija ar bendruomenės val- 
bus: reikia vergų, kurie klus- dyba surengia viešas disku- 
niai dirbtų beprasmybei, sijas panagrinėti mūsų jau-

Mažai kam žinoma, kad Clevelandas ir Kaunas yra miestai ‘seserys’, palaiką 
giminystės ryšius, tad birželio 2 d. pas merą Ralph J. Perką apsilankius 
CleveUindo žydą delegacijai, jis pasirašė laišką Kauno miesto burmistrui, 
prašydamas padėti 13 Kauno žydų išvykti į Izraelį, kad ten galėtų prisijungti prie 
jau esančių savo šeimų. Ta proga delegacija merui Perkui įteikė ‘prisoner of 
consdence’ medalį. Nuotraukoje meras R. J. Perk savo kabinete pasirašo laišką 
Kauno burmistrui. Šalia stovi žydų delegacijos nariai: James E. Riech, Donna 
Yanovntz, Julius Paris, Roy I. Rosenbaum ir Herbert Levine.

KITI RAŠO:

MUMS, KAIP MERGAITEI RAUDOTI?’
Beveik kasdien vis kalba

mės apie mūsų jaunimą. Kal
bamės tarpusavy, savo šei- 

stalo, susirinkimuose. Kar- 

laiškai Dirvai
KNYGU SKAITYTOJO PRAŠYMAS

Mėnesinis kultūros žurna
las ‘Aidai’, Nr. 10 (265-279) 
paskelbė įdomiausią knygų 
skaitytojams ir mylėtojams 
naujieną. Niekad iki šiol ne
girdėtas knygų recenzentas 
Kostas Rauda įspėjo, kad 
“išaugo ir įsipilietino beraš
čio rašytojo tipas”. Kadangi 
žurnalas sako, kad “recenzi
jos yra redakcijos užsako
mos”, tenka Kosto Raudos 
įspėjimu rimtai susirūpin
ti. Tai nėra juk koks nors 
‘graffitti’, kuris rašinėja ant 
tvorų ir išviečių sienų. Tai 
‘Aidų’,kultūros žurnalo, au
toritetas.

Dėlto ir ‘Draugo’ kultū
rininkas ‘Plunksn.’ pritarė ir 
papildė Kosto Raudos 
straipsnį. Dėlto net penki 
garsūs, pasižymėję recen
zentai argumentavo. Rašė. 
Aimanavo ir ramino. Mat, 
reikalas didelis ir pavojin
gas: “beraštis rašytojas” 
įsipilietino mūsų išeivijoje.

Ką mums, knygų mylėto
jams, daryti, kaip gelbėtis 
nuo ‘beraščio rašytojo’? Aš, 
pavyzdžiui, priklausau ‘Lie
tuviškos knygos klubui’, 
‘Nidos klubui’, perku kiek
vieną naują knygą, paste
bėjęs tokią ant knygų par
davėjų stalo. Kartais, gavę 
mano adresą, ir pripuola- 

. mi leidėjai atsiunčia man sa
vo išleistą knygą. Mano iš
laidos lietuviškai knygai, pri 
sipažįstu, nemažos.

Dabar man nesmagu. Sto
vėdamas prie savo didelės 
lietuviškų knygų bibliote
kos, nežinau, .kurios knygos 
laikytinos, kurios dėl ‘ra
šytojų beraštiškumo’ išmes- 
tinos? Aš nenoriu susikomp
romituoti prieš pažįstamus, 
laikydamas savo gana dide
liame knygyne ‘beraščių ra
šytojų’ parašytas knygas. 
Aš turiu žinoti vardais ‘be
raščius rašytojus’. Aš turiu 
padaryti griežtą knygų at
ranką. Aš esu lietuviškos

knygos mylėtojas, bet visai 
nenoriu būti ‘beraščių rašy
tojų’ globėjas. Rašiau, pra
šydamas nurodymų, per ‘Ai
dus’, ponui Kostui Raudai -- 
jokio atsakymo. Tenka man 
pačiam gaudytis. Kostas 
Rauda rekomendavo, kad 
rašytojai Vaičiulaitis, Ramo
nas, Jankus, Katiliškis, Kau
pas, Landsbergis, Ostraus
kas, man negirdėtas Jana
vičius ir ‘dar vienas kitas’ (?) 
nepriklauso prie ‘beraščių’. 
Bet tokiu K. Raudos užtik
rinimu sunkoka naudotis. 
Savo knygyne aš turiu tri
gubai daugiau autorių pro
zininkų, kaip gerbiamas 
‘Aidų’ autoritetas išvardina. 
Ką man su jų knygomis da
ryti? Laikyti toliau, ir komp- 
romituotis prieš savo pažįs
tamus? Juk jų tarpe kaip 
tiktai ir slapstosi tie ‘be
raščiai’, kurie, anot Raudos, 
“nugyvendino mūsų dailią
ją prozą”. Nekankinkite kny 
gų mylėtojų visokiais neda- 
sakymais.

Laimingu supuolimu ‘Ai
dų’ redakcijai visai artimas 
yra Išeivių rašytojų sąjun
gos pirmininkas poetas Leo
nardas Andriekus. Jis yra 
leidėjų atstovas. Tai reiškia, 
kad jo balsas nėra paskuti
nis ‘Aidų’ politikoje. Jo 
žinioje yra rašytojų vardi
nis sąrašas. Knygos mylėto
jai pageidautų, kad Rašyto
jų sąjunga viešai paskelbtų, 
kurie rašytojai nėra ‘Aidų’ 
rekomenduojami, stovi po 
klaustuko ženklu arba visai 
prisiartino prie ‘įsipilietinu- 
sio rašytojo beraščio tipo". 
Vardan pasitikėjimo, su ku
riuo aš perku lietuviškas 
knygas, aš sįūlau Rašytojų 
sąjungai taip padaryti. Esu 
tikras, kad knygų mylėtojai 
man pritars ir mane palai
kys. Tiktai su Rašytojų są
jungos pagelba mes atskirsi
me grūdus nuo pelų.

L.T., Toronto, Ont. 

nimą liečiančius klausimus. 
Ir spaudoje nuolat randame 
besikartojančių tų pačių te
mų - vis apie mūsų jauni
mą. Taip pokalbiuose, taip 
diskusijose, taip straips
niuose reiškiasi gana pesi
mistiškos mintys, dažnai 
virstančios dejonėmis, verk
šlenimais: mūsų jaunimas 
blogas; mūsų jaunimas nu- 
tautęs; mūsų jaunimas nu
tolęs nuo bažnyčios. 0 
kaip tą jaunimą ‘pataisyti’ - 
niekas tikrai nežino ir be
veik niekas to taisomojo dar
bo nesiima. Tas ‘blogas jau
nimas’ eina toliau savo keliu.

Dabar apie jaunimą kalbė
ti ir rašyti yra beveik mados 
reikalas. Ši tema labai po
puliari visuose Vakarų pa
saulio kraštuose - ir Ameri
koje, ir Anglijoje, Europoje, 
Australijoj, o ypač išeivių 
iš rusų okupuotų kraštų tar
pe. Ten, kur nėra tautinės 
problemos, kalbama ir rašo
ma apie jaunimo moralę, jo 
palaidą gyvenimą, bėgimą iš 
tėvų globos, religinę maiša
tį. Tėvams nepatinka jau
nimo apranga, elgesys, kal
bėjimo ar vaikščiojimo bū- 

mi tikrai gerą pavyzdį jau
nimui?

Neginčytinas dalykas, kad 
labai didelė jaunimo dalis 
yra pasirinkus klystkelius. 
O gal ne pati pasirinkus, - 
gal gyvenamosios aplinkos 
yra į juos nustumta. Tėvų 
moralistų pareiga stengtis 
tokį jaunimą iš klystkelių 
nukreipti į tiesius gyvenimo 
kelius. Bet reikia labai atsar
giu būdu prie tokio jauni
mo prieiti. Reikia būti geru 
pedagogu, psichologu, vi
suomenininku. Reikia gerai 
suprasti patį jaunimą. Daž
nos mūsų kritikos, liečian
čios jaunimą, pačios neišlai
ko kritikos. Tos kritikos 
dažnai nukreiptos į jaunimo 
niekinimą, užgauliojimą, pa
juoką: štai koks jis nevaly
vas; štai kokie apsipakulo- 
ję; štai kaip jie apsiren
gę! O kokie neišauklėti, ko
kios jų manieros ir t.t. 
Tai labai nevykęs į ‘gerą ke
lią’ kreipimo būdas. Kada 
pažeidžiama tokio ar tokio 
individo, nekalbant jau apie 
jaunimą, ambicija jį kriti
kuojant, niekad tokios kriti
kos gerų rezultatų negalima 

das. Jaunimo problemos duo- laukti. Ambicija -- tai tokia 
da daug medžiagos užpildi- 
nėti spaudos puslapiams, 
moralistų konferencijoms.

Ir mes, lietuviai, žiūrėda
mi į savo jaunimą matome, 
kad jis taip pat pasidavęs 
tai bendrajai pasaulinei sro
vei. Jis atskilęs nuo mūsų 
bendruomenės, nuo mūsų 
tautiškojo kūno, jis persi
ėmęs gyvenamojo krašto 
bendra dvasia, o kartais net 
internacionalinėmis nuotai
komis. Mes žiūrime į savo 
priaugančiąją kartą ir jau
čiamės nelaimingi, ir dejuo
jame, kad ši mūsų priau
gančioji karta eina klystke
liais ir žūsta mūsų tautai. 
Vaikai nekreipia dėmesio į 
savo tėvų troškimus ir įspė
jimus. Vyksta tikra morali
nė koalizija tarp tėvų ir 
vaikų.

Apie visa tai galvojant, 
kartais ateina mintis, ar mes 
ne per daug kaltinimų pri
krauname tam savo jauni
mui, ar ne per daug dėl jo 
‘paklydimų’ verikšlename? 
Ar moderniškasis jaunimas 
apskritai, ne vien mūsasis 
yra ‘sugedęs’ ir neigiamas? 
Ar jis yra daug blogesnis, 
daug nemoralesnis už mus 
pačius, suaugusiuosius? Ar 
jaunimo klausimus spren- 
džią autoritetai duoda savi-

spyruoklė, kuri šoka atgal 
į ją palietusįjį. Dėl neatsar
gaus palietimo jaunimo am
bicijos, kyla ta didžioji dis
harmonija tarp tėvų ir 
vaikų, mokytojų ir mokinių, 
vyresniosios ir jaunosios 
kartos. Nevykusiais meto
dais jaunimo prie savęs ne
palenksime. Jeigu mes jau
nimui norime ir turime ką 
pasakyti, tai pirmiausia rei
kia surasti rafinuotą būdą 
su juo kontako palaikymui. 
Turint artimą kontaktą, bus 
galima daugiau kai ką jam ir 
pasakyti. Visų pirma turime 
neužmiršti, kad mūsų jau
nimas, nežiūrint kokį pavir
šių jis turėtų, šiaip jau yra 
gana aukšto inteligentiško 
lygio, pakankamos erudici
jos, kultūriškai išprusęs. 
Jis ir negali būti kitokis, 
gyvendamas aukštos civili
zacijos ir kultūros aplinku
moje. Jeigu gyvenimo nei
giamybės (pornografija, gir
tuokliavimas, nesąžiningu
mas) ir paliečia jaunimą, tai 
jos lygiai .tiek pat paliečia 
ir suaugusiuosius, net be- 
senstančiuosius. Nereikia į- 
prasti tas dėmes matyti vien 
tik ant jaunimo.

Artimesnio kontakto pa
laikymui su jaunimu, mums 
reikia ne nuolatinių skun

dų, ne verkšlenimų, bet dau
giau patrauklios giedros, šil
tų nuotaikų, humoro. Labai 
gaila, kad mūsų kolonijų 
bendruomenėse beveik jau 
išnyko (išskyrus šauniąją 
Adelaidę) vaidybiniai viene
tai, kurie galėtų duoti leng
vesnio žanro vaidinimų, ko- 
medijėlių. Vykusi komedi
ja patraukia visus: taip seni
mą, taip jaunimą. Ir caristi- 
niais laikais kovotojai už lie
tuvybę taip pat naudojo ko
mediją (F. Gužučio komedi
jos, Keturakio ‘Amerika pir
tyje’) kaip vieną iš gerųjų 
priemonių.

Tampresniam bendradar
biavimui su jaunimu, gal dar 
viena būtų nebloga priemo
nė: metų bėgyje reiktų su
organizuoti bent vienas tau
tines rekolekcijas kartu su 
jaunimu. Šiose rekolekcijose 
vyresnieji, galėtų pasakyti 
savo žodį jaunimui, bet tu
rėtų būti leista ir jaunimui 
pasakyti savo žodį vyresnie
siems. To nebijokime. Te
gul būva abipusis draugiš
kas pasisakymas. Jaunimas 
taip pat žiūri kritiškai ir į 
savo tėvus, į vadovybes, į 
tikėjimo autoritetus ir, ap
lamai, į vyresniuosius. Ko
dėl neleisti ir jam, jaunimui, 
atvirai pareikšti savo nuo
monę? Abipusis pasisaky
mas, draugiškas bendradar
biavimas prives prie geres
nio vieni kitų supratimo. 
Neatrodys mums taip bai
siai nesuprantamas jauni
mas, o mes jaunimui. Mūsų 
jaunesnioji karta tikrai tu
ri daug geros valios, daug 
sveikų polėkių, daug gra
žaus idealizmo, o taip pat 
ne vieną pasigėrėtiną iškilė- 
lį, šviesų eruditą. Šia proga 
negali neprisiminti, kad ir 
dr. A. Stepano, kurio paskai
ta "Jaunoji karta lietuvių 
katalikiškame darbe, skaity
ta ALK Federacijos suva
žiavime Adelaidėje, verta 
didelio dėmesio.

Venkime dvasią silpninan
čių ašarojimų, o daugiau 
entuziastiškos giedros!

Genė B.
(Tėviškės Aidai Nr. 7)

PAINTERS
EXPER1ENCE REQU1RF.D L1BERAL 
FR1NGE BENEFITS. REGULAR PAY 
INCREASES.

$5.03 PER HOUR
APPLY IN PERSON TUESDAY 
THROUGH THURSDAY 9 A. M. 
PHILA NAVAL SH1PYARD MAIN 
GATE, BLDG. 501, SOUTH END OF 
BROAD ST.

OR
TELEPHONE FOR APPOINTMENT 
7:30 AM TO 4:30 PM. 2 15-755-4226.

PHILADELPHIA 
NAVAL SHIPYARD

An Edual Opportunity Empjover
(43-44)

APPLICATION ARE BF.ING TAKI.N 
FOR THE FOLLOWING PERMANF.NT 

OPENINGS:

ELECTRICIANS 
MILLWRIGHTS 

MACHINE 
REPAIRMEN

Mušt have journeyman card. Com- 
petitive waftcs and extended benelit 

progrant.
APPLY IN PERSON AT THE 

PERSONNEL DEPART. 
MONDAY THRU FRIDAY 

9 AM to 4 PM
MR. J. BAILEY

WHITMAN & BARNES
UN1TED-GREENF1ELD. 

D1VIS1ON OF TRW, INC. 
40600 Plymouth R«l. 
Plymouth, Mi. 48170

An F.qual Opportunity Employer 
(43-49)

\VANTED IST CLASS SKILLED
M1LLING MACHINE OPERATOR

& SĖT U P MEN
Mušt be tible to set up work (rotu 
blue printn Ac clove tolerance.
STEADY EMPLOYMF.NT with excd- 
lėni (ringe benefit prograrn. Op^ningn 
in company wilh high gr<»wtb polen* 
tial. Good ra les and overlime. Cnll 
3 13-689■ 4300. 9 A. M.-5 P. M.

LOVELL EXTRUSION CO. 
690 W. MAI’LE. TROY, M1CH.
An Equnl Opportunity Employer 

(42-44)

\VANTED AT ONCE IOURNEYMF.N 
or 

IST CLASS SKILLF.D
OD-ID GRINDER 

LATHE OPERaTORS 
GEAR OPERATOR

Mušt have )ob shop experionce K, sel 
up own lobs. Paid benefits.

RIVERSIDE SPL1NE & GEAR
521 ALGER ST. 

MARINE CITY, M1CH. 48039 
313-765-8302

(42-4 1)
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REFLEKSIJOS ALĖ RŪTA

Kun. Algimanto Kezio, S.J., filmų pažiūrėjus

Vidury gegužės Los An
gelėse viešėjo kun. Algiman
tas Kezys, jėzuitas. Iš tikro 
jis, atrodo, niekur nevažiuo
ja tik paviešėt ar pailsėti. 

-Jo sumanymų -- pilna galva 
ir darbų - pilnos rankos. 
Jis visur ir visiems reika
lingas. Atvažiavo knygų 
iliustravimo reikalais; čia 
mielai laukiamas svečias šv. 
Kazimiero parapijoj, prel. J. 
Kučingio globoj; visuomenė 
užintriguota jo filmais, ypač 
apie Los Angeles, kurio 
montažas būsiąs pavadintas 
“Sala”. Kodėl “Sala”? Mes - 
dykumose, prie vandenyno, 
bet ne užmirštoje ar neat
rastoje pasaulio saloje! Ko
dėl ne “oazė”, ar “gaivios 
tolumos”, “toluma”, ar bent 
“žydri sala” (jei norima nu
sakyti atskirtos tolumų lie
tuvių bendruomenės gajumą 
ir kūrybingumą. Vien “sala”
- skamba šaltokai, grims- 
tančiai, be gyvybės ir be 
saulėtumo. Toks lyg sunku
mas praslinko, kun. A. Ke- 
ziui paskelbus losangeliško 
filmo vardą...

Atsidengė ekranas, ryš
kių vaizdų, nors ir mažytis, 
tuoj patraukęs prisipildžiu- 
sios salės dėmesį. Matėme 
keturius nedidelius filmus. 
Žiūrint vis galvoje sukosi 
mintis: jei čia būtų daugiau 
pinigų, A. Kezys parody
tų gal filminius šedevrus! 
Ir dabar, jeigu ne jo nuola
tinės pareigos Jaunimo Cent 
re, Chicagoje, jis galėtų 
pasilikt Hollywoode ir gaut 
filmų direktoriaus darbą; o 
gal papuoštų daugelį filmi
nių pastatymų savo puikia 
fotografija. Bet jis - savos 
bendruomenės žmogus. Ir, 

. kaip sakoma, kokia bendruo
menė, tokie jos menininkai. 
Kiek mes remiame jo dar
bus, tiek jis tegali techniš
kai iškelti ir parodyt filmuo
se mūsų gyvenimą bei savo
- menininko -- mintį.

Naujieji filmai buvo: apie tų asmenų gyvenime esmę, 
prof. Salį, apie prelatą Ju- jų idealus bei tų idealų at-

rą, Statyba ir fragmentai 
ruošiamo apie Los Ange
les filmo “Sala” (tas žodis 
sunkoką palieka nuotaiką!). 
Prof. A. Salys, kokį jo kole
gos ir studentai pažinojo, 
parodytas labai natūralus, 
tikras. Jo pažiūros į moks
lininko darbą, jo meilė 
lietuvių grynajai kalbai ir 
noras, kad tokia gimtoji kal
ba ateičiai būtų išlaikyta tė
vynėj ir svetur, - visa tai iš
reikšta akivaizdžiai: paties 
profesoriaus lūpomis ir jo 
darbų apžvalga. Kiek per il
gas ligoto, beveik priešmir
tinio profesoriaus veido ro
dymas jį pažinojusiems ir 
gerbusiems sukelia graudu
lį, prisirišimo ir meilės 
jausmus; bet niekad su juo 
arčiau nebendravusiems ir 
nepažinojusiems gali būti 
nuobodus. Taip pat, kiek 
per ilga scena, kur ištariami 
testamentiniai žodžiai. Žmo
nos ir dukters prie jo laiky
sena labai santūri, gilaus 
susimąstymo ir susikaupimo 
simboliai; bet gal įspūdis bū
tų buvęs dar didesnis, jei 
ta scena kiek būtų trumpes
nė. Klausėjo rašyt. K. Os
trausko ir prof. A. Salio at
sakymų dialoginė scena ge
rai paruošta ir išbalansuo
ta. Visas filmas -- rimtas, 
pedagoginės reikšmės, tech
niškai gerai atliktas.

Antras filmas - prelato 
Pr. Juro garbingas gyveni
mas iki šiol bei jo liaudi
nio muziejaus “Alka” paro
dymas. Tai vėl kitoks, skir
tingo pobūdžio vieno asmens 
gyvenimo fragmentų iškėli
mas ir parodymas. Filmas 
neilgas ir nenuobodus, su
maniai kaitaliojant nuotrau
kas ir kalbančiojo pozas, 
istoriškai ir vaizdiniai su
komponuojant detales ir pri
taikant viėtomis atitinkamą 
muziką.

Tai filmai apie asmenis. 
Neilgi ir taiklūs, išreiškią

siekimo reikšmę kitiems. Fil 
mai nutraukiami netikėtai; 
ir tai realu. Žmonių gyve
nimai mirties dažniausiai ir
gi nutraukiami, mums atro
do, nelaiku ir netikėtai.

Trečias filmas - veiks
mo, įvykio užfiksavimas. 
Statyba. Atrodo -- Chicago
je, gal Jaun;~io Centro sta
tyba. Iš pradžių spėji, -- ne, 
įdomu nebus! Kas ten 
įdomaus, kai maišo cementą, 
kala, brūžina, piauna, lip
do... Bet kun. A. Kezys vaiz
dų suderinimu, tempo kaita
liojimu, techniniais pokš
tais ir nekasdienine muzika 
padarė labai įdomų filmą! 
Ar buvo reikalingas pabai
goje tas romansas, - neleng
va atsakyti. Vieni sako, - 
žavu, kiti -- nereikalinga. 
Jei kun. Algimantas Kezys 
taip sugalvojo ir padarė, ma
tyt, -- reikalinga buvo tam, 
iš viso, pokštiškam 
užbaigti. Mums tik 
atspėt jo mintį. Tuo 
nepajėgiu atspėti.

filmui 
reikia 
tarpu

Pagaliau fragmentai iš 
Los Angeles filmo. Informa
cijos apie miestą įkalbėtos 
ramiu Br. Railos balsu. Pui
kūs greitkelių ir naktį žibu
riuojančio miesto vaizdai! 
Geresnių, tur būt, nepadarė 
ir pinigingas Hollywoodas! 
Tada - šv. Kazimiero baž
nyčia ir minia po pamaldų, 
- rimta, marga, įvairu, įdo
mu. Jaunimo dainų ir šokių 
vaizdeliai. Gražūs skautų sto 
vykios momentai(kur gi jū
rų skautai?). Visuomenės 
veikėjų posėdžiai, su gerai 
mums pažįstamais veidais. 
Išvengta pertempimo ir nuo
bodžio. Poros dailininkų dar
bų švystelėjimai, gerai žino
mos lietuvių įmonės vaiz
dai... Visa patrauklu. Visa 
įdomu. Šio filmo bus dau
giau. Reikia pinigų!

Salė įelektrinta, suintri
guota. Nė minutės nuobo
džio! Nenori skirstytis. Lyg 
lauktų daugiau... Tuojau 
pat...

Mūsų gyvenimas išeivijoj 
-- ne toks jau pilkas ir mer
dintis. Daug dinamikos, dar
bų; dar daugiau idėjų, kūry
bos. Kun. Algimantas Ke- 
zys visa tai užfiksuos. Tik 
reikia pinigų.

JŲ PAČIŲ AKIMIS...

Andrius DELTUVA

Kolūkinės kiaulių fermos "gamybinė" kasdienybė

CHULIGANU DIKTATŪRA 
KAUNO GATVĖSE

Live & work in the beautiful 
Statė of Oklahoma

Excellent immediate opportunities for 
CORE MAKERS & MOLDERS

FOR DAY AND NIGHT SHIFT
For Stąinless Steel foundry. Two to five years experience 
Salaries open depending on experience & qualifications. Paid 
(yacation, insurance and steady work.

Wire, write or call
ALLOY CASTINGS, INC.

Bo.y 15183
Oklahoma City, Oklahoma 73115 
or Call <405) 672-1383

An Equal Opportunity Employer

required. 
holidays,

(42-43)

ĮSIDĖMĖTINAS išradimas
Geriausio Amerikoje ir Europoje "JIB Hoorpflege-Lotion" preparatas sulaiko 
plaukti slinkimą, naikino pleiskanos, pašalino niežėjimą, plaukų skilimų, 
stiprina plaukų iaknis, padedo atgauti natūralių plaukų spalvų. JIB var
todami nebūsite nei žili, nei pliki 100%. Įrašyti vaistinių RED BLUE knygoj. 
JIB Medeine Liq. 8 uncijos 16 savaičių $6 00. Pinigus siųsti mūsų atstovybei. 

2498 Dougall Rd., VVindsor 12, Ontario, Canada arba 
J. I. B. Laboratory 1437 So. 49th. Avė., Cicero,

Illinois 60650, U. S. A. 

TAUPYKITE DABAR
SANTAUPOS, PADĖTOS 
IKI 10 DIENOS MĖNESIO 
NES NUOŠIMČIUS NUO 
mėnesio pirmos.

WE PAY HIGHĖST KATES:
7%% — 4 yr. Certificates (Min. $10,000) 
£%% — yr- Certificates (Min. $1,000.00)

aint 
thony

J

M«mber F.S.I.I.C., Wa»hington, 0.C. Egual Opportunity Under

1447 S. 49th Court • Cicero, Illinois, 60650 

Phone ( 312)656-6330
O tie n Mon., 9-8; Tu«»., Thurv, Fri., 9-5; Sat.,9-1; Cloied W«d.

'Taikinga
Vienas vokiečių korespon

dentas, Mathias Harth, šio
mis dienomis lankėsi Egip
te ir stebėjo Suezo kana
lo valymo darbus. Jis rašo: 
tai vienur, tai kitur girdisi 
duslūs sprogimai ir į padan
ges iškyla vandens ar smėlio 
stulpai. Nėra tai atsinauji
nęs karas tarp žydų ir egip
tiečių, bet Suezo kanalo 
valymo darbai, kurie jau įsi
bėgėjo pilnu tempu.

Laike 1967 m. ‘septynių 
dienų’ karo tarp Izraelio ir 
Egipto kanale buvo pridė
liota minų ir visur mėtosi 
nesprogę artilerijos sviedi
niai. Tų minų ar sviedinių 
atsirado ir paskutinio karo 
metu.

Pagal susitarimą su Egip: 
tu, kanalą valo amerikie
čiai ir anglai ir valymo iš
laidas padengs iš savo kiše
nės. Prie valymo žadėjo 
prisidėti ir sovietai, bet kol 
kas jie niekuo neprisidėjo.

Kaip korespondentas ra
šo, savo apimtimi tie valy
mo darbai yra patys didžiau
si šioje srityje, pralenkiu 
net minų valymo darbus 
šiaurės* Vietname, prie Haip- 
hongo uosto. Ten, kaip atsi
mename, karo metu ameri
kiečiai buvo ‘prisėję’ minų, 
kurias vėliau patys ir 
išvalė. Korespondentas sa
vo akimis mate, kaip iš ame
rikiečių šeštojo laivyno lėk
tuvnešio ‘Iwo Jima’, stovin
čio jūroje maždaug už šešių 
mylių nuo Port Saido, prie 
įėjimo į įlanką ir patį kana
lą, pakyla didžiuliai helikop 
teriai, vadinami ‘jūros ark
liai’, ir skrenda į nustaty
tas valymo vietas. Pakeliui 
tie helikopteriai išmeta to
kias metalines lyg ir pašliū
žas, kurios aprūpintos mag
netiniais įtaisais ir yra 
velkamos vandens paviršiu
mi. Kai tas velkamasis įtai
sas ‘randa’ vandens paviršiu 
je ar pakrantėje būną, jo 
magnetiniai įtaisai pagauna 
tą miną ir automatiškai ją 
išsprogdina.

Britai valymo darbams 
yra atsiuntę tris minogau- 
džius. Jei minogaudžių apa
ratai parodo, kad vandeny
je yra kokių metalinių objek
tų, narai nusileidžia į vande
nį, suranda tuos objektus 
ir stengiasi čia pat juos su
naikinti. Jungtiniams ameri- 
kiečių-britų valymo dar
bams vadovauja amerikiečių 
admirolas Brian McCauley, 
tas pats, kuriam vadovau
jant buvo išvalytas ir Hai- 
pongo uostas nuo min ų. Pa
klaustas, kaip ilgai ta 
valymo operacija gali už-
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trukti, admirolas pareiškė, 
kad nuo trijų iki šešių 
mėnesių: viskas priklausys 
nuo to, kiek daug tų 
‘nuskendusių objektų’ kana
le bus rasta. Lėktuvnešis 
‘Iwo Jima’ gegužės pabaigo
je gaus kitą paskirtį, bet jo 
vietą užims kitas neblogiau 
įrengtas lėktuvnešis -- ‘In- 
chom’.

Kai jau įlanka ir kanalas 
nuo minų bus išvalyti, lau
kia kiti nemenkesni darbai: 
įlankoje ir kanale guli nuo 
1967 m. karo laikų pasken
dę apie 10 laivų ir bage- 
rių. Tuos laivus reikės 
iškelti ir išvilkti. Tuos 
darbus buvo pasisiūliusi at
likti viena Hamburgo firma, 
bet sutartis buvo pasirašy
ta su amerikiečių firma, ku
ri tam reikalui gauna val
džios paramą. Prie to 
valymo darbo prisidės ir pa
tys egiptiečiai, nes jie turi 
bene didžiausį pasaulyje 
tos rūšies laivyną, aprūpin
tą didžiuliais plaukiojan
čiais kranais ir kitais įrengi
mais. (ab)

T -------- --------- ------- - 1 1 —

MAINTENANCE
Men for county manufacturer to 
maintain hcavy industrial ’equip 
ment. Knovvledge of presses, mil- 
ling machines, heat treating fur- 
naces, and control instruments 
required. Mušt be experienced and 
vvork any shift. Call Louis Sėli

314-225-5222
8 A. M. to 4:30 P. M.

(42-46)

AUTOMATIC SCRFAV 
MACHINE OPERATORS 

Needed to complete recent ejcpansion 
program. Positions available for <* 
and afternoon shifts.

NEW PLANT
MODERN EQUIPMF,NT 
MIST CONTROL 
UNIFORMS
PROF1T SHARING 
INCENTIVE PROGRAM 
LIFE INSURANCE 
HEALTH INSURANCE 
WAGE SCALE FROM $5.20 
PER HR. TO $6.80 PER I IR 
Excellent working conditions 

Apply ai
LINCOLN PARK SCREW 

PRODUCTS
13201 Hancock Dr., Taylor. Mi. 

3f3-Zd7-Z«fO
(40-421

diiy

PRESS BRAKE OPF.RATOR
Able to do own setup wjth minininm 
supervision. Top rate for dependable 
man. F.xcellent benefits. Overtime 
avaiiable. Clean shop.

KELLETT CORP. 
F.aslon Rd.

(Opposite Navai Air Station) 
Willow Grovc, Pa. 
Call 215-055-2930

An Equal Opportunity Employer
143-47)

TOOL AND DIE MAKER
F.xperienced as all around niachinist. 
work from bluepnnts or verbai 
structions. W*ork wilh minimum <>f 
supervision. Good hourlj- rate 
f ringe benefits.

STEEL IMPROVEMENT 
FORGE CO

970 EAST 64 ST. 
CLEVELAND. OHIO

An F.qua| Opporlunilv F.mplovrr 
(43-45)

in-

plūs
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Visas gatvinio neramumo 
nelaimes - chuliganizmą, 
vandalizmą ir kt. - sovieti
niai propagandistai priskir
davo “buržuazinio dekaden- 
tizmo” įtakai. Per trisdešimt 
su viršum metų sovietinė 
mokykla augino Lietuvoje 
naują, “sovietinį” žmogų. Už 
tokio žmogaus eiliuotą fanta
ziją poetas Mieželaitis gavo 
Lenino premiją. “Naujo, so
vietinio žmogaus” atvaizdas 
puikuojasi Mieželaičio eilė
raščių knygoje, o gyvenimo 
“tikroviškumas” atskleidžia 
mums tokią sceną:

... Kauno technologinio 
technikumo studentas Vid
mantas Jakštas pamažu 
žingsniavo iš paskaitų namo, 
kur jis gyveno su savo moti
na. Vaikinukas taikus inva
lidas - paraližuota dešinė 
kūno pusė. Pramonės pro
spekte jis išvydo iš miesto 
pusės ateinančius tris vai
kinus. Norėdamas išvengti 
susitikimo su jais, pasuko į 
kitą gatvės pusę. Tačiau jie 
priėjo. Vienas paprašė: 
“Duok užrūkyti”. Bet jis ne
turėjo. Tada paprašė kitas. 
Ir jam atsakė: “Neturiu”. 
“Duok 50 kapeikų”, - parei
kalavo. Vidmantas atsakė: 
“Neturiu, galite iškratyti ki
šenes”. Nepažįstamasis -- o 
tai buvo Edmundas Šimuly- 
nas, nepilnametis neseniai 
baigęs profesinę technikos 
mokyklą ir pradėjęs dirbti, 
išgėręs su draugais ketu
ris butelius alaus ir ėjęs į 
darbą atiduoti nedarbingu
mo lapelio, susitaręs • su 
draugais Solovjovu ir Bur
nelių eiti į kiną, - “suda
vė kumščiu ir delnais ketu
ris smūgius į veidą". Vidman 
tas nusisuko bėgti, bet jam 
pakišo koją ir partrenkė į 
purvą...

Taip aprašo “Švyturio” 
korespondentas Algirdas 
Dulkinas (Nr. 6) žurnale 
kasdieniško chuliganų siau
tėjimo vaizdą. Ant žemės 
parpuolęs Vidmantas Jakš
tas buvo spardomas, muša
mas. Jis buvo nuvežtas į li
goninę. Mušeikos chuliganai 
pateko į teismą.

“Kas tapsime nauja au
ka?" beviltiškai klausia “Švy 
tūrio” korespondentas, nes 
sovietinių miestų gatvėse 
siautėja chuliganų teroras. 
Šitą mes matome iš sovieti
nių laikraščių. Negerovė 
taip praplito, kad greta mi
licijos gatves patruliuoja ci
viliai “draugovininkai" (dru- 
žinki), pagelbiniai civilių 
tvarkdarių daliniai. “Ką 
mums daryti su chuligana- 
nais?” desperatiškai šaukia 
“Švyturys”. Žurnalo bendra
darbis klausia žinovų.

Naujosios Vilnios psicho
neurologinės ligoninės vedė
jas Valdas Banaitis sampro
tauja, kad alkoholis yra chu
liganizmo stimulas. “Toks 
gali išprievartauti merginą. 
Toks daužys žmoną ar moti
ną...” dėsto neurologas. So
ciologas Romuladas Grigas

galvoja, kad visos blogy
bės prasideda su blo
gais draugais. Teisininkas 
Stasys Lareckas ieško sąly
gų, kurioms esant atsiranda 
ir klesti chuliganizmas. “Jei
gu dar ir šiandien yra chuli
ganizmo”, svarsto teisinin
kas, “vadinas, jis turi dir
vą, sąlygas”. Lareckas sa
ko: “Tai yra sociologinė, 
kultūrinė, ekonominė, ideo
loginė, galų gale ir politinė 
problema”. Žinomas rašyto
jas Mykolas Sluckis karčiai 
pareiškia: “Jaunuolis par
bloškė invalidą, jį sučiupo 
ir nubaudė, - na, tai kas? 
Iš širdies prisipažinsime: to
kie ar panašūs faktai mūsų 
jau nestebina”

Visi keturi pokalbininkai 
sutinka, kad reikalinga vi
suomeninė profilaktika. Rei
kalingos ir griežtos baus
mės. M. Sluckis reikšmin
gai prasitaria: "Negirdėjau 
kalbant, kad mūsų kalėji
mai ir kitos tokios įstaigos 
būtų sanatorija”. Visi keturi 
gana veidmainiškai stebisi, 
kad chuliganizmo siautėji
mas įmanomas sovietinės 
santvarkos buity. Atrodo, 
visi geidautų prirašyti “pri
vilegiją” turėti chuliganus 
“buržuazinėms, kapitalisti
nėms šalims”.

Deja, ne propaganda, bet 
gilus auklėjamasis darbas, 
žmonių dorinimas, aktyvus 
žmonių įsijungimas į savo 
visuomenės gyvenimą, nai
kina polinkius į destruk
ciją. Ta linkme sėkmingai 
veikė Nepriklausomoje Lie
tuvoje mokykla, visuomeni
nės organizacijos, bažnyčia. 
Tų galingų veiksnių vietoje 
bolševizmas iškišo grubią 
Lenino religiją su visu tos 
“religijos” cinizmu. Visas re
žimo dėmesys nkreiptas į 
savo disidentų triuškinimą.

Kapitalistinių miestų 
džiunglėse chuliganizmą ir 
vandalizmą sukūrė netikusi 
mokykla. Chuliganų teroras 
sovietinėse vietovėse, pagal 
seną “bezprizornikų” pavyz
dį, sukūrė bolševikų nesido- 
mėjimas jaunimu (zž)

' WANTED JOURNEYMEN
IST CLASS SK1LLED 

ROLE MILL OPERATORS 
PRESS — BENDER 

SĖT UP & MAINTENANCE 
DIE MAKERS AND DIE 

LEADERS 
with molding experience 

necessary.
DAY & AFTERNOON SHIFT. 

Liberal Personnel Policies 6c FrinRe 
Benefits. 
APPLY:

FOUR STAR CORP. 
1800 WEST MAPLE 

TROY, MfCH. 48084 
(42-48)

IMMEDIATE OPENING FOR: 
ONF. FOREMAN for Paiki Plane.

ONE WOODWORKING MACHINE 
MAINTENANCE MECHANIC.

ONE NAIL1NG MACHINE OPERATOH 
■ set-up man.

ONE LIET TRUCK OPERATOR for 
handling lumber.

Good working conditione—top wagen 
for good men.

Contact: GATĖS. INC.
P. O. BOX 686 

OAKDALF.. LOUISIANA 71463 
TELEPHONE: DAY (3 18) 335-3561 

NIGHT (318) 335-3592.
(42-4441
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SOVIETINE PERIODIKA
LIETUVIU KALBA 1Į“"1

Gegužės 18 d. rašy
tojas Jurgis Gliaudą 
skaitė paskaitą Lietu
vių žurnalistų Los An
geles skyriaus susirin
kime. Paskaitos tema: 
Sovietinė periodika lie
tuvių kalba. Dirva deda 
kiek sutrumpintą mums 
aktualią paskaitą. Tai 
talkina suvokti spaudos 
padėtį okupacijos sąly
gose.

“AKLIMATIZACIJA”

Žmogus privalo taikytis 
prie klimato, kurio sąlygo
se jam lemta gimti, augti, 
kurti savo buitį ir, dargi, bū
ties sampratą. Klimatas for
muoja gyvenimą.

Žiaurusis Aliaskos klima
tas išmokė eskimus ir aleu- 
tus statyti namus iš ledo. 
Lietuviai tremtiniai pramo
ko gintis prieš žvarbią Sibi
ro purgą, kaip ten vadina
mos pūgos. Geografinis kli
matas verčia žmogų taiky
tis prie sąlygų, įveikti sun
kumus, atsilaikyti ir gy
venti. Tą procesą nusako 
žodis ‘aklimatizacija’. Žody
nas mums talkina šią sąvoką 
suprasti. Aklimatizacija yra 
gyvūno prisipratinimas prie 
naujų klimato ar gyvenimo 
sąlygų.

Kaip geografinis klima-. 
tas turi didžios reikšmės 

JEI JŪS NORITE SIŲSTI 
SIUNTINĘ - DOVANĄ | LIETUVĄ IR 
VISAS SOVIETU SĄIUNGOS DALIS 
NAUDOKITĖS PATARNAVIMU PLAČIAI ŽINOMOS

FIRMOS

PACKAGE

ALLENTOWN, PA. — 126 Tilghman Street_______
BALTIMORE, MD. — 1900 Fleet Street..................
BROOKLYN, N. Y. 11218 — 485 McDonald Avenue
BUFFALO, N. Y. — 701 Fillmore Avenue _______
CHICAGO, ILL. — 1241 No. Ashland Avenue___
CHICAGO, ILL. — 1855 West 47 Street___ _____
CHICAGO, ILL. 60629 — 2608 West 69 St.................

EXPRESS & TR.AVEL AGENCY, 
Ine.

(Licenaed by Vnešposyltorg)
VYRIAUSIA ĮSTAIGA

1776 Broadway, N. Y. 10019
Siuntiniai, siunčiami per mūsų firmą, paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu 
laiku. Siuntinių pristatymas garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų 
įstaigose, gavėjas NIEKO NEMOKA.
Prie firmos skyrių yra krautuvės; jose rasite žemiausiomis kainomis pasi
rinkimui įvairiausių audinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir 
kitų daiktų.

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.
Affiliated with PODAROGIFTS, INC.

Priima užsakymus butams, automobiliams, dovanų pažymėjimams, moto
ciklams, šaldytuvams, televizijos imtuvams ir įvairioms kitoms sovietinėms 
prekėms, kurias galite užsakyti Lietuvoje ar USSR gyvenantiems giminėms. 
Papildomų žinių teiraukitės mūsų pagrindinėje įstaigoje ar betkuriame mū
sų skyriuje.
Atidaryta kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro, šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos popiet.

MŪSŲ SKYRIAI:

CLEVELAND, OHIO — 1028 Kenilworth Avenue _____________________ 771-0696
DETROIT, MICH. -— 11601 Jos Campau Avenue ______________________ 365-6780.
FARMINGDALE, N. J. — Freewood Acres, Rt. 9_______________________363-0494
HAMTRAMCK, MICH. — 11339 Jos Campau Avenue__________________ 365-6740
HARTFORD, CONN. — 122-126 Hillside Avenue ________________ ______249-6216
LOS ANGELES, CALIF. - 159 So. Vermont Avenue__________________ 385-6550
NE1VARK, N. J. — 378 Market Street___________ ___________________642-2452
NEW YORK, N. Y. — 78 Second Avenue __________________________ 674-1540
NEW YORK, N. Y. — 141 Second Avenue_____________________________ 475-7430
PHILADELPHIA, PA. — 631 W. Girard Avenue______________________ 769-4507
RAHWAY, N. J. — 47 East Milton Avenue----- --------------------------------------381-8800
SOUTH RIVER, N. J. — 41 Whitehead Avenue________________________ 257-6320
SYRACUSE, N. Y. 13204 — 515 Marcellus Street.................................... .475-9746
TRENTON, N. J. — 1152 — Deutz Avenue------- - ----------------------- --------- .392-0306
UTICA, N. Y. — 963 Bleecker Street ____________ ________-................... .732-7476

žmogui, lygiai ir politinis jo 
gyvenamosios vietos kli
matas turi savo diktatą, 
priverčia žmogų taikytis 
prie savo ypatybių.

Tų alegorinių frazių ženk
le sustojame prie lietuvių 
tautos, kuri gyvena dabar 
itin sudėtingame politinia
me klimate. Tas klimatas 
yra visagalintis didelės vals
tybės mandatas Lietuvos te
ritorijoje. Tas mandatas nė
ra įgaliojimas, lietuvių tau
tos išduotas, bet svetimos 
jėgos deklaracija. Šio man
dato slėgtis sunkiasi į in
divido pasaulėjautą, gobia 
kolektyvus, supančioja visa 
visuomenę. Tai yra žmonių 
įpareigojimas pripažinti ir 
išpažinti naujos visuome
nės kūrimo tezes. Tas įparei
gojimas, kaip mums atrodo, 
nėra lietuvių tautos intere
suose. Anaip tol, tas reiški
nys ir dabartyje ir ateities 
prospekte kenkia lietuvių 
tautai individualiai bręsti, 
įgusti autonomiškai tvarky
tis, nes tautai nuneigtas es
mingiausias progreso ele
mentas: valstybinis suvere
numas.

Vieniems vis tai nenustu
miama realybė, kitiems uto
pija - tai politinio klimato 
sąlygose dalykas neesminis. 
Klusnumą režimo tezėms 
režimas palaiko sankcijomis. 
“Aklimatizacija” yra būti

na, ji nesąlygojama, pri
verstinė.

Visagalis režimas viena- 
valdiškai skelbia savo direk
tyvas įvairiausiais būdais, 
tarp kurių spauda, periodi
ka. Žmonės skaito dienraš
čius, žurnalus. Spauda yra 
puiki, patikima, gerai iš
bandyta priemonė pasiekti 
žmogaus sąmonę.

Milžiniškoji Sovietų vals
tybė iki šiol išliko daugia
kalbė. Teritorijoje naudoja
ma bene 116 kalbų. Tad to
kia daugiakalbė yra ir spau
da, toje teritorijoje besiro- 
danti. Latvių ir gruzinų, 
osetinų ir čiuvašų, gudų ir 
čečenų, estų ir armėnų, 
ukrainiečių, jakutų ir ... lie
tuvių periodika, tai vis to 
pat milžiniško vitražo dale
lės. Ta visa daugiakalbė 
periodika savo paviršiumi 
yra lokališkai orientuota, 
savo esme tobulai proreži- 
minė, sovietinė.

Daugiakalbiškumas čia ne 
vaidina atskiro individo ro
lės, ries jis negali išsiverž
ti iš uniformos. Daugiakal
biškumas neišplėšia leidinio 
iš bendros struktūros. Vis
kas esmėje bendra: lektū
ra, iliustracinė medžiaga, 
bendrinės informacijos ten
dencijos, svarstybų išvados.

Mes turime prieš akis ne
paprastą kurjozą: skirtin
giausių geografinių klimatų

Tel. (212) 581-6590
(212) 581-7729

.435-1654
342-4240
467-6465
895-0700
486-2818
.376-6755
.925-2787

Iš Los Angeles žurnalistu vakaronės. Sėdi iš kairės: Kazys Karuža, kurio viloje 
ruošiamos vakaronės, tėvas Bruno Markaitis, Rūta Klevą Vidžiūnienė, rašytojas 
Jurgis Gliaudo,, skaitęs paskaitą, prof. Jonas Kuprionis, skyriaus pirmininkas.

tautos klusniai ‘aklimatiza
vosi’ tame pat politiniame 
klimate.

ATSARGŪS VIETINIAI 
MOTYVAI

Vietinis koloritas, leidinio 
lokalizacija, gali būti pa
traukliai įvairi, suderinta su 
aplinkos poreikiais, besirū
pinanti savo kiemo naujieno
mis, atrandanti savo įvy
kius, savo personažus. Jūs 
imate gudų, latvių, lietu
vių ar dar kitų tautų leidi
nius ir matote savotiškai 
pertemptą rūpinimąsi savo 
aplinkos problemomis. Ta
džikai garsiai rėkaus apie sa
vo medvilnę, lietuviai rūpin
sis bulviakasiu^ Rasite ragi
nimus dirbti, apeliacijos į 
artojus, į medvilnės rinkė
jus. Vietinis koloritas skir
tingas, pirmūnų vardai, vie
tovardžiai skirtingi. Tai len
kia leidinius prie savo 
žemės. Jūs imate leidinius 
kultūros reikalams: autorių 
vardai, knygų pavadinimai -- 
viskas skirtinga. Savo domi
si ir nagrinėja savuosius. Tai 
natūralu.

Tačiau tezių atramos, tei
ginių analizė ir sintezė ne
turi spektro savybių. Svars
tymo padarinys klusnus vi
sasąjunginiame dekretui, 
kiek tai liečia darbą - “pia- 
tiletkai”, ir Visasąjunginiam 
kompartijos suvažiavimo nu
tarimams, kiek tai liečia kul
tūrinio darbo poraiškius, 
dekretui “Apie literatūros 
ir meno kritiką”.

Tad vietinės daugiakalbiš- 
kos periodikos pobūdis ne
keičia bendrinės doktrini
nės leidinio prigimties. Ši 
amžina sandūra paklusni po
litinio klimato diktatui. To
dėl tenka kalbėti apie “so
vietinę periodiką lietuvių 
kalba”. Tai nėra koks nors 
lengvabūdiškas tos spaudos 
degradavimas, bet pastan
ga nusakyt reiškinį kuo tiks
liausiai, arčiausiai esmės,, lo
ginėmis premisomis pasirė
mus.

Tad plačios sovietinės 
spaudos panoramoje imame 
ir nutaikome savo žiūronus 
į tą spaudos segmentą, ku
ris rodosi lietuvių kalba. 
Mes šiltai vadinarne tą spau
dą lietuviška. Čia slypi di
dysis mūsų sentimentas, čia 
mes girdim savo kalbos 
skambėjimą, čia mes nori
me vaizduotis ant akmens 
išsilaikančią gėlę. Istorija 
pateisina mūsų sentimentą. 
Carai neleido mums loty
niškos raidės. Dabar gi spau 
da lietuvių kalba išeina šim
tatūkstantiniais tiražais. Jos 
asortimentas platus: ūkiniai, 
socialiniai, moksliniai, kul-į 
tūriniai reikalai. Platusis 
periodinės spaudos spektras 
pagauna, gyvenimas atrodo 
margas ir įvairus, sudėtin

gas, praktinių ir intelektu
alinių rūpesčių prisotintas. 
Tai vietinių motyvų sukurta 
iliuzija.

Atidžiau įsižiūrėjus mato
me mums įprastos gyveni
mo pilnybės stoką. Mes gir
dime unisono gaidas, mes re
gime monotonijos peizažą. 
Imame susigaudyti, kad sto-. 
vime vienos krypties judėji
mo gatvėje. Periodikoje ne
turi teisės pasirodyti sau 
žmogus. Tasai vydūniško ap
tarimo žmogus negali prikiš
ti nagų prie plunksnos. Bet 
kokia religiriės tolerancijos 
paliesta tema - negalima. 
Bet kuris mūsų samprata 
lietuvių istorijos herojini- 
mas -- tabu. Bet koks indivi
dualiai suvoktas ekonominio 
proceso aptarimas - nuodė
mė. Savaip nušviestas politi
nio įvykio aptarimas be bū
tino doktrininio pamušalo - 
nusikaltimas!

Ak, toks budrus ir kartu 
liguistas yra tas teminis 
tabu! Žmonės privalo ten
kintis kultūriniais šurmu
liais ar socialinių poraiškių 
aptarimais griežtai nustaty
tuose rėmuose. Ir proreli- 
ginės temos, ir individuali
niai politikavimo manevrai,, 
ir multi-ideologinės mozai
kos debatai, ir visokios eks
kursijos į idealistinės filo
sofijos sferas, nuneigus ma
terialistinės filosofijos vėt
ras - viskas tai griežčiausiai 
išimta iš spaudos arsenalo. 
Politinio pasaulio sąvokos 
gaminamos centrinėje sovie
tinės politikos virtuvėje. 
Tas pat skirta ekonomikai 
ir kultūrai. Periferija te
gali kartoti, antrinti kamer
tono garsą. Periferija gali 
žaisti savo motyvais, kiek 
jie suderinti su tolimo cent
ro kamertonu.

TIES ARUODU

Sovietinė spauda lietuvių 
kalba gausi. Mes negalime 
sudaryti jos pilno rinkinio, 
nes periferijos leidiniai neiš
leidžiami užsienin. Jų negali
ma prenumeruoti. Jungtinė
se Amerikos Valstybėse, 
pav. veikia “Four Conti- 
nents” įstaiga, per kurią 
privatūs asmenys gali be jo
kio varžymo užsisakyti kai 
kurią sovietinę spaudą. At
rodo, sovietinės spaudos pla
tinimo aparatas, "Sojuzpe- 
Čat” yra toks platus ir tirš
tai biurokratiškas, kad net
gi kietos valiutos gaudymo 
laikais nepajėgia suderinti 
užsienio paklausų su savo 
prekių pasiūla. Užsienis gali 
gauti tiktai kai kuriuos so
vietinius leidinius.
Tačiau mus pasiekia pakan
kamas jų kiekis, reikalingas 
analizei ir išvadoms. Tenka 
galvoti, kad periferijos leidi
niai, besirūpindami smul
kiais, konkrečiais reikalais, 

arčiau tikroviško aplinkos 
vaizdo. Pati jų leidybos pa
dėtis tam tikru būdu pastato 
juos atokiau nuo šiurpios 
doktrininės dialektikos.

Išeiviškoji spauda ir išei- 
viškoji ‘Elta’, kaip matyti, 
minta žiniomis, kurias pa
teikia sovietinių centrų leidi
niai. Šiuos galima gauti ir 
oro paštu. Vilniaus perio
diką nesunku gauti Chicago
je, Clevelande, per ketu
rias dienas. Tie laikai, kada 
vilniškis leidinys, gautas po 
ilgos kelių savaičių kelionės 
Amerikoje, teikė sensacijos 
įspūdį, praėjo.

Vilniškių leidinių tiražai 
dideli. Tai nenuostabu. Kiek 
vienas privalo skirti savo už
darbio dalį spaudai. Į vieną 
šeimą kartais ateina penki- 
šeši leidiniai. Prenumerata 
juk yra tikras lojalumo ro
diklis. Ir kada deklaruoja
ma, kad ‘Tarybinė moteris’ 
turi 360,000 egzempliorių ti
ražą, matome, kad pilna žo
džio prasme, nėra lietuvių 
šeimos be tarybinės mo
ters!

Doktrinarinė ‘Tiesa’, se
kanti ‘Tarybinės moters’ 
įkandin, turi 294,000 tiražo. 
Per 125,000 turi ‘Valstie
čių laikraštis’, ‘Komjaunimo 
tiesa’. Juos seka ‘Sovietska- 
ja Litva’, ‘Tarybinis mokyto
jas’. Visi šie daugtiražiniai 
leidiniai turi po keturius 
puslapius, todėl atrodo kaip 
plačialapiai biuleteniai. Tą 
įspūdį dar labiau sutvirti
na žinių išdėstymo lakoniš
kumas, būtinas skaitytojo 
instruktažas. Periferijos lei
dinių, iš Kauno, Klaipėdos, 
Panevėžio ir kt. visumą 
pastatome centrinių leidinių 
fone.

Išeivija gerai pažįsta mė
nesinius ir savaitinius leidi
nius, žurnalus. Įspūdingai 
puslapingas, iki 200, mėne
sinis žurnalas ‘Pergalė’, spal 
vingai-margas ‘Švyturys’, 
originalios išvaizdos ‘Kultū
ros barai’, kišeninio forma
to ateistinės propagandos 
■leidinukas ‘Laikas ir įvykiai’, 
marksistiniai-lenininės dog
matikos ‘Komunistas’.

Mokslo populiarizacijos 
žurnalas ‘Mokslas ir gyveni
mas’ pasiekė 180,000 egz. 
tiražą. Specialių branžų lei
diniai, kaip ir moksliniai žur
nalai, neįeina į šio rašinio 
turinį.

Lietuvos teritorijoje lei
džiama 88 laikraščiai ir 30 
žurnalų. Skaičiai apytikriai. 
Periodikos leidyboje absoliu* 
čiai nėra privačios inicia
tyvos.

ĮDĖMIAU ĮSIŽIŪRINT
Įdėmiau įsižiūrint į sovie

tinės periodikos lietuvių kal
ba elementus, ryškiau sugau 
name jos specifiką. Netik- 

(Nukelta į 6 psl.)
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tai turiniu, bet ir periodinių 
leidinių pavadinimais remia
me įspūdį, kad šie leidiniai 
yra bendros sovietinės spau
dos struktūros dalelė. Viso
mis Sovietų valstybės kalbo
mis eina nesuskaitomos ‘tie
sos’, ‘komjaunimo tiesos’, 
‘tarybinės moterys'... Pava
dinimų unifikacija apima ir 
žurnalus. Kiek daug tų ‘li
teratūros ir menų’ leidinių, 
absoliučiai identiškų savo 
struktūra, o įvairiomis kal
bomis besirodančių. Tai gali 
būti atskiros studijos ob
jektas. Ir toks studiantas 
privalo valdyti netiktai sar
kazmo talentą, bet ir mokė
jimą geraširdiškai nusijuok
ti iš tokio kultūrinio karei
viško kazemato rikiuotės. 
Tai atgaivina carų praeitį, 
kada Rusijos visuomenės 
lygintojas, visagalintis mi
nistras Pobedonoscevas, gei 
davo visą imperiją paversti 
... kareivinėmis.

Tačiau nevalia vilniškiams 
ar kitiems, prie savo leidinio 
prikergti nusakymą “lietu
vių”. “Lietuvių literatūra”, 
“Lietuvių kultūros barai”, 
etc. Visuose sovietinės spau 
dos pavadinimuose išguitas 
būdvardis, nusakąs tauty
bę. Į pavadinimus plačiau
siai įsiveržė patikimas savo 
lojalumu būdvardis “tarybi
nis”.

Turinio standartas itin 
akivaizdus sovietinių šven
čių dienomis. Tada visa 
daugiakalbė sovietinė spau
da tobuliausiai supanašėja. 
Paradų, suvažiavimų apra
šymai, vadų ar vadukų kal
bos, uždengia visus keturis 
leidinio puslapius. Visur tie 
patys tekstai, tie pat atvaiz
dai. Dienos įvyki, jeigu to
kie būtų net globalinės 
reikšmės, kaž kaip netenka 
svarbos, užleidžia savo vietą 
vardų retorikai.
Po Brežnevo, Suslovo ar 

Grečko, et tutti ąuanti, kal
bų kur nors Kremliaus salė
je ar Turkestano ‘plėšiniuo
se’, leidiniai lietuvių kalba 
nebeturi vietos lokalinei sa
vo medžiagai. Ir po Griške
vičiaus, Barkausko eliokven- 
cijų spaudiniai pasidengia jų 
kalbų tekstais. Tai yra vie
tinio kalibro šūviai bendroje 
visasąjunginėje kanonadoje.

Reportažuose viešpatauja 
būdingi dėstymo štampai. 
Galima jausti pagarbų ru 
siško reportažo ‘įsisavinimą’ 
Tarp detalių, pav. pastebi
ma mažytė savybė: nerašo
ma “suvažiavime buvo klau
simų ir sumanymų’, bet ru
sišku pavyzdžiu jungtukas 
‘ir’ išmetamas. Jo vieton 
įkrenta kablelis. Sakinys 
skamba taip: “suvažiavime 
buvo klausimų, sumanymų”.

‘Dabartinės lietuvių Rai
bos žodyne” yra nemažai 
naujadarų. Dienraštinės kal
bos praktikoje naujadarų 
nepalyginamai daugiau. Jų 
labai daug vertimuose iš ru
sų tekstų. Humoro žurnalas 
“Šluota” (leidžiamas Vilniu
je) net drįsta pasišaipyti. 
Vieton pasakius ‘pirkau bile- 
tą’, skamba naujadaras ‘ap- 
sibilietinau’. Vieton ‘atsigu
liau lovon’, jūs galite tarti 
‘įsilovinau’.

Tad doktrininė leidinio da
lis tapo jo vedamuoju mo
tyvu, o kartu, pavirto 
leidinio rutina. Sovietinis 
skaitytojas, iš mažens įpra
tęs į tą standartą, jo visai 
nepastebi. Dėl to susidaro 
pilnybės iliuzija.

BENDRADARBIŲ 
PROFILIS

Vertingiausias dalykas so- 
vientinėje publikacijoje yra 
vietinių žinių viešpatija. Čia 
regėte regime mūsų tautie
čių aklimatizaciją sovietinių 
vėtrų klimate. Žmonės gau
na buitinę informaciją: ūkis, 
daržas, pensijos reikalai, su

dėtingi atlyginimų skaičiavi
mai už primilžį ar laimėtą 
lenktyniavimą, darbo laimė
jimas vienur, smerktinas ap
sileidimas kitur... Žmonės 
gauna patirti apie įvykį: vie
nur suvažiavo, kitur pakal
bėjo, vienur padainavo, čia 
pasireiškė chuliganai, ten iš
vogė sandėlį... Plati yra ži
nių rubrika apie ‘ateistinį 
švietimą’.

Žmonės žino apie kultū
rinio bruzdėjimo reiškinius: 
koncertai, filmai, nauja kny
ga, estradinės gastrolės... 
Kadangi kultūriniai šurmu
liai neatskiriami nuo doktri
nos įdiegimo, spauda plačiai 
ir įdomiai dėsto apie tai ir 
neretas detalių gnaibymas 
suteikia nevaržomų debatų 
povaizdį.

Todėl, šia prasme, spau
da eina įprastu informaci
jos teikimo keliu. Bet... 
svarstyme visad glūdės pro- 
doktrininė tendencija, ide
ologinė didaktika. Spaudos 
bendradarbiai, kuriems pa
tikimas atskambėjimas į 
centro kamertonus, yra kva
lifikuoti, gero braižo, valdo 
techniką, kai kurie jų žurna
listinius mokius baigę Lenin
grade, Maskvoj.

Šie, kvalifikuotieji, nag
rinėja socio-kultūrines te
mas. Mažiau dėmesio skiria
ma globalinės politikos te
moms. Todėl tomis temomis 
daug vertimų iš maskvinių 
leidinių.

Marksisitinė dialektika 
užpila socio-kultūrinę tema
tiką. Ta doktrinarija paženk
linti visi ‘Švyturio’, ‘Litera
tūros ir meno’, ‘Kultūros 
barų’ rašiniai, kuriuose ne
išvengiamos tezės ir išva
dos. Tačiau, tai nereiškia, 
kad tie leidiniai tėra pro
pagandinis arsenalas. Daug 
yra studijinių ir informaci
nių dalykų, kur doktrinari- 
jos nėra. Tai tikrai išlieka
mos vertės medžiaga, geras 
įnašas į lietuvių istorines, 
geografines, filologines stu
dijas. Tai atrandama bend
rinių, populiarių leidinių 
puslapiuose. Aišku, moksli
niuose leidiniuose tų verty
bių nemaža.

Įdomi ‘specialių’ spaudos 
bendradarbių grupė. Tai 
specifinė, sovietinės tikro
vės pagimdyta grupė. Šie 
‘specialūs’ bendradarbiai ke
liauja, ieško žinių žmonėse. 
Kurjoziška, kad ‘specialūs’ 
korespondentai yra netiesio
giniai kolūkių, įmonių, ga
mybinių kombinatų revizo
riai! Jie vyksta stebėti die
nos aktualijų: pasiruošimas 
sėjai, bulviakasiui, fabrikų 
negalavimas, etc. Tokio ko
respondento užkalbintas 
‘darbuotojas’ privalo vedžio
ti tokį smalsų korespon
dentą po įmonę, po fermą, 
rodyti darbą, aiškinti ir aiš
kintis. Neretai paskui ‘spe
cialų’ korespondentą žengia 
prokuratūros žmonės. To
kius ‘specialius’ korespon
dentus visad lydi reikalo 
žinovai. Nors A. Laurinčiu- 
kas gegužės 1 d. “Litera
tūra ir menas” skilty tvirti
na, kad tarybinis spaudos 
žmogus visur privalo būti 
žinovas ir specialistas, pla
čioji reportažinė medžiaga 
rodo, kad ‘specialių’ kores
pondentų darbuose apstu 
asistentų. Tai vis tiriamojo 
objekto žinovas, ‘moksliniai 
bendradarbiai’ iš atitinka
mos ministerijos.

Atradus netvarką, apsi
leidimą, aprašymo tonai 
paaištrėja, sarkazmai du
ria, tai traukia prokuratū
ros dėmesį. ‘Specialūs’ ko
respondentai yra galinga fi
gūra sovietinėje buityje.

Įdomiausia yra ‘pripuola
mų’ spaudos bendradarbių 
arba korespondentų grupė. 
Jie netingi rašyti. Jų daug. 
Tai mūsų tipo ‘laiškai re
dakcijoms’ autoriai. Jie rašo 
apie viską, kas juos jaudi

vilkduobių. Tai nuokrypos į 
liberalėjantį savarankumą. 
Tokios, vos pastebėjus jų ki
birkštis, užpilamos uzbonais 
vandens. Pernai tokia nuo- 
krypa “Kultūros baruose” 
buvo grandyte išgrandyta. 
Ir kas tai per nuokrypos? Jų 
daug: flirtas su liberalėji- 
mo tendencijomis, esteti- 
zavimas, dekadentizmas, 
apolitiškumas, miesčioniška 
moralė, neprincipingumas, 
nepilietiškumas, buržuazinis 
tonas, individualizmas, re- 
vizionizmas...

Žūt būt norima lietuviš
kumą sutapatinti su sovie
tiniu internacionalizmu. Vi
sad įspėjančiai suskamba 
sena dogma: “nacionalinėje 
formoje - socialistinis tu
rinys”. Atvirai pareiškė 
kritikas K. Ambrasas 1963 
metais savo rinkinyje ‘Min
tys’: “Esu giliausiai įsitiki
nęs, kad tai, kas kuriama 
šiandieną bus lietuviška, na- 
cionališka, tiktai tiek, kiek 
tai bus tarybiška, interna- 
ęionališka, komunistiška...”

SPAUDOS TECHNIKA
Spaudos technika yra lei

dinio rūbai. Skurdžius mes 
turėjomfe ‘Auszros’ arba 
‘Varpo’ tipografinius rūbe
lius, bet likome tų spaudi
nių dvasios įpėdiniais.

Tai yra istorijos tema. 
Sovietinė spauda lietuvių 
kalba stovi prieš mus dabar
tyje. Tai, sovietiniu posa
kiu, “dienos realija”. Tipo
grafiniu arba spausdinimo 
technikos požiūriu sovieti
nė lietuvių kalba spauda nė
ra vienoda. Žurnalų techni
ka niekur nepasiekia tos ko
kybės, kuria didžiuojasi olan
dų, skandinavų, šveicarų 
spauda. Palyginimas ima
mas su mažųjų valstybių 
puikiu tipografiniu menu, 
kurio pavydi didieji. “Švy
turys”, “Kultūros barai”, 
“Pergalė” spausdinami ge
rame popieryje. Bet mūsų 
standartais tas popieris per
sunkus. Matyti, plonas ir ne
peršviečiamas popieris so
vietuose dar negaminamas. 
Bet kapitalistinio pasaulio 
išradingumo čia nėra reikalo 
vaikytis. Juk spaudinių 
transporto apmokėjimo pro
blemų kaip ir nėra. Valdžia 
leidžia leidinius, valdžia juos 
savo priemonėmis išvežioja.

Daugtiražiniai ‘Tiesa’, 
‘Komjaunimo tiesa’, ‘Vals
tiečių laikraštis’ paklojami 
ant palyginamai blogo, pu
raus popierio. Petitas, smul
kusis šriftas, kuriuo deda
mas visas tekstas, sumurzi- 
na bendrą įspūdį. Nepatai
so reikalo kartais naudoja
mos papildomos antgalvių 
skilčių, spalvos. Raidės tįž- 
ta. Spalvos užbėga ant teks
to. Nuotraukos neaiškios. 
Savaitraštis ‘Literatūra ir 
menas’ netgi nesusegamas, 
nors yra kaip ir žurnalo 
kategorijoje.

PROGNOZĖ?

‘Pergalė’, ‘Kultūros barai’, 
‘Literatūra ir menas’ liudija 
apie nepilnai išsemiamą in
telektualinę potenciją sovie
tinėje lietuvių visuomenė
je. Tai dėl lietuvių aklima
tizacijos ir jos santykio su 
politiniu klimatu. Ką randa
me, branginame - tai atspa
rumo dokumentas. Dėl to šie 
žurnalai, kad ir kaip kas juos 
neigtų mūsuose, yra lietu
viškų kūrybinių nuoveikių 
registracija. Juose, aišku, 
nerasi nieko, kas spurda lie
tuviško eventualaus ‘samiz- 
dato’ ženkle. Juose yra ir 
trupinėliai iš ‘buržuazinės’ 
išeivijos nuoveikių. Kaip jau 
tarta, ta ‘priešiškoji’ išeivija 
vis privalo stovėti už pažini
mo galimybių. Gi tos ske
veldrėlės, kurios pasirodo, 
skirtos arba parodyti išeivi
jos ‘skurdeiviškumą’, arba 
nuolankus patapnojimas ko
kiam išeivėliui už ‘susitaikė- 
liškumą’ su sovietinės spau
dos principais.

Komiškai glorifikuojama 
‘pažangioji’ išeivija ir men
kučio jos bruzdėjimo fakto 
pristatymas pavirsta ‘šlovin
gu’ reiškiniu. Nenuostabu 
ir tradicinga! Netolimoje 
praeityje su prožektoriais 
ieško faktų ir asmenų, ant 
kurių stato ‘įrodymų’ mira
žus: tauta visad siekusi ... 
dabartinės santvarkos!

Toks yra sovietinės lietu
vių periodikos vaizdas kaip 
bendroje visasąjunginėje pa 
noramoje, taip (siaura pras
me) lietuviško įsižiūrėjimr 
orbitoje. Yra elementų, ku
rie parbloškia savo nelogiš
kumu; yra dalykų, kurie su
kelia sarkazmą; yra davinių, 
kurie provokuoja mumyse 
bailų pasitenkinimą tautie
čių tėvynėje sumanumu, jų 
ekvilibristiniais gabumais, 
jų aklimatizacija tautinio ge
nocido akivaizdoje.

Kaip klosis reikalai atei
tyje? Ar įmanoma evoliu
cija į liberalėjimą? Ar rea
lu galvoti apie labai atsar
gų lietuvišką revizionizmą?

Tų klausimų akivaizdoje 
prisimename, kad visa ten 
spauda yra kompartijos ar
ba kompartijos kontroliuoja
mų kolektyvų leidžiama. 
Cenzūros slėgtis. Vadų 
posakiai kotiruojami evange 
liškų dogmų svoriu.

Prisimintina, kad 1920 
metais vasario mėn. ‘Prav- 
doje’ Leninas rašė: “Argi 
mes negalime tapti tikra val
džia ir užsmaugti buržuazi
nę spaudą?

(1920 metais, vienur ki
tur, dar rodėsi privačios 
iniciatyvos leidinukai. Tai 
buvo vis dar nerimstančių 
literatų pastangos kalbėti 
savo vardu, deklaruoti savo 
nuomones).

1963 metais (‘Pergalė’, 
Nr. 1) tarė Brežnevas, įvei
kęs tada Nikitą, bet dar ne
tvirtas politbiuro soste: ‘Mū
sų šalyje nėra ir negali bū
ti laisvės kovoti prieš komu
nizmą”.

Dekadai praėjus, 1974 me
tais (‘Draugas’, Nr. 97) Brež
nevas tarė tvirčiau: “Ilgoje 
sovietų istorijoje daug kartų 
mėginta nukrypti nuo kelio 
sutrypti mūsų idealus. To
kiems faktams negali būti 
vietos mūsų žemėje”.

na. Ši medžiaga yra gana 
geras aplinkos veidrodis. 
Tai, dažniausiai, nusiskundi
mai, apgailestavimai, siūly
mai taisyti, gerinti...

Visų rašymų sąlyga yra 
viena: galima vanoti mažo 
kalbiro žmogelį, mažo kalib
ro ‘darbuotoją’, buką biu
rokratą, net sukčių, net 
‘kombinatorių’. Ir apie to
kius, kaip apie atradimą, ra
šo sovietinė periodika.

Negalima užkabinti stam
baus kalibro asmens. Nega
lima, aišku, užkabinti ir ale
goriškai, santvarkos. San
tvarka yra idealas, kalti 
dėl nesėkmių yra smulkūs 
žmogeliai.

Ši taisyklė itin ryški hu
moro leidiniuose. Tai matyti 
‘Šluotoje’. Žurnalas gerai ži
no iki kurios tarnybinės 
ar partinės kategorijos gali
ma užgriebti. Pliekti galima 
ydas.

Mūsų spaudoje mes pri
pratome prie politinės kari
katūros. Sovietuose poli
tinę karikatūrą galima ad
resuoti tiktai ‘imperialisti
niam užsieniui’. Pas mus be
maž kasdieną stebime sar- 
kastiškiausias politines ka- 
rikatūrtas, adresuotas prezi
dentui, pentagonui, kongre
sui. Tuo tarpu sovietuose 
tokios karikatūros tipas ab
soliučiai uždraustas. Tai yra 
nusikaltimas, numatytas 
Baudžiamajame kodekse.

BENDRYBIŲ 
PARAŠTĖJE

Informacinė leidinių dalis 
neturi, tenka tarti, išeiviš- 
kosios spaudos intensyvu
mo. Pirmieji puslapiai turi 
epiškai-elegišką povaizdį. 
Dienos sensacija nedomi
nuoja. ‘Tiesos’, ‘Komjauni
mo tiesos’ leidiniai, paskai
čiavus dienos įvykių žinias 
tiktai pirmame puslapyje, 
turi jų keleriopai mažiau, 
kaip kad tos pat dienos išei- 
viškieji. Chicagiškų lietu
viškų dienraščių pirmieji 
puslapiai pateikia iki 30 de
talizuotų naujienų. Tokia 
leidinio struktūra logiškai 
įprasmina informacinio dar
bo paskirtį.

Išeiviški savaitraščiai, o 
kai kada ir dienraščiai, pa
siekia 16-18 puslapių. So
vietiniai dienraščiai suspaus 
ti į keturių puslapių formą. 
Kadangi jie leidžiami biu
džeto lėšomis, nėra skelbi
mų. Tai žudančiai veikia in
formacinę leidinio tarnybą.

Išeiviškoji spauda noriai 
naudojasi žiniomis iš sovie
tinės spaudos. Lietuviškos 
visuomenės tėvynėje povaiz 
dis išeiviškoje spaudoje gy
vas ‘up to date’. Sovietinė
je spaudoje išeivija stovi 
anapus pažinimo barjero. Ji 
apšaukiama ‘buržuazine’, 
‘priešiška’, ‘degeneravusia’ 
ir kitaip. Epitetų gausa čia 
tiesiog neišsemiama. Tai, 
aišku, pigoka, demagogiš
ka.

Mažame ir glaustame sa
vitarpinės informacijos seg
mente lietuviai tėvynėje ge
rai ir sumaniai verčiasi. 
Niekad nestokoja įdomių, 
net retų lietuvių kultūros 
faktų ir atrifaktų. “Švytu
rys”, “Kultūros barai" daž
nai pateikia geros lietuviš
kos socio
kultūrinės lektūros, kuri 
sugeba išlikti už doktrinos 
ribų.

Ir kultūrinių reiškinių 
vertinimai būna platoki, ten
kiną mūsų smalsumą, teikią 
mums supratimą, kad ten 
taip ir būti tegali. Tai nėra 
komplimentavimas, bet ap
gailestavimas, kad tas savi
tas koltūrinis bruzdėjimas 
prilygintinas kūdikio tūpčio- 
jimui gardelyje. Pro privalo
mą režiminę retoriką kai 
kada matome pažintinės 
reikšmės vertybių.

Kodėl taip? Visur apstu

Tardamas ‘mūsų žemė’ 
draugas Brežnevas turėjo 
galvoj ir Lietuvos teritori
ją. Jo pakartotinu užtikrini
mu, tenka pagrįsti šios ap
žvalgos pavadinimą “Sovie
tinė periodika lietuvių kal
ba”.

Palietus prognozės te
mą, dar du mažus faktelius 
tenka pridurti. 1973 metais 
LTSR kompartijos centrinis 
komitetas išleido principinį 
nutarimą “Dėl socialistinio 
lenktyniavimo klausimo nu
švietimo Lietuvos TSR spau 
doje”.

Šių metų gegužės 1 d 
‘Tiesos’ redaktorius ’Alber 
tas Laurinčiukas, ‘Literatū
ra ir menas’ savaitraštyje, 
atbaigia sovietinės spaudos 
gairiavimą: “Sovietiniai žur
nalistai turi žengti pirmū
nų gretoje. Toks partijos 
nurodymas”.

ELECTRICIANS
Fully qualified journeyman to 
inspect, repair, install and wire 
AC and DC apparatus, devices, 
circuits, of any voltage for plant 
maintenance.
High hourly rate, rotatjng shift. 
Many fringe benefits.

Apply in person
UNITED STATĖS STEEL 

CENTRAL FURNACES 
2650 Broadway 
Lorraine, Ohio 

An Equal Opportunity Employcr 
(36-45)

SHEET METAL 
MECHANICS

SHEET METAL 
HELPERS

FOR FABR1CAT1ON OF METAL 
CAB1NETS AND ELECTRON1C 

CHASSIS.

PRESS BRAKE 
OPERATOR 

FOR POWER BRAKES, ABLE TO DO 
SETUP.

SPOT WELDER
FOR 100 KVA MACHINE 

Able to do own setup with minimum 
of supervision.

ALSO SPOT WELDER TRAINEE. 

MACHINISTS— 
GENERAL

BENCH MECHANICS AND MACHINE 
SHOP TRAINEES.

Clean modern shop—Good rates—Ex- 
cellent benefits—Plenty of overtime.

KELLETT CORP.
EASTON RD. 

(Opposile Navai Air Station) 
WILL0W GROVE, PA. 

Call 215-055-2930
An Equal Opportunity Employer 

(43-47)

Didžiausias kailių 
pasirinkimas
pas vienintelį 
lietuvį kailininkcį JjĄ/į 

Chicagoje

NORMANĄ
BURŠTEINĄ (M
Tel. 263-5826 3jw|D
(įstaigos) ir
677-8489 (buto) ||IM1

185 North Wabash Avenue 2nd Flbor
Chicągo, III. 60601

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI



1974 m. birželio 7 d.

CLEVELANDE
IR APYLINKĖSE'
Birželio 
trėmimu 
minėjimas
ALT Clevelando skyriaus 

valdyba Birželio trėmimų 
minėjimą rengia sekmadie
nį, birželio 16 d. šia tvarka:

Pamaldos abiejose lietu
vių bažnyčiose. Šv. Jurgio 
bažnyčioje laike pamaldų 
giedos Čiurlionio ansamb
lis.

Minėjimas - akademija 
įvyks 12 vai. Nauj. parapijos 
salėje.

Pagrindinis kalbėtojas 
bus Sibiro tremtinys J. 
Kreivėnas. Meninę progra
mą išpildys Čiurlionio an
samblis, vadovaujamas muz. 
A. Mikuslkio.

Visi lietuviai maloniai 
kviečiami pamaldose ir mi
nėjime dalyvauti.

* INŽ. RAIMUNDAS KU- 
DUKIS, Clevelando miesto 
viešųjų įmonių direktorius, 
birželio 9 d. vyksta į Cicero, 
kur pasakys pagrindinę kal
bą Cicero Lietuvių Bend
ruomenės rengiamame bir
želio tragiškųjų išvežimų 
minėjime.

yra jūsų kaimynystėje ir teikia visus
finansinius patarnavimus. 

Automatine, kompiuterizuota 
apskaičiavimų sistema.

★

Paskolos nekilnojamam turtui įsigyti, 
naujoms statyboms, priestatams ir 

remontui.
★

Už reguliarius taupymo indėlius 
mokama $l/4%

Už terminuotus taupymo pažymėjimus 
mokama į^/z/o —

TAUPYMO INDĖLIAI IR PAŽYMĖJIMAI 
APDRAUSTI IKI $20.000.

Išduodami kelionių čekiai, orderiai, priimami mokes
čių įmokėjimai, elektros, dujų ir telefono sąskaitos, 

parduodami JAV bonai.
★

Pasinaudokite jums arčiausiai esančios įstaigos 
patarnavimu!

798 East 185 Street, Cleveland. Ohio *44119 
6712 Superior Avenue, Cleveland, Ohio 44103 
13515 Euclid Avenue, Cleveland, Ohio 44112 
14406 Cedar Rd., University Hts., Ohio 44121

★

DARBO VALANDOS
Antradienį, trečiadienį ir ketvirtadienį 9:30 iki 
4:00 • Penktadienį 9:30 iki 6:00 • šeštadienį 
9:30 iki 2:30 • Pirmadienį uždaryta. • Pagrin

dinė įstaiga E. 185 St. atidaryta iki 2:30.

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA YRA ELEGANTIŠKAI 
ĮRENGTA, GERAI VĖSINAMA 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.

PAMINĖJO 75 METŲ 
AMŽIAUS SUKAKTĮ

Sofija Bartkūnienė, gy
venanti Clevelande, praeitą 
sekmadienį, birželio 2 d., 
gausiame giminių ir draugų 
būryje paminėjo savo am
žiaus 75 metų sukaktį.

Jos duktė Aldona Juod- 
valkienė, atvykusi iš Kali
fornijos, Lietuvių Namų 
salėje surengė savo motinai 
pagerbimą.

Iš Chicagos į pagerbimą 
atvyko sukaktuvininkės se
suo V. Musteikienė ir jos 
duktė Jolanta ir Vytautas 
Mikūnai su dukra Daivute.

Pagerbimas buvo gražiai 
pravestas puikiai išdeko- 
ruotoje Lietuvių Namų sa
lėje ir vaišėms įpusėjus, 
sukaktuvininkės vaikaičiai 
Vytautas ir Aldona pakvie
tė visus išgerti šampano 
taurę už solinizantės sveika
tą ir visi sugiedojo ilgiau
sių metų.

• Sea World, Aurora, 
Ohio, kur vyksta nuostabūs 
spektakliai iš jūrinio gyve
nimo, nuo birželio 10 iki 14 
d. senesnio amžiaus žmo
nėms teikia ypatingą papi- 
ginimą įsigijant bilietus. 
Dėl informacijų skambinkit 
562-8101.

♦ Vilią Angelą akademiją 
Clevelande baigė šios moki
nės: Irena Janulytė, Saulė 
Kazėnaitė, Nijolė Mainely-

DIRVA

tė, Regina Ralytė, Dalė Ry- 
delytė, Johana Janušaitytė 
ir Dana Žemaitytė.

• Vilija Nasvytytė baigė 
Collinwood High School.

• Rasa Palūnaitė baigė 
Manchester High School, 
Akrone.

• Vilija Janavičiūtė bai
gė Copley High School, Ak
rone.

• Perkant, ar parduodant 
namus, prašome kreiptis 
pas čipkus Reafty, 31715 
Vine St., Willowick. Ohio 
44094. Tel. 943-0910.

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

IŠNUOMOJAMAS dviejų 
miegamųjų condominium 
apartamentas. $175.00 mė
nesiui. East 244 St. on Lake 
Shore Blvd. Tel. 481-4169.

(44-46)

CLEVELANDO PARENGIMU 
_ _ _  KALENDORIUS_ _ _

BIRŽELIO 9 D.,Lietuvių Na
muose 4 v.p.p. Clevelando šau
lių kuopos susirinkimas.

BIRŽELIO 23 D. Pensininkų 
klubo Joninės.

BIRŽELIO 30 D. Kar. Juoza
pavičiaus šaulių kuopos geguži
nė.

LIEPOS 14 D. L.V.S. Ramovė 
Clevelando skyriaus gegužinė. 
Lake Shore East Park Club.

RUGSĖJO 7 D. Birutiečių pa
rengimas.

RUGSĖJO 14 D. Kun. Dzegorai- 
čio 35 metų kunigystės sukakties 
proga pagerbimas.

SPALIO 5 D, Šeštasis abiturien
tų pristatymo balius Liet. Namuo
se.

SPALIO 12 D. Dirvos balius 
Lietuvių Namų salėje.
SPALIO 26 D. BALFo sukaktu

vinis balius Liet. Namuose.

LAPKRIČIO 23 D. Lietuvos 
kariuomenės šventės minėji
mas. Rengia LVS Ramovė.

GRUODŽIO 8 D. 4 v.p.p. Lie
tuvių Namuose Vytauto Puško- 
riaus piano rečitalis. Rengia 
Ateities klubas.

1975 M.

BALANDŽIO 5 D. ALIAS ir Ohio 
Lietuvių Gydytojų Draugijos pava
sarinis balius Lietuvių Namuose.

BALANDŽIO 19 D. Grandinėlės 
šventinis vakaras-balius.

MECHANICAL—DRAFTSMAN
MINIMUM OF THREE TO FOUR 

YEARS EXPER1ENCE 
FABRICATION LAYOUT

MINIMUM OF 4 YEARS 
EXPERIENCE

Rate $4.56 per hour plūs incentive 
Excellent personai and fanrily 

benefits. Some overtiine 
Apply in person to: Industrini 

Relation Mgr. Department 
THE BLACK CLAWSON 

COMPANY
605 CLARK ST. 

MIDDELTOWN. OHIO 45042
An F.qual Opportunity Employer 

(40-43)

WANTED AT ONCE
IST CLASS SK1LLED

ALL AROUND MACH1N1STS
Mušt have job shop experience & be 
able to sėt up work from blue prints 
& close tolerance.

For all shifts
To Relocate to Baton Rouge La.

If you are not accurate, fast 6c 
dependable. don’t waste your time or 
ours. $7.50 per hour. Hospitalizalion, 
steady wqrk for qualified men. paid 
holidays & vacation. Ask for Mr. Cop 
504-654-8261. (40-46)

Nr. 44 — 7

Šv. Kazimiero lituanistinę mokyklą baigę (12 skyr.) abiturientai su mokyklos ve
dėju ir mokytojais. Sėdi iš kairės: Saulius Čyvas, Remigijus Belzinskas, mokyt. 
Vida Augulytė, vedėjas Pranas Karalius, Ungelė Stasaitė ir Viktorija Jogaitė. 
Stovi: mokyt. Jonas Vyšniomis ir mokyt. Pranas Joga. J. Garlos nuotrauka

Lietuvos gintaras Pušy katedroje

PABALTIEČIŲ MALDOS UŽ 
KANKINIUS PUŠU KATEDROJE

l LIETUI
IN MEMORY OF THE 

Lithuanian FreedomTighter 
ANO MARTVRS WH0 PIED 

h- Ft«HTlNa COMUNISM 
1939 -19—

* Litkuanią

Pušų Katedroje, Rindge, 
New Hampshire, š.m. ge
gužės 26 d. įvyko lietuvių 
latvių ir estų kankinių ir dėl 
laisvės žuvusiųjų pagerbi
mas ir malda prašant Visa
galio Lietuvai, Latvijai, Es
tijai laisvės.

Prie Tautos altoriaus su
sirinko Pabaltijo trijų tautų 
dvasiškiai, šv. Andriejaus 
lietuvių parap. New Britam, 
Conn. choras su vad. muz. 
Jonu Beinoriu ir visų trijų 
Pabaltijo tautų maldininkai.

J. Beinoriui vargonais 
grojant, įneštos Amerikos, 
Lietuvos, Latvijos, Estijos 
ir organizacijų vėliavos. 
Kun. Albinas Janiūnas, Bos
tono šv. Petro lietu v. parap. 
asistentas, Lietuvos Vyčių 
JAV-se dvasios vadas suva
žiavusius pasveikino ir pra
dėjo pamaldas. Choras ir 
maldininkai taip stipriai gie
dojo, kad kalnai ir miškai 
aidėjo.

Pamokslą sakė kun. Al- 
bert J. Contons šv. Marga
ritos parap. klebonas, Be- 
verly, Mass. priminęs Pa
baltijo tautų kančias ir jų 
viltį į šviesų aušros rytą.

Po to sekė malda ir pa
mokslas, latvių kalba -- kun. 
Juris Pudans. Po pamokslo 
giedojo solistas Karlis Grin- 
bergs. Dar skaitė maldą ir 
.sakė pamokslš kun. Niko- 
lajs Ozols, latvių evangelikų 

liuteronų Mission Congre- 
gation, Jamaica Plain, Mass. 
klebonas.

Maldas iš kantatos “To 
my Fatherland” A. Jurjans 
atliko solistas K. Grin- 
bergs, vargonais dr. I. Gut- 
bergs. Tai iškilmingos mal
dos tėvynei kantata. Solis
tas gražiu balsu ir dideliu 
įsijautimu, garsiakalbiams 
tobulai veikiant, puikiai 
pagiedojo.

Maldai estų kalba vado
vavo Jaak Juhansoo, o lie
tuviškai - kun. Albinas Ja
niūnas.

Iškilmių pabaigai choras 
su svečiais sugiedojo: “God 
Bless America”, “America”, 
"Star Spangled Banner”, Lie

I.ooking for Good Pay? 
Job Security?
Fringe Benefits?

PIPEFITTERS 
ELECTRICIANS 
MILLWRIGHTS

JI Cuse ha» them all. Mere is an excellent opportunity for an individuul 
with 8 years practical experience and or a Įourneyman's card.

Don t pass up this chance to join one of Southeastern Wiscon»in’s fasteat 
Krowinu companies. For immediate consideration, call or write:

J I Case Company
A Tenneco Company
AGRICULTURAL EQUIPMENT DIVISION
25TII & MF.AD STS.. RACINE, WISCONSIN 53403
414-636-7320

An F.qual Opportunity Employer 

tuvos, Latvijos ir Estijos 
himnus. Vargonais -- J. Bei- 
noris. Kun. Alb. Janiūnui 
padėkojus išnešė vėliavas.

Maldos, pamokslai, gies
mės ir himnai gražioje gam
toje, stipriai veikė į trijų 
šviesių tautų iš savo tėvynių 
išblaškytuosius vaikus.

Prieš pamaldas buvo susi
pažinta su Amerikos švento
vėje esančiomis dovanomis 
-- suvenyrais ir ten esamu 
Lietuvos Gintaro gabalu, ku
rį ten 1973 m. gegužės 20 
d. Lietuvos Vyčių dėka 
bronzos lentoje įamžino Lie
tuvos kankiniams ir kovose 
žuvusiems prisiminti. Ginta
ras yra akmeninio pastato 
koplyčioje. Įėjus kairėje sie
noje tarpe daugybės suve
nyrų.

E. Ribokienė

DATA PROCESSING

COMPUTER OPERATORS
2nd Shift. Mon.-Thurs. 5 PM to I AM 

Sun. 8:45 PM to 5 PM
3rd Shiift. Mon.-Fri. 12 AM to 8 AM

Twho immediate openings for 
Computer Operutors wilh at lenst 

I year expcrience on IMB 370 135 
or coniparable equipment. Will 
consider ėjperience on Unit Record 
equipfnent related to thia systern 
for 3rd shift vacancy.
Positions offer excellent fringe 
benefits including group insurance. 
educational assistance, paid hqli- 
days, vacations and siek days. 
Apply:

JERROLD 
ELECTRONICS CORP.

200 Witmer Road 
Horsham, Pa.
215-674-4800

An Equal Opportunity Emplover 
(43-45)

(43-45)

IMMEDIATE OPENINGS 
FOR EXPERIENCED PERSONS 

DICTAPHONE OPERATORS
Rapid, accurate typing, good command of English grammar, 
punetuation and spelling required, to work in our Word 
Processing Center.

KEYPUNCH OPERATOR
Alpha and numeric; 129 IBM Keypunch or 050 Magnetic tapė 
cassette machines.
Starting salary based on qualifications.
Apply in person Tuesday thru Friday Between 8 A. M. and 
12 Noon

THE ILLUMINATING COMPANY 
Employment office room 411 

55 Public Square, Cleveland, Ohio
An Equal Opportunity Employer M/F

(44-45)

MAINTENANCE MEN 
BOILER OPERATORS

AND

GENERAL FACTORY
HELP WANTED

Excellent Wagės and Fringes.
APPLY 8 TO 10 A. M. and 2 TO 4 P. M. 

616-842-4000
EAGLE OTTAWA LEATHER CO.

200 N. BEECH TREE St.
GRAND HAVEN, MICH.

An Equal Opportunity Employer
There-is a Strike at the place at which employment is offered. 
The employment offered is in place of employees involved in 

the Strike.
<41-44)



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

DIRVOS NOVELES

• Dirvos Novelės konkur
sui gauta Plunksnos novelė 
”Gailė”.

• Maria Rudienė, Balfo 
centro valdybos pirmininkė, 
nuvykusi į Washingtoną da
lyvauti amerikiečių šalpos 
organizacijų, besirūpinan
čių kitų kraštų gyventojų 
šalpa, posėdžiuose, Wa- 
shingtono Balfo skyriaus 
valdybą sudaro: Antanas 
Vasaitis — pirmininkas, 
Elena Jurgėlienė — vice
pirm., Barbora Darlys — 
sekr., Povilas Labanauskas 
— iždininkas. Pradžioje į 
Balfo skyrių įstojo 13 narių.

• Balfo įstatų komisija 
sparčiai ruošia įstatų per
tvarkymą. Komisiją suda
ro : Albinas Dzirvonas 
(pirm.), Adolfas Baliūnas, 
Vita Baleišytė ir Vytautas 
Kasniūnas. Komisijai talki
ninkauja teisininkai: Jonas 
Našliūnas, Kazys Kasakai- 
tis ir Norbertas Tarulis.

♦ Veronika Lenkevičienė 
LB Brighton Parko apylin
kės valdybos nutarimu pa
kviesta pilnateise nare į 
apylinkės valdybos sąstatą. 
V. Lenkevičienė yra aktyvi 
ALT S-gos Chicagos sky
riaus valdybos darbuotoja 
ir su lietuvišku nuoširdumu 
įsijungia ir į LB savo apy
linkės veiklą.

• Giedrė Kumpikaitė -š. 
m. gegužės mėn. 9 d. apgy
nė savo disertaciją "Vyrų 
psichologija Guy de Mau- 
passant romanuose” ir gavo 
filosofijos daktarės laipsnį.

Giedrė yra gimusi Lietu
voj. 1949 m. atvyko su tė
vais j šį kraštą. Lankė Ap
reiškimo parapijos mokyklą 
Brooklyne, kurią baigė su 
aukso medaliu. Toliau mo
kėsi Queen of All Saints ir 
Bishop McDonnell Memorial 
High School. Baigusi įstojo 
į Hunter College New Yor- 
ke. Studijas baigė per tris 
metus. Po to dirbo prancū
zų banke ir vakarais lankė 

Mirus

Inž. KOSTUI GORODECKIU1
(Venezueloje)

reiškiame širdingą užuojautą velionio 
žmonai NINAI ir dukrai Dr. MARINAI 
TARULIENEI su šeima, šiame liūde
syje teguodžia artimuosius velionio ge
rumo atminimas

Ona Milmantavičienė
G. ir A. Diržiai

New York

Hunter College studijuoda
ma pedagogiką. Gavusi mo
kytojos pažymėjimą, pradė
jo dėstyti Senior High 
School prancūzų kalbą ir li
teratūrą. Dirbdama visą 
laiką studijavo toliau, gavo 
"Master’s Degree” ir vėliau 
City University of New 
York tęsė studijas dėl dak
tarato. Disertacijos paruo
šime patarinėjo garsusis 
prancūzų literatūros profe
sorius Henri Peyre.

Giedrė priklauso Korp! 
Neo-Lithuania, New Yorko 
padaliniui. Buvo pirminin
kė ir visą laiką aktyvi narė. 
Yra kelis kartus buvusi 
Prancūzijoj ir kitose Euro
pos valstybėse. Dabar, tu
rėdama daugiau laiko, žada 
giliau domėtis lietuvių lite
ratūra.

• Janina Maurukienė su 
savo anūke Danute Gvildyte 
gegužės 23 d., iš New Yor- 
ko išskrido į Europą, kur 
jos susitiks su dukra Dana 
ir žentu dr. Romualdu Sa
kalu Zuriche, Šveicarijoj ir 
visi kartu praleis atostogas 
iki birželio 16 idenos.

Be Šveicarijos jie dar ap
lankys Prancūziją, Italiją, 
Daniją ir Švediją.

• Inž. Kazys ir Aldona 
Krulikai dvi savaites atos
togų praleido St. Peters- 
burg, Floridoj, kur jie įsi
gijo vasarnamį.

Kartu su jais atostogavo 
Ignas Gasiliūnas su žmona.

20.00
2.00
2.00

DIRVAI
AUKOJO

Atnaujindami prenume 
ratą ir kitomis progomis 
aukojo šie Dirvos skaityto
jai:
A. Šova, Crown Point ..$5.00 
Ambrose Zatkus,

Redondo Beach
S. Čepas, Stayner
V. Mieželis, Phoenix .... 5.00 
A. Aželis, University Hts. 2.00 
A. Petrauskis, Rocky River 7.00
I. Plechavičius,

Timberlake
M. Biliūnas, Centervlle ..
T. Bogušas, So. Boston .. 
Jonas Narbutas,

Ville St. Laurent..........
D. Kalėda, Gary ..............
A. Eskat, Germany..........
St. Petrauskas, Elizabeth
D. Brazdžionis,

Los Angeles .................
V. Augulis, Dayton..........
K. Narbutaitis,

Mayfield Hts....................
V. Gruzdys, Cleveland ..
V. Lenkevičius, Chicago ..
A. Makarsky, Germany ..
VI. Skridulaitis,

New Zealand........ .........
G. Juškėnas, Cleveland ..
E. Ribokienė, Brockton .. 
Neringos Tuntas, Cleve. 20.00
J. Šlapelis, Cleveland .... 2.00
B. Aras, Silver Spring .. 2.00 
J. A. Jankus, Cleveland 2.00

5.00
2.00
1.00
7.00

7.00
3.00

2.00
2.00
5.00
2.00

2.00
5.00
5.00

Los Angeles neolituanų junjorų sueiga pas kol. Ed. 
Balcerį. Pirmoj eilėj iš kairės: Ed. Balceris - arbiter 
eleg., B. Nausėda — junj., E. Gedgaudienė — magistrą,
R. Mulokas -pirm. Antroje eilėje: A. Mažeika - tėvūnas,
S. Petravičius - vicepirm., V. Ruokytė - junj., Br. Dūda 
-- ižd., J. Nausėdaitė - junj. ir R. Mulokienė (trūksta 
junjorės T. Rudzevičiūtės).

KALIFORNIJOS 
LIETUVIAI

MINĖS ANTANO 
SMETONOS ŠIMTMETĮ
š. m. gegužės 19 d. Ame

rikos Lietuvių Tautinės Są
jungos Los Angeles sky
riaus iniciatyva buvo pa
kviesti organizacijų pirmi
ninkai bei jų atstovai Lie
tuvos Valstybės pirmojo ir 
paskutinio prezidento Anta
no Smetonos 30 metų tra
giškos mirties ir šimto me
tų nuo jo gimimo sukakčiai 
paminėti.

Pasitarimui susirinko 22 
organizacijų pirmininkai ar 
jų atstovai. Susirinkusius 
pasveikino ALT S-gos Los 
Angeles skyriaus pirm. A. 
Mažeika. Padėkojo taip gau-

Dirvos bendradarbis rašy
tojas Jurgis Gliaudą ir 
Rašytojų Draugijos pirmi
ninkas poetas kun. Leonar
das Andriekus O.F.M. sve
tingoje rašytojos Alės Rūtos 
ir arch. Edmundo Arbų 
viešnagėje, rašytojiškas te
mas beaptariant po literatū
ros vakaro.

Arch E. Arbo nuotrauka

Vyt. Tauras, Chicago ....
M. Lembertas,

Santa Monica ..............
Jonas Žvirblis,

Grand Rapids .............
A. Naujokas, Chicago .... 
Jonas Kapčius,

Juno Beach .................
Br. Užemis, Hot Springs
A. Atkočaitis, Dearborn
J. Makulis, Australia ....
M. Kleinaitis, Waterbury 10.00
A. Petrauskas, Dearborn
Halina Bagdonas, Chicago
A. Kašuba, Chicago..........
J. Naras, Philadelphia ..
K. Palubinskas, Cleveland
A. Ambraziūnas,

Los Angeles ............. . .

Visiems aukojusiems nuo
širdžiai dėkojame.

2.00

2.00

7.00
2.00

2.00
2.00 
2.00
0.76

2.00
7.00
7.00
3.00
7.00

2.00

CAPE CODE, 
CENTERVILLE, MASS.

Išnuomojami kambariai 
(yra atskira virtuvėlė). 2 
mylios nuo Craigville paplū
dimio. Kreiptis:

J. Ulpienė
39 Hayes Rd.

Centerville, Maas. 02632 
(617) 775-8110 

šiai susirinkusiems ir nu
švietė kviesto pasitarimo 
tikslą. Į šį kvietimą orga
nizacijų atstovai atsiliepė 
teigiamai ir sutarė minėj i- 
mą-akademiją rengti visų 
organizacijų vardu. Tam 
tikslui sudarytas komitetas 
į kurį įėjo visos organiza
cijos, o vykdomąjį komite
tą sudaro ALT S-gos Los 
Angeles skyriaus valdyba 
bei jos pakviesti asmenis.

Minėjimą sutarta rengti 
rudenį, tikslesnė data bus 
paskelbta vėliau. Minėjimas 
bus pradėtas pamaldomis, 
po jų šv. Kazimiero parapi
jos salėje minėjimas-aka- 
demija. Jos darbotvarkė 
numatyta sekanti: Atidary
mas bei vėliavų įnešimas. 
Invokacija. Pagrindinė kal
ba; numatoma kviesti kelis 
kalbėtojus. Meninė dalis.

Po minėjimo-akademijos 
Los Angeles Lietuvių Tau
tinių Namų salėje bendri 
pietus.

• Los Angeles neolitua- 
nai, vadovaujami energingo 
pirm. fil. R. Muloko, gan 
sparčiai pajudėjo per pra
eitos žiemos sezoną. Turėjo 
keletą junjorų sueigų, val
dybos ir aktyvesnių korpo- tą dieną šaulių būrys tai- 
rantų pasitarimų ir pavie
niai dalyvavo įvairiuose vi
suomeniniuose sambūriuo
se. Prieš pradedant vasaros 
atostogas, š. m. birželio 9 
d., 12 vai. p. p. Tautinių 
Namų salėje rengia Nepr. 
Lietuvoj buvusį labai popu
liarų Finis Semestrį-gegu- 
žinę.

Korp! labai aktyviai įsi
jungė j jos Garbės Nario, 
pirmojo ir paskutiniojo 
Nepr. Lietuvos Prezidento 
Antano Smetonos rengiamą 
minėjimą-akademiją.

š. m. lapkričio 16 d. įvyks 
Korp! Jaunosios Lietuvos (41-44)

LVS Ramovė Bostono skyriaus naujai išrinkta valdyba ir revizijos komisija. 
Sėdi iš kairės: S. Griežė-Jurgelevičius, B. Bajerčius, pirm. K. Šimėnas, J. Vizbaras, 
J. Vaičjurgis. Stovi: T. Janukėnas, L. Lendraitis, P. Janavičius, A. Andriulio
nis, S. Kontautas. g. Urbono nuotrauka

1974 M. KONKURSAS
Rankraščius įteikti iki 
1974 m. birželio 15 d.

TEMA. Autoriams suteikiama neribojama teisė novelės 
temą, turinį ir pobūdį patiems pasirinkti.

ILGIS. Novelės ilgis neribojamas.

LAIKAS. Paskutinė rankraščiui įteikti data: 1974 metų 
birželio 15 d.

ADRESAS RANKRAŠČIAMS SIŲSTI: Dirva, Novelės 
Konkursas, 6907 Sųperior Avė., Cleveland, Ohio 
44103.

PARUOŠIMAS. Konkursui siunčiami rankraščiai būtinai 
privalo būti paruošti rašomąja mašinėle ir pasirašo
mi slapyvardžiu. Tas pats slapyvardis užrašomas ant 
pridedamo voko, kuriame užlipinamas raštelis ąu 
autoriaus tikrąja pavarde, adresu ir telefono nume
riu. Vokas nebus atidarytas, jeigu ant jo bus- pažy
mėta: nelaimėjus — neatplėšti.

SĄLYGOS. Laimėjusiam autoriui bus įteikta 500 dole
rių premija. Konkurso skelbėjas turi teisę premi
juotąją novelę be papildomo atlyginimo spausdinti 
Dirvoje atskiru leidiniu ar novelių rinkinyje. Auto
rius gali premijuotąją novelę spausdinti antruoju 
leidimu.

NEPREMIJUOTIEJI RANKRAŠČIAI grąžinami jų au
toriams arba paliekami naudotis konkurso skelbėjui 
atskirai sutartomis sąlygomis.

JURY KOMISIJA paprasta balsų dauguma sprendžia, kas 
premijuotina ir kas rekomenduotina spausdinti. Jeigu 
komisija nuspręstų, kad nė viena jai pateikta novelė 
nepremijuotina, premija tais metais neskiriama ir 
perkeliama į ateinančius metus.

Mecenatas — SIMAS KAŠELIONIS.

iškilmingas 50 metų pami
nėjimas ir Korp! Neo-Li
thuania 52 m. metinė šven
tė, kurios metu bus suteik
tos spalvos naujai pakel
tiems senjorams. (eb)

ŠAULIŲ IŠKYLA

Los Angeles Juozo Dau
manto šaulių kuopa surengė 
išvyką j kalnus š. m. gegu
žės 18 d. ir pravedė šaudy
mo pratybas kariškais ir 
sportiškais Šautuvais.

Diena buvo labai šalta ir 
Palmdale apylinkėse dar 
matėsi sniegas. Nors ir šal- 

syklingai pasiruošė šaudy
mui kariškais šautuvais gu
lomis, stačiomis, apie 300 
pėdų iki taikinio.

Jauniai gavo po 7 šovi
nius, o vyresnieji po 5. Jau
niai pasiekė šiuos rezulta
tus: Julius Žukas 77 taš
kus, Kęstutis Kantas 72, 
Vincas Skirius 70, Paškaus- 
kas 69 ir Tomas Stančikas 
68. Vyresnieji šauliai: A. 
Galdikas 53, VI. Gilys 52, 
Br. Stančikas 48, K. Karu
ža 39 ir Br. Gieda 42 taškus.

Jauniams vadovavo Br. 
Stančikas, ir talkininkavo 
VI. Gilys, ir Karuža, (kš)

LOS ANGELES LIETU
VIAMS ĮDOMESNĖS 

š. M. DATOS
Birželio 9 d. Finis Semes- 

tri-gegužinė. Rengia Korp! 
Neo-Lithuania.

Rugpiūčio 18 d. Lietuvių 
Tautinių Namų piknikas.

Rugsėjo 8 d. Prez. Anta
no Smetonos minėjimas- 
akademija.

Spalio 20 d. ALT S-gos 
Los Angeles skyriaus 25 
metų veiklos minėjimas- 
banketas.

Rugsėjo L.S.T. Korp! Neo 
-Lithuania metinė šventė.

Gruodžio 31 d. Naujų Me
tų balius — Tautiniai Na
mai.

WANTED EXPERIENCED 
AUTOMATIC SCREW MACHINE 

TURRET L.ATHE 
SĖT UP MEN & OPERATORS 

Mušt be able to sel up woik from 
blue prints & close tolerance. Steady 
work. days.

MODERN SCREW PRODUCTS CO. 
2307 N. 9lh 

St. Louis. Mo. 
314-231-7337

(38-44)

ASSEMBLERS
Excellent opportunity at brand new 
plant for the assembly of Mr. Coffee 
cof femakcrs. No experįen,ce needed. 
Apply in peraon oniy between 9:30 
a. m. to |2 noon.

NORTH AMERICAN
SYSTEMS, INC.

23750 MERCANT1LE 
BEACHWOOD. OHIO 44122


	1974 Birz.07 0001
	1974 Birz.07 0002
	1974 Birz.07 0003
	1974 Birz.07 0004
	1974 Birz.07 0005
	1974 Birz.07 0006
	1974 Birz.07 0007
	1974 Birz.07 0008

