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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

ŪKINE BŪKLĖ
Ar JAV paseks britų keliu j bankrotq?

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS

1 *

MAl- FtttiO

Orinio susisiekimo 
bendrovių mašinistų uni
jos nariai atmetė susita
rimą dėl atlyginimo, pa
siektą pačiam preziden
tui Johnsonui, nors ir ne
tiesiogiai, tarpininkau
jant. Tai yra nemažas 
smūgis prezidento pres
tižui, tačiau vieno as
mens, nors ir prezi
dento prestižas, yra ma
žiau svarbus kaip viso 
krašto ūkinės raidos 
linkmė. Kalbant apie ją 
reikia prisiminti, kad 
prezidento ūkiniai pata
rėjai nustatė, jog atlygi
nimai turėtų būti kelia
mi apie 3,2%. Jei ta ri
ba būtų peržengta, kraš
tas gali atsidurti ’zovada 
lekiančios’ infliacijos 
glėbyje. Orinio susisie
kimo mechanikų atveju 
pats prezidentas tole
ravo žymiai.didesnį pa
kėlimą, kuris įvairiai 
skaičiuojant svyravo 
tarp 4,5 ir 7%, tačiau 
mašinistų dauguma tuo 
nebuvo patenkinti. Jų ar
gumentas yra toks, kad 
keleivių ir persiunčia
mos važmos skaičius pa
didėjo neproporcingai 
mašinistų skaičių augi
mui, t.y. kad maždaug 
toks pat jų skaičius ap
tarnauja žymiai didesnį 
keleivių skaičių, kas 
bendrovėm duoda didelį 
pelną ir jie norėtų juo 
pasidalinti. Tas jų rei
kalavimas yra supranta
mas, nes krašte yra vi
sa eilė įmonių, kurios 
savo pelnu dalinasi su 
darbininkais. Iš kitos pu
sės, jei aviacijos maši
nistams atlyginimas bū
tų padidintas, sunku pa
sipriešinti panašiam ki
tų rūšių mašinistų rei
kalavimui, nes už pa
našų darbą beveik visa
me krašte mokamas ir 
panašus atlyginimas, o 
jei visiems bus pakel
tas atlyginimas, tai vi
sa eilė įmonių turės pa
kelti savo kainą už ga
minius ar patarnavimus, 
kas savo keliu paspar
tins algų - kainų spiralę, 
ir rezultate darbininkas 
gaus daugiau pinigų, ta
čiau jų perkamoji galia 
bus kritusi.

Prie ko tokia raida ga
li privesti, labai gerai 
parodo britų pavyzdys. 
Jų valdanti partija yra 
kilusi iš darbininkų uni
jų (Trades Union Con
gress) ir nepaisant visų 
pastangų ją padaryti ne
priklausoma nuo unijų va
dų, unijų nariai domi
nuoja partijos vykdo
mam komitete, sudeda 
daugiausiai aukų rinki
mų fondams ir sudaro 
trečdalį partijos atsto
vų Žem. rūmuose. Jų 
įtakoje 1946-51 metais 
valdžiusi Clement Atlee 
vadovaujama darbiečių 
vyriausybė palaikė spau
dimą kelti algas ir tuo 
būdu skatinti infliaciją.

Per sekančius 13 metų 
konservatorių vyriausy
bė stengėsi išlaikyti dirb- 
tinę gerovę remdamasi 
aukštom algom ir dide
liu nors ir neproduktin
gai dirbančių skaičiumi, 
mažai rūpindamasi tuo, 
kad britų gaminiai dėl 
didelės savikainos nega
lėjo konkuruoti pasauli
nėje rinkoje. Perėmęs 
valdžią 1964 m. dabarti
nis premjeras Wilsonas 
visai nesirūpino suma
žinti vis augantį preky
bos su užsieniais defici
tą, nes tai reikštų gero
vės krašte sumažėjimą, 
kas būtų labai nepopulia
ru. Tai privedė prie liep
to galo ir dabar Wilso- 
nas, gelbėdamas svarą 
nuo nuvertinimo, turi 
griebtis labai griežtų 
priemonių, kurias londo- 
niškis ’Observer’ lygi
na su kūjo smūgiu, kai 
tuo tarpu anksčiau būtų 
užtekę tik atsuktuko.

Kaž kas panašaus vyks
ta ir Amerikoje. Ir čia 
darbininkų unijos turi di
delės įtakos, nors gal ir 
ne tokios kaip D. Brita
nijoje. Kiekvienu atveju, 
prezidentas Johnsonas 
nenori netekti populia
rume unijų vadų ir narių 
tarpe. Infliacijos tenden. 
cijas čia didina ne tik uni
jų reikalavimai, bet ir ka
ras Vietname. Preziden
tas stengiasi vaidinti "Ka
lėdų senį" galimai di
desniems gyventojų 
sluoksniams, tačiau da
lindamas dovanas jis per
ka valstybės iždo pini
gais, kuriuos sudeda tie 
patys mokesčių mokėto
jai, kurie iš dalies gauna 
tas dovanas, arba —dar 
blogiau — skolindamiesi 
iš ateities ir tuo nuver
tindami valiutą, o tuo pa
čiu ir atlyginimą už dar
bą. Pavyzdžiui, preziden^ 
tas neseniai didžiavosi, 
kad šiuo laiku mokyklų 
statybai išleidžia 2,9 bi
lijonus dolerių per me
tus, t.y. daugiau negu

Kiek metu, tiek skylių...

Chicagoje įvykusiame Pavergtųjų Tautų Savaitės parade lietuvių vežimas, išdekoruotas dail. Br. Ja- 
meikienės rūpesčiu, atkreipė ne vieno žiūrovo dėmesį. Vežime sėdi Rima Briedytė, Laima Čepaitytė 
ir Auksė Balčiauskaitė. Chicago Tribūne nuotrauka

Lietuva nepraturtėjo gintaru
GINTARAS, ištisus 

šimtmečius garsėjęs 
"Lietuvos aukso" vardu, 
dabar jau... "Sovietinio 
Pabaltijo grožis ir pasi
didžiavimas".

Taip apie gintarą rašo 
dabartinio Kaliningrado 
srities gintaro kombina
to direktoriaus pavaduo
tojas V. Surikovas 

dvigubai palyginus su 
1955 metais. Jei tačiau 
priminsime statybos pa
brangimą ir padidėjusį 
gyventojų skaičių, tai ra
sime, kad dabar faktinai 
nepastatoma daugiau kla - 
šių negu 1955 m.

Dabartinis streikas, 
atrodo, bus laikinai nu
trauktas, kongresui pri
ėmus atitinkamą įstaty
mą, kuriuo streikuojan
čios įmonės, turint galvo
je jų reikšmę viso krašto 
gerovei, bus laikinai 
perimtos valdžios ži
nion ir streikuojantieji

(Nukelta į 2 psl.) 

straipsniuose apie so
vietinę gintaro pramo
nę (Sov. Litva, 1966-144 
Liaudies Ūkis, 1965/9).

Nors gintaro randama 
beveik visuose Baltijos 
jūros pietrytiniuose 
krantuose, gintariniai pa
puošalai visada buvo la
biausiai mėgiami, bran
ginami ir plačiausiai var 
tojami Lietuvoj. Bet tur
tingiausi gintaro klodai 
yra Mažosios Lietuvos 
žemėj — Semboj, nebu- 
vusioj Lietuvos valsty'- 
bės ribose nei pastarai
siais, nei kunigaikščių 
laikais. Ties Laivinin
kais (apie 60 kilometrų 
į šiaurės vakarus nuo 
Karaliaučiaus) jau prieš 
apie 130 metų buvo įreng- rios
ta stambi gintaro kasyk
la ir gamykla, iki pat 
1939 metų duodavusi vo
kiečių imperijai gero 
pelno.

1945 metais tą kraštą 
užėmė rusai ir įkūrė 
ten savo imperijos kolo
niją. Palvininkus (ku

riuos vokiečiai vadino 
dar palyginti nelabai teiš - 
kreiptu vadu — Palvinic- 
ken ar Palmnicken) ru
sai pavadino saviškai — 
Jantarnyj (gintarinis), o 
karo metu subombarduo
tą ir vandens apsemtą 
gintaro kasyklą 1-948 me
tais iš naujo įrengė ir 
ėmė naudoti jau kaip ru
sų imperijos kolonijinę 
įmonę.

1948 metais (antrąjį 
pusmetį) ten buvo iškas
ta 127 tonos gintaro ža
liavos. 1964 metais jau 
buvo iškasta 275 tonos. 
Bet toj vietoj gintaro iš
tekliai bus išsemti 1971/ 
vėliausia 1973 metais. 
Bet netoliese jau rengia
ma nauja kasykla, iš ku- 

skaičiuojama kas
met gauti 400 ar net 450 
tonų gintaro.

Taip Lietuva ir nepra
turtėjo gintaru. Tebesi- 
tenkina nedidelėmis gin
taro puošmenų dirbtuvė
mis Palangoj ir Klaipė
doj. Pastaruoju metu Pa
langoj, buvusiuose Tiške
vičiaus rūmuose, įkur
dinamas Gintaro muzie
jus. Tuo būdu gintaras 
Lietuvoje virsta Lietu
vos kultūros istorijos 
dalyku.

Tuo tarpu rusai grie
bia gintarą, kaip savą 
turtą ir "sovietinį pasi
didžiavimą". Įsisteigė 
gintaro puošmenų dirb
tuvę ir pardavimo cent
rą Maskvoj, Kijeve, eks
portuoja, kaip savo prekę 
į užsienius. Turi dirb
tuves ir "Jantarnyje" 
(Laivininkuose), kurias 
numato dar plėsti, ir į 
kurias telkia menininkus 
specializuotis gintarinių 
puošmenų apipavidalini
mo srity. Jau minimi ir 
pasižymėję gintaro 
meistrai menininkai: 
Lis, Mitianin, Jarošen- 
ko, Popovą, Benislavskij 
Mamonova...

Žymi dalis gintaro ža-

IŠ VISO PASAULIO

* SUSIRINKUS NAUJAM Sov. 
S-gos "parlamentui",Kosyginas 
atsistatydino su visu kabinetu, 
kad ten pat Brežnevo vėl būtų 
pasiūlytas būti premjeru -- "par
tijos labui". Spėjama, kad naujas 
kabinetas bus sudarytas be didės 
nių pakeitimų.

Tuo būdu tęsiamas toliau 
Brežnevo - Kosygino valdymo 
laikotarpis, nors ir buvo pradė
ję cirkuliuoti gandai, kad Kosy
ginas pasitrauksiąs iš vadovy
bės.

* NUŽUDŲS 14 ŽMONIŲ, jų 
tarpe savo motiną ir žmoną ( 
Charles J* Vhitman, 25 metų in
žinerijos studentas, jau kovo 
mėn. lankėsi pas psichiatrą d r. 
M.D. Heatly ir pareiškė, kad 
jam užeinąs kartais toks įnirši
mas ir pyktis, kad, rodos, lip
tum į Texas universiteto bokš
tą Austino mieste iriššaudytum 
visus žmones. Gydytojas į tą jo 
pareiškimą tada neatkreipė dė
mesio, o Whitmanas atliko tai, 
ką žadėjo. Jis pats buvo nušau
tas policininko ir lavono skrodi
mas parodė jį turint tumorą sme
genyse.

* CALIFORNIJOS negrų va
dai pasipiktinę gub. Pat Brown 
už tai, kad pastarasis išleido 
įstatymą, pagal kurį kurstymas 
riaušėms laikomas nusikaltimu.

* R. KINIJOS politinei linijai 
pritarianti JAV komunistų gru
pė esanti įsitikinusi, kad karas 
Vietname nevyksta jų pageidau
jama linkme, ir jeigu ten ne
pavyks laimėti, jokia revoliu
cija nepavyks ir kituose kraš
tuose. Iš teoretiško jų galvo
senos taško išeinant, karas esąs 
tiksliausia priemone revoliuci
jai laimėti. JAV laimėjimas 
Vietname turėtų nepaprastą is
torinę reikšmę, įrodant, kad 
"imperialistiniai čiuptuvai vi
sur ir viską pasiekia ir mus 
triuškina".

* R. KINUOS metalurgijos 
instituto delegacijos narys Hsu 
Tzu-tsai konferencijos metu 
Olandijoje bandė pasprukti. Ki
ti komunistinės delegacijos na
riai, pasigavę jį viešbučio kam
baryje, gerokai apkūlė. Po to 
vistiek jam pavyko susisiekti 
su olandų policija ir patekti li
goninėn. Neužilgo pasirodę ki
niečių diplomatai, susitvarkę 
su gydytojais, ištempė pabėgė
lį į savo ambasadą, kur jis bu
vo nužudytas. Olandų įstaigos 
tuoj suvaržė raud. kiniečių de
legacijos judėjimą, kol polici
ja baigs kvotą. R. Kinijos vy
riausybė tuoj paskelbė olandų 
ambasados Pekine patarėją G. 
J. Jongejans persona non gra- 
ta, neduodant leidimo išvykti 
iš R. Kinijos.

* BALTŲJŲ RŪMŲ patarė
jai privačiai pripažįsta, kad pre
zidentas Johnsonas padaręs klai
dą dar 1966 m. neprašant pa
kelti mokesčių vis didėjančioms 
karo išlaidoms padengti. 5 
bil. dol šiais metais atsiektų 
tai, ko 1967 m. atsiekti jau rei
kės 10 bil. dol. Gi 1967 m. mo
kesčių pakėlimas esąs neišven
giamas. Bet prez. Johnsonotiks
las yra aiškus -- nekelti mo
kesčių bent iki rinkimų.

* A. GROMYKO, Sov. S-gos 
užsienių reikalų ministeris.vi
zituodamas Japoniją spaudai pa - 
reiškė, kad Sov. S-gą nesanti 
tiesioginiai įsivėlusi į Vietna
mo bėdas, todėl jai nesą rei
kalo tiesioginiai veltis ir į tai
kos tame krašte atstatymo pa
stangas.

liavos naudojama pra
moniniams reikalams. 
Tam tikslui ji siunčiama 
į Jaroslavlio, Zagorsko, 
Leningrado, Charkovo ga- 
myklas.
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KAS VYKSTI KINIJOJE?
JEI INTELIGENTAS IŠVENGIA IŠTRĖMIMO 
ŽEMĖS ŪKIO DARBAMS, JIS TURI BENT VIE
NĄ MĖNESĮ PER METUS SKIRTI FIZINIAM 
DARBUI MIESTE. — FIZINIO DARBO GARBI
NIMAS PRIVEDA PRIE SUNKIAI PATIKĖTI

NŲ ABSURDŲ.

_ Vytautas

Pereitam Nr. kalbėjome apie 
Tisiafang’ -- ‘nužeminimo’ sis
temą, pagal kurią dalis Kini
jos inteligentų ištremiami į kai
mus žemės ūkio darbams. Ta
čiau tie laimingieji, kurie ne
patenka į tų ‘išrinktųjų’ skaičių, 
dar nėra visai laisvi pilnai 
džiaugtis savo profesija. Jiems 
gresia ’laodong'. Pažodžiui tai 
reiškia bet kokią veiklą ar dar
bą, tačiau šiuo atveju juo nu
sakomas tik fizinis darbas, t.y. 
kiekvieno inteligento įsipareigo - 
jimas bent vieną mėnesį dirbti 
fiziniai. Pagal jau minėtą 1957 
m. įstatymą, kuriuo dalis inte
ligentų tremiami metams ar 
ilgesniam laikui į kaimus, likę, 
miestuose turi bent mėnesį dirb
ti fizinį darbą.

Pagal tą sistemą filosofijos 
profesorius turi vykti į Peki
no priemiesčius šerti kiaulių

ŪKINĖ BŪKLĖ...
(Atkelta iš 1 psl.) 

turės pasitenkinti dabar
tiniu atlyginimu. Ar toks 
įstatymas sulaikys bend
rą linkmę, tenka abejoti.

***
Šia proga galima trum

pai paminėti ir Europos 
Bendrosios Rinkos susi
tarimą dėl žemės ūkio 
kainų ir jo įtaką preky
bai su JAV.

Prancūzija yra di
džiausias žemės ūkio 
produktų gamintoja tos 
ūkinės organizacijos rė
muose. Ji ir gamina pi
giausiai. Tokiu būdumuL 
tų užtvarų panaikinimas 
daugiausiai jai ir padės. 
Kainom išlaikyti bus su
darytas specialus fon
das, į kurį Vokietija įmo
kės per 600 milijonų do
lerių, tačiau jos ūkinin
kai, kuriems savikaina 
yra didesnė negu prancū
zams, iš to fondo gaus 
subsidijų forma tik apie 
300.000.000 dolerių, ki
ta suma atiteks Prancū
zijai.

Vokiečiai su tuo suti
ko , reikalaudami, kad 
Prancūzija nusileistų de
rantis dėl prekybos san
tykių ir muitų su Ame
rika ir kitomis Europos 
šalimis. Mat, vokiečiai 
būkštauja, kad uždarius 
Bendrąją Rinką aukšta 
muitų užtvara amerikie
čių žemės ūkio gami
niams, tie atsakys tuo 
pačiu Europos pramo
nės gaminiams ir nuo 
to daugiausiai nukentės 
vokiečiai. Prancūzai iš 
pradžių reikalavo, kad 
vaisiai,daržovės ir kon
servai būtų apsaugoti la
bai aukštais muitais nuo 
Amerikos konkurenci
jos. Galų gale europie
čiai sutarė aukštais muL 
tais apsaugoti tik savo 
vyną, pamidorus ir kai 
kurias konservų rūšis. 
Prancūzai pasirodė ge
riau moką derėtis už ki
tus savo partnerius, ku- 
rie posėdžiams baigian
tis pavargo ir prancū
zams padarius kai ku
rias aukščiau nurody
tas nuolaidas, nusileido. 
Tokiu būdu Prancūziją, 
V. Vokietiją, Italiją, BeP 
giją, Olandiją ir Luksem- 
burgą nuo 1968 m. liepos 
1 d. sujungs pilna muitų 
unija.

ir lesinti viščiukus. Kadangi jo 
patyrimas tame darbe papras
tai yra nedidelis, dažnai pasitai
ko, kad jo talka ‘profesiona
liniams’ darbininkams atneša 
daugiau žalos negu naudos. Svar
bu tačiau ne nauda tom kiaulėm 
ar viščiukams, bet pačiam pro
fesoriui — jis atlieka savo pa
reigą. Darbo jėgų Kinijoje ne
trūksta.

Pasitaiko, kad vertėjas siun
čiamas mėnesiui į spaustuvę, o 
tas raidžių ar ženklų rinkėjas, 
kurio vietą užėmė vertėjas, siun- 
čiamas į mūrininkų artelę. Kai 
kurie Kultūros Ministerijos val
dininkai buvo siunčiami į paš
tą lipdyti pašto ženklų, mažiau 
privilegijuoti kolegos buvo skir
ti statybai akmenų nešiojimui.

Iš principo nuo tų pareigų 
nė vienas negali būti atleistas, 
išskyrus partijos narius.

Aplamai imant, ’laodong’ re
miamas ne ūkiniais, bet ideolo
giniais sumetimais. Juo siekia
ma visus sulyginti, sumažinti in 
teligentų išdidumą ir kėlimąsi 
puikybėn. Be to, fizinis darbas 
atnešąs palaimą dvasiai. Turint 
galvoje, kad kiniečiai visados 
moralę aukščiau statydavo už 
išmintį, tas reiškinys nieko ne
stebina.

Partija be pertraukos skelbia 
kad fizinis darbas švarina, kad 
pačiame nešvariausiame ir sun
kiausiame užsiėmime slypi žmo
gaus sveikatai būtinos jėgos įgy. 
jimas.

Mano pavarde 
EDWARD LUCAS

Aš dirbu Schmidt’ui Clevelande
Sugrąžintas tuščias bonkas aš dedu ant juostos. Iš 
čia jos eina plovimui, sterilizavimui ir pripildymui su 
”one beautiful beer”. Kai susitinku su bičiuliais ar 
nueinu j, taverną ir matau žmones geriant Schmidt’o 
alų, didžiuojuos prisidėjęs prie tų bonkų atėjimo iki 
jų. Kiek pastebėjau, kas kart daugiau ir daugiau 
žmonių geria Schmidt’ą, nes iš tikrųjų bonkos ne
paliauja riedėję.

C. SCHMIDT & SONS, INC., CLEVELAND, OHIO

Jaunimo vadas Hu Jao-pang 
1964 m. birželio 11 d. paskelbė 
komjaunuoliams: "Lygiai, kaip 
pirmyn žengia mokslinė ir tech 
nologinė pažanga, grįžta ir sun
kiausias fizinis darbas... Jis yra 
būtina sąlyga duoti naują išraiš
ką mūsų ideologijai ir apsaugoti 
nuo išsigimimo".

Kai Marksas ir Engelsas skel
bė, kad praraja tarp inteligentų 
ir proletarų laikui bėgant ma- 
žėsianti, jie išėjo iš prielaidos, 
kad dėka technikos pažangos gry 
nai fizinis darbas vaidins ma
žesnį vaidmenį,tuo tarpu Kinijos 
komunistai tą reikalą nori 
spręsti papraščiau. Pagal jų 
doktriną, inteligentai turi dirb
ti fizinį darbą, o dirbančios 
masės ir valstiečiai turi užsi
imti ir proto darbu.

Praktikoje toks mokslas daž
nai priveda prie absurdų. Taip 
du chirurgai paskelbė, kad jie 
prisiuvo žmogui visai atkirstą 
ranką dėka... partijos direkty
vos. Mat, partija juos buvo nu
siuntusi žemės Ūkio darbams. 
Ir ten jie įsitikinę... rankos rei
kalingumu. Tą įsisąmoninę jie 
galėję padaryti ir operaciją...

Vienoje knygoje po kanalo 
iliustracija parašyta, kad daili
ninkas tik todėl galėjęs taip ge
rai nupiešti kanalą, kad pats 
prie jo statybos dirbęs. Viena 
opera Pekine buvo uždaryta, nes 
jos darbuotojai, dirbdami fizi
nį darbą, įsitikinę, kad ji visai 
nereikalinga.

Jei klasinė komunizmo teori
ja skelbė, kad žmogus yra ap
linkos padaras ir kad aplinką 
pirmiau reikia pakeisti, kad pa
keitus patį žmogų, kiniečiai no
ri pirmiau pakeisti patį žmo
gų. Pagal Mao filosofiją ‘abso
liuti dvasia’ gali padaryti vis
ką. Kiek ta ‘dvasia’ sutinka su 
gyvenimo realybe, kitas klausi
mas.

Taip, pavyzdžiui, kaimiečiai, 
kuriems padėti buvo pasiųsti 
intelektualai, parašė viešą laiš
ką lokaliniam laikraščiui: "Nors 
jie ir valgo tą patį ir dirba tą 
patį, ką ir mes, jie vis mano 
dirbą nepakankamai. Todėl kai 
kurie jų nutarė daugiau įsijung
ti į kiaulių liuobimą. Tačiau jie 
nežinojo kaip kiaules pašaukti. 
Jie stovėjo ir paprastai šūkavo: 
"kiaulės, ateikit irėskit". Kiau
lės į juos nekreipė jokio dėme
sio. Mes juos išmokinom, kad 
kiaules reikia šaukti: svil, svil, 
svil --ir kiaulės ateina".

Iki šiol buvo manoma --su 
Karoliu Marksu ar be jo -- kad 
kiaulės pačios randa kelią prie 
lovio. Kinijos komunizmas tai 
pakeitė. Ir kiaules veikia dva
sios pirmumo įstatymas. Jei 
jas nori pašerti, pirmiausiai 
reikia rasti tinkamą šūkį.

SKIRKIME RUGPIŪČIO MĖNESĮ REZOLIUCIJŲ
PRAVEOIMUI

Nesustokime pusiau
kelėje ir praveskime re - 
zoliuciją Lietuvos lais
vinimo reikalu ir JAV- 
bių Senate. Visų patrio
tų lietuvių paramos ir 
talkos dėka 1965 metais 
pasisekė pravesti rezo’ 
liuciją (H. Con.Res.416) 
Atstovų Rūmuose. Mūsų 
pastangų ir darbo apvai
nikavimas laimėjimu Se
nate ir Lietuvos bylos 
perkėlimas į Jungtines 
Tautas — tai nepapras
tai didelės apimties žy
gis. Čia reikia visų ge
ros valios lietuvių visos 
galimos talkos ir para
mos.

TURIME PASKUBĖTI 
IR PASISPAUSTI

Laiko tikrai liko ne
daug, nes JAV-bių Kon
gresas išsiskirstys na
mo rugsėjo mėnesio pir
moje pusėje. Iki rugsė
jo pradžios turime pri
versti senatorius mūsų 
rezoliucijas apsvarstyti 
ir vieną iš jų priimti.

Dauguma senatorių 
yra mūsų pusėje. Visa 
nelaimė, kad senatorius 
J. William Fulbright, ku
rio rankose yra visos 
mūsų rezoliucijos, vis 
dar nenori duoti eigos 
šiam taip svarbiam rei
kalui .

Turime jį užversti 
tūkstančiais telegramų 
ir trumpų laiškučių. Tu
rime jį spausti per savo 
abu senatorius, parašy
dami jiems taip pat po 
trumpą laiškutį. Rašyki
me senatoriui Fulbright 
ir abiems savo valsti
jos senatoriams visi, ku
rie tik valdome plunksną. 
Paraginkime visus savo 
pažįstamus tai padaryti. 
Atlikime tai kaip galima 
greičiau.

BŪKIME TRUMPI

Ilgų laiškų jiems rašy
ti nereikia, — pakanka 
poros ar trijų sakinių 
laiškučių. Senatoriui Fui* 
bright laiškučio turinys 
gali būti maždaug toks: 
— My dear Senator: Ple- 
ase act speedily and fa- 
vorably on the freedom 
resolutions concerning 
the Baltic Statės. I ask 
you kindly to expedite 
this legislation without 
further delay and to send 
it to the Senate for adop- 
tion. Thank you. Since- 
rely, (Parašas). Laiškai 
jam adresuotini: The Ho- 
norable J. William Ful
bright, Senate Office 
Building, Washington, D.
C. 20515.

Laiškučiai abiems sa

tp

— Ne burna, o rankom reikia gaudyti sviedinį...

vo senatoriams gali 
skambėti taip: — My 
dear Senator: Please ha
ve talks with Senator Ful
bright and all members 
of his Committee and 
urge them to expedite the 
Baltic Statės’ freedom 
resolutions without fur
ther delay that are pen- 
ding before the Foreign 
Relations Committee. 
The House acted on this 
legislation more than.one 
year ago. Cannot the Se
nate do the šame? Thank 
you. Sincerely, (Para
šas). Visi, be abejo, 
žinome, savo abiejų se
natorių vardus ir pavar
des. Laiškučiai jiemsad
resuotini: The Honorable 
(senatoriaus vardas ir 
pavardė), Senate Office 
Building, Washington, D.
C. 20515.

NEPAMIRŠKIME SAVO 
"NAŠLES SKATIKO"

Dideli dalykai neatsie - 
kiami tuščiomis kišenė
mis. Visos tos akcijos 
pravedimas pareikalauja 
tūkstančių dolerių. Pa
siųskime dar šiandien 
savo auką Rezoliuci
joms Remti Komitetui, 
kurio adresas yra — 
Post Office Bos 77048, 
Los Angeles, Califor- 
nia 90007.

Tikrai atsieksime lai
mėjimą, jei tik visi nuo
širdžiai prie šio darbo 
prisidėsime.

IT.

Senatorius GEORGE MURPHY

LOS ANGELES, CALIF. — 
"Ne visada senatorius Ful
bright mūsą klauso. Atrodo, kad 
Šį kartą, ypač kas liečia Pabal
tijo kraštų laisvinimo reikalu 
rezoliucijas, senatorius Ful
bright mūsų paklausys, ir dar 
šios sesijos metu pravesime vie
ną iš įneštų rezoliucijų Lietu
vos, Latvijos ir Estijos bylos 
reikalu", -- taip šiomis dieno
mis kalbėjo Rezoliucijoms Rem- 
tl Komiteto atstovams senato
rius George Murphy(R. -Calif.) 
rezoliucijos (S. Con. Res. 35) 
autorius. Anot senatoriaus 

T

Murphy, jis ir eilė kitų senato
rių spaudžią mūsų reikalu se
natorių Fulbright. Senatorius 
Murphy ragino visus pabaltie- 
čius ir kitus laisvę mylinčius 
amerikiečius užversti senato
rių Fulbright tūkstančiais tele
gramų ir laiškų.

NAUJI REZOLIUCIJŲ 
AUTORIAI

Šiomis dienomis senatorius 
Robert P. Griffin (R. -- Mich.) 
prisijungė kaip koautorius (Co 
sponsor) prie senatoriaus Dirh- 
sen įneštos rezoliucijos (S. 
Con. Res. 6), o senatorius Ed- 
ward M. Kennedy (D. - Mass.) 
prisijungė kaip koautorius prie 
senatoriaus Lausche įneštos re
zoliucijos (S. Con. Res. 19). Iš 
viso turime dabar 10 įneštų Se
nate rezoliucijų, kuriaskaipau- 
toriai ar koautoriai (cospon- 
sors) yra pasirašę 30 senato
rių. .j.

KORP! NEO-LITHUANIA 
STOVYKLA IR TARYBOS 

POSĖDIS
Korp! Neo-Lithuania va

saros stovykla šiais metais 
Įvyks nuo rugpiūčio 27 d. 
iki rugsėjo 5 d. CHRISTIA- 
NA LODGE, EDWARDS- 
BURG, MICHIGAN.

Tai kolegoms žinomą, 
graži ir erdvi vieta su vi
sais patogumais, sporto 
aikštėmis, motorlaiviais ir 
i.t.

Ten pat, rugsėjo 3 ir 4 
(Heromis, yra šaukiamas 
Korp! Neo-Lithuania Tary
bos posėdis. Visi korporan- 
Lii vra kviečiami kuo skait
lingiausiai dalvvauti.

Komį NeoLithuania 
Vyr. Valdyba

LIETUVIŠKA
VASARVIETĖ

BANGA
CAPE COD’E, MASS. 
GREAT MARSH ROAD, 
CENTERVILLE, MASS.

• Prie Atlanto vandenyno. 
Golfo srovės šildomo gar
saus Craigville Beach.

• Patogūs kambariai ir atskiri 
namukai, kur patiems gali
ma gamintis valgį.

• Skanūs lietuviški valgiai.
'• Grynas pušų oras ir rami 

vietovė poilsiui.
• Svečiams be nuosavų auto

mobilių — transportacija į 
ir iš paplūdimio.

• Šalia ”Bangos” randasi eže
ras su paplūdimiu. Žuvavi- 
mo mėgėjams yra laivelis.
Norintieji puikiai praleisti 

atostogas prašomi su užsaky
mais kreiptis šiuo adresu:

A. Pakštys,
Box 188, Centerville, 

Cape Cod, Mass.
Tel. <617) SP 5-4633.
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ASMENS TEISIU 18 VIEŠOSIOS 
TVARKOS PROBLEMOS

Praeitą kartą turėjo
me progos čia pastebė
ti, kad Amerikoje besi
plečiančią betvarkę ly
di pastangos kuo plačiau
siai apsaugoti asmens 
teises, vadovaujantis 
konstitucijos garantuoto
mis asmens laisvėmis. 
Ir taip išėjo, kad tų pas
tangų dėka susirūpinimo 
srovė teka apkaltinto nu
sikaltėlio teisių apsau
gos linkme, kai tuo tar
pu įstatymų vykdymo 
priežiūros, organai su
siduria su vis didesnė
mis problemomis.

Tuo .klausimu plačiai 
pasisako Amerikos spau- 

* da ir nuomonės krypsta 
į tą pusę, kurioje nuo- 
gastaujama, ar toji as
mens teisių ir laisvių ap
sauga nenuėjo toliau, ne
gu esamoji padėtis lei
džia.

Newsweek magazinas 
pastebi, kad (teisinėje 
srityje) gyvename tam 
tikrą pereinamąjį laiko
tarpį. Vystosi naujos pa
žiūros., tam tikras rene
sansas įstatymų vykdy
mo procedūroje. įstaty
mų vykdymo problemos 
iškyla ne vien teismuose 
jas svarsto, studijuoja, 
tiria įvairios filantropi
nės organizacijos ir vy
riausybės agentūros. 
Vien Fordo fundacija yra 
paskyrusi 5 mil. dol. to
kiems tyrimams. Ir ką 
gi, tų tyrimų rezultate 
yra išryškėję ir tokie 
projektai, kaip, pvz., po
licijai paskyrimas dve
jopų pareigų: viena po
licijos dalis užsiimtų 
daugiau socialinių klausi
mų tvarkymu, kaip antai, 
mažamečių nusikalti
mai, stambesnio pobū
džio nusikaltimų kvotų 
pravedimai ir 1.1.; kita 
gi dalis užsiimtų tik t.v. 
"juoduoju darbu", kaip 
susisiekimo tvarkymu, 
katastrofų kvotų pravedi- 
mu... Naujomis idėjomis 
apipinamos ir tokios pro
blemos, kaip narkotikų 
vartojimas, alkoholiz
mas, homoseksualizmas 
ir pan.

Iš viso, daugeliui per
šasi išvada, kad JAV 
Vyr. Teismas savo pas
tarojo meto sprendimais 
kaip tik ir vadovaujasi 
daugiau to "teisinio re
nesanso" principais, vi
sai neatsižvelgiant į tai, 
kokioje padėtyje bebūtų 
įvairių nusikaltimų šak
nys, jų socialinės ir vi
suomenės išsiauklėjimo 
priežastys. Tai vyksta 
tuo metu, kada nuo 1958 
metų nusikaltimų skai
čius paaugo 6 kartus dau
giau nei gyventojų prie
auglis. Vien tik praei
tais metais buvo įvyk
dyta 2.600,000 stambių
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kriminalinių nusikalti
mų, žinoma, nusikaltimu 
nelaikant rasines riau
šes ir jų metu daromus 
nusikaltimus.

Laimei, yra teisinės 
srities autoritetų, kurie 
galvoja, kad "teisinio 
renesanso" linkme eina
ma per greit ir per anks
ti. Visuomenė aplamai 
dar nėra pasiekusi to 
lygio, kuris būtų naudin
gas siūlomai procedūrai 
vykdyti. Su tuo sutinka, 
nors ir mažumoj esanti, 
dalis Vyr. Teismo teisė
jų. Pavyzdžiui to teismo 
teisėjas Harlan pareiš
kė, kad "toji doktrina ne
numato ir neturi sankci
jų. Tai reiškia, kad (nu
sikaltėlio) prisipažini
mas nebelaikomas teisi
niu įstatymų vykdymo 
priežiūros organų įran
kiu". (Kaltinamasis, pa
gal naująjį Vyr. Teismo 
nutarimą, neprivalo at
sakyti į policijos ar pro
kuratūros organų klausi
mus, kol akivaizdoje nė
ra jo teisinio patarėjo - 
advokato, nes atsakyda
mas pats į klausimus, 
jis inkriminuotų save.)

FBI direktoriaus pa
vaduotojas C.D. De Loch 
sako: "Visiems, kurie 
siekia įstatymų vykdymo 
priežiūros organų teisių 
susiaurinimo, aš statau 
tokį klausimą: kur gi 
kreipsitės savo asmens 
teisių apsaugojimo rei
kalais, kai tų teisių ap
saugos organai bus vi
siškai sunaikinti?" Tai 
klausimas, keliąs visų 
padorių ir teisės pri
silaikančių piliečių susi
rūpinimą, nes tai tikrai 
liečia ne tik kiekvieno 
asmens teisę, bet ir po
licijos moralę, bendruo
meninio gyvenimo tvar
ką ir kiekvieno piliečio 
saugumą.

To "teisinio renesan
so" pasėkas jau dabar 
jaučia didesnių miestų 
gyventojai ir akylesni 
šio krašto politinio bei 
bendruomeninio gyveni
mo stebėtojai.

DAINŲ. ŠVENTĖ IR 
FOTOGRAFAI...

Nors jau mėnuo praėjo po 
3-sios Kanados ir JAV lietu
vių Dainų šventės, bet dvyli
kos tūkstančių lietuvių atmin
tyse tebestovi Įvairūs Įspūdžiai, 
pradedant gausiu Išsimaudymu 
nuosavame prakaite ir baigiant 

kompozitoriaus Broniaus Bud- 
riūno kantatos galingais aidais.

Spaudoje dar plačiai rašoma 
apie šios tautinės demonstraci
jos pasisekimą, trūkumus bei 
klaidas. Kai kas kritikuodamas 
Dainų šventės programą ar re
pertuarą perdaug kaltina ren
gėjus bei jų pagalbininkus dėl 
įvykusių nesklandumų. Klysti 
yra natūralu ir tik tas neklys
ta, kas nedirba. Tačiau, kada 
iš pra eites klaidų nepasimo
koma, tada tų pačių klaidų pa
kartojimas negali būti patei
sinamas.

Apie įvykusius Įvairius ne
sklandumus jau buvo rašyta, 
tik noriu Dainų Šventės Ren
gimo Komitetui pastatyti klau- 
Simą: ar lietuviškos spaudos fo
tografai buvo reikalingi Dainų 
šventėje?
Manau neklysiu tvirtindamas, 

kad šie spaudos darbui pasi
šventę (dirbą be honoraro) žmo
nės, ginkluoti foto aparatais, 
kaip ir kiti spaudos žmonės 
ginkluoti pieštukais, tikrai bu
vo ir visada bus reikalingi ne 
tik dainų šventėse, bet ir visa
me lietuviškos veiklos gyveni
me!

Nepaslaptis, kad po kiekvie
no svarbesnio lietuviškos veik
los įvykio dauguma rengėjų 
pasmerkiančiai kaltina fotogra
fus ir kitus spaudos žmones, kad 
šie spaudai nepadarė ar nepa
siuntė nuotraukų bei neparašė 
pagyrų pilną straipsnį ar kores
pondenciją. Tačiau rengėjai, ne- 
visada supranta tuos spaudos 
žmones pakviesti, suteikti in
formacijas ir privilegijas.
Po Įvykusios Chicagoje Tau

tinių Šokių šventės spaudoje pa
sirodė nemaži kaltinimai fo
tografams, kada jie,nesigailė
dami prakaito ir vargo (stengė
si filmose užfiksuoti šią mūsų 
išeivijos tautinę demonstraciją^ 
ir nuotraukomis pasauliui pa
rodyti, kad lietuviai tebėra sa
vo tautos tradicijų gerbėjai. Be 
to, tos nuotraukos.patekusios į 
išeivijos archyvus, ateities kar
toms liudys, kaip jų tėvai ar tė
vų tėvai mokėjo dirbti tautinį 
darbą.

Kad perdaug fotografų, kurių 
daugumą sudarė mėgėjai, Tau
tinių Šokių šventėje visur mai
šėsi, buvo kalti tik rengėjai, nes 
jie tikrųjų spaudos fotografų ne
vertino ir neatžymėjo...

Turėdamas mintyje minėtos 
Tautinių Šokių šventės įvykį su 
fotografais, buvau tikras, kad 
prieš mėnesį Chicagoje įvyku
siame Pasaulio Jaunimo Kon
grese ir 3-joj Dainų Šventėj 
tas nepasikartos ir spaudos fo
tografai (ne mėgėjai) bus atžy
mėti ir turės jiems reikiamą 
laisvę.

Bent mėnesį prieš Jaunimo 
Kongresą ir Dainų Šventę laiš
ku kreipiausi iš Kalifornijos 
į Jaunimo Kongreso ir Dainų 
šventės rengimo komitetus, pra
šydamas informacijų apie spau* 
dos fotografų traktavimą šiose 
šventėse. Po ilgo laukimo ga
vau atsakymus. Jaunimo Kon
gresui rengti komitetas sveiki
no mano žygi iš taip toli vykti 
Į Jaunimo Kongresą ir pasiūlė 
man laisvą judėjimą. Dainų 
šventės rengimo komitetas trum
pai ir aiškiai atsakė, kad spau
dos fotografams privilegijos ne
bus teikiamos! Gavęs tokį at
sakymą supratau, kad spaudos 
fotografai Dainų šventėje nepa
geidaujami - nereikalingi!

Nežiūrėdamas, kas su foto
grafais Įvyks, apsiginklavęs ka
meromis (be teleobjektyvų) į 
Dainų šventę išvykau ir liepos 
3 dieną, sūriame savo pra
kaite mirkdamas, Į ją patekau, 
įėjus ir priartėjus prie scenos 
pirma mintis buvo, ar kas iš 
Dainų šventės rengėjų negriebs 
už prakaito permirkytos apykak
lės ir neišmes iš vėsios salės 
į 98 laipsnių lauke esantį karš
tį! Kai pamačiau daugiau ne- 
perdrąsiausiai besijaučiančių fo
tografų, pasijutau drąsiau ir 
pradėjau vaikštinėti,ieškodamas 
patogesnės vietos geresnių nuo
traukų padarymui.

Tačiau, prieš pradedant Įvai
rių asmenybių pristatymą ne
rimaujančiai dvylikatūkstanti- 
nei publikai, lyg perkūnas iš 
giedro dangaus, per visus gar
siakalbius pasigirdo stiprus vie
no iš rengėjų balsas:

-- Ponai fotografai, prašau 
pasitraukti ir neužstoti publi
kai!

Betrūko sušukti: — Ponai fo
tografai , prašau apleisti salę, 
nes jūs nereikalingi!

Visiškai tokio fotografų links
niavimo būtų nereikėję, jei Dai-

Kelionė į saulę... Vyt Maželio nuotrauka

SOVIETU OKUPACIJA VOKIETIJOS FEDERALINEJE
RESPUBLIKOJE? s“*y‘ L°Į°r“‘“

Žinoma, tokio spren
dimo neturėjo minty 
krikščionių demokratų 
frakcijos Vokietijos par
lamente pirmininkas Rai- 
ner Barzel, pareikšda
mas neseniai New Yor
ke, kad suvienytoje Vo
kietijoje Europos saugu
mo sistemos rėmuose 
būtų vietos ir Sovietų Są
jungos kariuomenei. 
Taip pat nėra abejonės, 
kad šis žymaus vokie
čių politiko pareiškimas 
išplaukia iš teisėto noro 
ieškoti taikingų kelių Vo
kietijai suvienyti, t.y. so
vietų okupuotajai Vokie
tijos zonai išlaisvinti. 
Ir vis dėlto tenka koils- 
tatuoti, kad sovietų ka
riuomenės buvimas Vo
kietijos teritorijoje R. 
Barzelio paminėtu atve
ju reikštų karinę okupa
ciją.

Einant tarptautine tei
se — o taip pat politiniu 
atžvilgiu — svetimos ka
riuomenės įvedimas į 
kitą valstybę grindžia
mas arba sąjunga arba 
karinės okupacijos fak
tu. Pirmuoju atsitikimu 
turima reikalo su sau
gumo priemone, kurios 
sutartinai imasi dalyvau
jančios sąjungoje vals
tybės prieš gręsiantį

nų Šventės Rengimo Komitetas 
būtų prisiminęs prieš du metu 
su fotografais įvykus} Įvyk} Tau
tinių šokių šventėje ir iš anks
to būtų atrinkęs tik uoliuosius 
lietuviškos spaudos fotografus 
ir juos atatinkamais ženklais pa
ženklinęs. O tokių tikriausiai te 
būtų atsiradę apie dešimtukas. 
Foto mėgėjus nuo antpuolio prie 
scenos galėjo sulaikyti dveje
tas tvarkos dabotojų. Tokiu būdu 
būtų išvengta, tam tikrais mo
mentais, fotografų kamšaties, 
sutaupyta minutė-kita laiko ir 
nebūtų reikėję juokinti publiką 
fotografų poniavojimu...

Fotografai, nors ir ujami, sa
vo pareigą atliko ir jau sekan
čios dienos lietuviška spauda ga
lėjo pasipuošti jų darytomis Dai
nų Šventės nuotraukomis.

Esu tikras, kad ne tik skai
tytojai, bet nevienas ir iš Dainų 
šventės rengimo komiteto spau
doje pasigenda meniškų nuotrau
kų, pamiršdami, kad tokioms nuo
traukoms padaryti fotografai ne
turėjo pilnos laisvės, nors visi 
buvo kupini geriausių norų šį 
istorinį Įvykį filmose užfiksuo
ti.

Svarbiuose mūsų išeivi jos įvy
kiuose, kaip Tautinių šokių ir 
Dainų šventėse, gali būti rengė-' 
jams dovanotos pirmą kartą pa
daromos klaidos, tačiau nedova
notinos tos klaidos, kurios jau 
anksčiau buvo padarytos ir da
bar vėl pakartotos.

L. Kančauskas 
Los Angeles 

joms bendrą pavojų. To
kios laisvai sutartos 
priemonės, pagrįstos At
lanto Paktu, pavyzdys 
yra svetimų sąjunginių 
kariuomenių dalinių bu
vimas Vokietijos Fede- 
ralinėje Respublikoje ir 
kai kuriuose kituose Eu
ropos kraštuose apsaugo
ti jiems nuo sovietų ag
resijos. Tačiau suteiki
mas "vietos" sovietų ka
riuomenei suvienytoje 
Vokietijoje — einant R. 
Barzelio pasiūlymo ob
jektyvia interpretacija 
— neturėtų nieko bend
ro su Vokietijos ir So
vietų Sąjungos apsauga 
prieš eventualų trečių
jų valstybių puolimą.

Tikrumoje sovietų ka
riuomenės suvienytoje 
Vokietijoje vienintelis 
uždavinys tebūtų garan
tuoti Sovietų Sąjungą nuo 
vokiečių puolimo even
tualumo. Tokiu būdu rau
donoji armija Vokietijo
je turėtų būti laikoma 
ne sąjungine, bet oku
pacine kariuomene spė
jamo priešo žemėje. Vi
sa Voketija atsidurtų to
kioje pat padėtyje, ku
rioje šiandieną yra jos 
rytinė dalis. Pastaroji 
yra pagrįstai vadinama 
"sovietų okupuotąja zo
na", kadangi sovietai lai
ko joje savo kariuomenę 
apsiginti nuo tenykščių 
gyventojų laisvės sie
kių. Tokia pat logika ir 
teise einant suvienyta 
Vokietija, kurioje sto
vėtų raudonoji armija, 
būtų "sovietų okupuo
toji Federalinė Respub
lika”.

Bet tai yra eventua
lumas, kuris negali įvyk
ti. Ir būtent, dėl tos pa
prastos priežasties, kad 
Vokietijos suvienijimas 
tebus galimas tada, ka
da sovietai nebegalės nei 
apie jį spręsti, nei lai
kyti savo kariuomenę Vo
kietijos teritorijoje ar iš 
viso už Rusijos sienų. 
Kas tačiau sukelia pa
grįstos baimės, tai R. 
Barzelio pareiškimo po
litinis efektas, kuris yra 
neigiamas dviem atžvil
giais: sovietų pavergtų
jų tautų laisvės ir Euro ■ 
pos laisvosios dalies sau
gumo problemoms.

Kaip žinoma, Europos 
saugumo organizavimas 
yra labai rimtoje krizė
je. Vakartį Europoje ky
la ir jau pasireiškia po
litinės srovės, kurios 
laiko, kad karinės garam 
tijos gintis nuo Sovietų 
Sąjungos nebereikalin

gos. ši mintis platinama 
nežiūrint to, kad sovietai 
nėra paliuosavę nei vie
no kvadratinio kilometro 
jų pavergtuose kraštuose 
ir kad Maskvos politika, 
tiek viduje, tiek užsienio 
atžvilgiu, ir toliau remia
ma vyriausiu bolševikų 
revoliucijos įstatymu — 
smurtu. Šitokiomis aplin
kybėmis idėja—suteikti 
Sovietų Sąjungai Europos 
saugumo sistemos garan- 
tės vaidmenį ir dargi pa
vesti sovietų kariuome
nei tos sistemos sargy
bą vokiečių teritorijoje z 
(ant Reino krantų?), to
kia idėja yra nepapras
ta staigmena, didžiai 
kenksminga Europos mo
ralinės atmosferos patai
symui.

Kartu — kaip pasaky
ta — ji skaudžiai palie
čia sovietų užvaldytų tau- 
tų interesus. Visi smur
to aktai, kuriuos sovie
tai yra padarę ir dabar' 
tęsia tiesioginės ar ne
tiesioginės okupacijos 
forma Centro ir Rytų 
Europoje, nuo Baltijos 
Valstybių ligi Balkanų, 
yra Makvos vyriausy
bės pristatomi neva kaip 
priemonė Sovietų Sąjun
gos saugumui užtikrinti. 
Tad kas sutinka prisi
imti raudonąją armiją 
suvienytoje Vokietijoje, 
Europos saugumo siste
moje, tas tuo pačiu pri
pažįsta sovietams pa
grindą palikti savo ka
riuomenę pavergtuose 
kraštuose, ir ne tik so
vietų, bet dargi visos Eu
ropos saugumo sumeti
mais!

Iš viso, dabartinė rai
da sukelia įspūdį, kad Va
karų Vokietijoje esama 
palinkimo sukurti opti
mistinių iliuzijų apie so
vietų Maginot liniją, ku
rios tariamoje priedan
goje norima eiti prie ka
rinio ir politinio nusi- 
g inklavimo. Viena to
kių iliuzijų yra tezė, kad 
Sovietų Sąjunga besijau
čianti Vokietijos grąso- 
ma ir todėl turinti teisę 
gauti saugumo garantijų. 
Tai visiškai nepagrįsta 
klaidinga tezė. Ne sovie
tai reikalingi garantijų, 
bet laisvasis pasaulis — 
prieš sovietus.

(Šis straipsnis tilpo švei' 
carų dienraštyje "Bas- 
ler Nachrichten", kituo
se Šveicarijos ir Vak. 
Vokietijos dienraščiuo
se.)
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Mūsų tema perdaug išsi
plėstų, norint atsakyti į klau
simą, kas raštijoje yra stilius. 
Itin metafizišką atsakymą ka
daise bandė duoti Įžymusis pran
cūzų rašytojas Stendhalis. "Sti
lius", aiškino jis, "tai reiškia 
pridėti tam tikrai minčiai visas 
aplinkybes, tinkamas sukelti pil - 
nam efektui, kurį toji mintis tu
ri sukelti". Tai rodytų, kad ra
šytojo stilius toli gražu nėra 
vien taisyklinga, sklandi ar ir 
puošni kalba, kaip daugelis 
esam Įpratę galvoti.

Šia proga nesigilindami Į sti
liaus problemą plačiau, sutiki
me, kad rašto kokybės, pirmie
ji žingsniai vis dėlto prasideda 
nuo kalbos. O gero rašytojo kal
boje paskui daugiau ar mažiau 
atsispindi jo individualybė, au
tentiško savaimingumo spalvos 
(vadinamasis "originalumas"), 
žodyno ir frazės kūrybinės ki
birkštys. Šios pastarosios kar
tais gali pateisinti net jo gra
matinius sauvaliavimus, - iš 
tikrųjų, kai jam pasiseka, kur
damos ir praturtindamos vado
vėlių taisyklėse sustingusią, mū - 
sų kasdienybėje apdilusių ir per
daug dulkiną kalbą.

Truputį daugiau literatūrinės 
kultūros Įgijęs skaitytojas tuoj 
atskirs savitą stilių, originalu
mą ir išraiškos aromatą, pvz., 
Vydūno, Krėvės,. Šeiniaus, Že
maitės, Vienuolio, Savickio, Pu
tino, Vaičiulaičio, Dovydėno ar 
Katiliškio raštuose.

Bet nė vienas rašytojas nebus 
pateisintas už elementarių gra
matikos taisyklių nemokėjimą, 
už rašybos ir semantikos "blu
sas", už sakinio Šlubumą, min
ties drumstumą ar žodyno skur
dumą.

•
Mūsų pasiskonėjimai Gliaudos 

"Agonijos" stilistinėm puošme
nom vis iš to paties "romano" 
trumpo skyrelio dar nesibaigia. 
Tuo labiau, kad čia randame ži
nių ne tik apie Paleckį, bet dar 
apie Paleckienę ir kitas ponias.

Būsimo "prezidento" žmoną 
mūsų rašytojas apibūdina reto 
griozdiškumo sakiniais. Štai - 
”... Paleckienė visad geidė, kad 
jos vyras taptų kažkuo aukščiau 
vidutiniškumo... Paleckienė pa
juto keistą nuojautą. Ji suvokė 
tą padėtį dar labai ribotai kaip

LIŪTAS IR BLUSOS »
visuomenės grand mond pasi
keitimą... Ir dar buvo maloniai 
aišku, kad naujame grand mond 
ji gali būti grand dame".

Deja, faktai čia daugiau nei 
abejotini, todėl ir norimo efek
to negali sukelti. Tokia Palec
kienės samprata "nonfietion" ro
mane yra Gliaudos fikcija. Bend
radarbiavęs "Naujam Žodyje" 
ir studentiškos jaunystės me
tais protarpiais dirbęs vieno ki
to Paleckio leidyklos laikraščio 
radakcijoje ("Dienoje", "Dienos 
Naujienose"), turėjau progos iš 
arti pažinti Paleckienę-Šimukė- 
naitę. Ji buvo jam gera ir išti
kima žmona, vaikų augintoja, 
šeimininkė, be "aukščiau vidu
tiniškumo" fasonų ir kartais 
dar padėdavo vyrui smulkiais 
technikiniais darbeliais, kiek 
Įstengdavo. Nei "grand mond", 
nei "grand dame" ambicijų nie
kada nerodė ir sunku prileisti, 
kad būtų rodžiusi net tom die
nom, kada ir vištom apsisuka 
galvos.

Tačiau jei Gliaudą yra šį 
klausimą geriau ištyręs ir net 
jei tai būtų tiesa, tai naudojant 
knygoje anuos būdingus prancū
ziškus žodžius su juodais išryš
kinimais, bent reikėtų pasirū
pinti juos taisyklingai parašyti, 
šiaipjau rimtame ir "iš esmės" 
idėjiniame veikale tai atrodo be 
galo diletantiška, jeigu ne sta
čiai barbariška.

Ir pagaliau, jei su Gliaudapra- 
dėsime sakyti "pajusti nuojau
tą", tai turbūt netrukus imsime 
rašyti - "skaudėti skausmą" ar 
"matyti pamatymą"'..

’ •

Bet tegu dievai su tom gran- 
damom. Grįžkime dar minutė
lei prie "prezidento" tame pat 
skyrelyje.

Šalia kitų nuotykių, Paleckis 
tą dieną dar "pamatė tanketes, 
kai kur jos užgriuvo ištisus kvar
talus"...

Redaktoriai neabejojo, "kad ir 
naujoje padėtyje jis redaguos sa
vo laikraštį"...

Tada jis keista lošiko išraiška 
"sustojo ties vabanc" (!)...

Vėliau Paleckis gana "pate
tiškai prašneko apie Lietuvos 
suverenumo išlaikymą naujose 
sąlygose"...

Jo laikraštis Laikas buvo ne 
kažinkas, nes tepajėgė "rytais

BRONYS RAILA

painformuoti Į darbą skubančius 
valdininkus apie vakardienos va
karo Įvykius"...

"Paleckis, žurnalistas iki 
kaulų smegenų"...

O to žurnalisto išvaizda? "10 
vaL ryte, kaip visad apsirengęs 
su rygietiška elegancija, nuėjo 
į pakalnę"...

Nors tiesa, kad šnekamoje 
kalboje lietuviai dažnai varto
ja sustingusį posakį "ligi kaulo 
smegenų", bet tos rūšies posa
kiai nėra puošmena kūrybinėje 
grožinės literatūros kalboje, 
ypač kai jie išvirsta "iki kau
lų smegenų". Bet už vis keis
čiausia, kai Paleckis "ryte nu
ėjo Į pakalnę", "kaip visad ap
sirengęs su rygietiškąja elegan
cija"! Viena, niekad neteko gir
dėti apie kaž kokią specialią "ry- 
gietiškąją eleganciją". Žinoma 
tik, kad Rygos latviai vyrai bu
vo gerai nuaugę ir dėvėjo ge
ro pasiuvimo drabužius. Kauno 
vyrai šiuo atžvilgiu nebuvo atsi
likę, tik mūsų tarpe gal kiek 
dažniau pasimaišydavo smulkes
nio ūgio. Paleckis buvo geros 
figūros, aukštokas ir lieknas, 
bet kurti legendą apie jo apsi
rengimo elegantiškumą (tegu ir 
"rygietišką") visiem jį geriau 
pažinusiem sukelia tik šyp
seną. Ypač Justo kelnės būdavo 
tai per siauros, tai per trum
pos, ir aplamai šis Gliaudos 
"Beau Brummell" priklausė la
biau apšepusių kategorijai.

Be to, kam nėra perdaug sve. 
tima lietuvių kalbos dvasia, tas 
žino, kad galima ir patartina 
elegantiškai apsirengti. Bet su 
pačia elegancija negalima nei 
apsirengti, nei nueiti Į pakalnę. 
Elegancija - ne skarelė ir ne pa
nelė.

Kad skaitytojai nepradėtų žio- 
vuliuoti, plačiau nebesigilinsiu 
Į pacituotų posakių minties ir 
konstrukcijos spalvą, ypač Į gra
matiką. Bet jeigu kada "Gimto
sios Kalbos" žurnalas smulkiau 
pasisakytų apie gimtosios lietu
vių kalbos nuomarį mūsų "non
fietion" romanuose, tikrai būtų 
ne pro šalį.

Pabaigai (ir vis iš to paties 
knygos skyrelio) galėtų būti 
įdomus ir savotiškas autoriaus 
požiūris į vieną kitą politiškai 
ideologinę problemą. Tai jau 

daugiau ne formos, bet jo galvo
jimo "stilius".

Keliose knygos vietose jis 
dirbtiniausiai veda paralelę tarp 
1940 m. birželio įvykių Lietuvo
je ir Didžiosios Prancūzų Re
voliucijos, tarp prezidento Sme
tonos bėgimo iš Lietuvos ir ka
raliaus Liudviko XVI bėgimo iš 
Prancūzijos, kurį, žinoma, jis 
visur vadina - "LiudovikuXIV"l 
O kai Kaune Dekanozovas perė
mė valdžią, sovietų Pasiunti
nybės langai buvo apšviesti kiau
rą naktį, ištisą parą nesiliovė 
automobilių judėjimas, keistų 
žmogystų būrys stoviniavo prie 
Pasiuntinybės ir protarpiais iš
rėkdavo sveikinimus, tai Gliau
dai atrodo, kad - "Kaunas visa 
savo nuotaikų esme išgyveno 
prancūzų revoliucijos pirmo
sios dienos įtampą, kai puola
mojo ir puolančiojo instinktai 
atrodo pavydingu klasinės ko
vos reiškiniu. Tą interregnu- 
mo chaosą Karolis Marksas pa_ 
vadino klasių kova. Jos gemalai 
pasirodė jau birželio 16 dieną 
Kaune"...

Kiek daug didelių idėjų ir 
dar daugiau minčių chaoso! Sun
ku išmatyti "visą esminį pana
šumą" tarp prancūzų revoliu
cijos, kuri buvo jų pačių tautos 
vidujinė kova dėl socialinių ir 
ideologinių priežasčių, ir padė
ties Kaune, kurią staiga sudarė 
svetimo krašto kariuomenės už
plūdimas. Prancūzų revoliuci
jos kilmė ir raida buvo labai su
dėtinga ir turtinga savo socia
liniais, idėjiniais bei politiniais 
18-jo amžiaus podirviais, tuo 
tarpu kai bolševikinė Lietuvos 
okupacija buvo nekomplikuotas, 
paprasčiausias ir aiškus raudo
nojo Kremliaus nuogo imperia
lizmo aktas. Lietuviškų klasių 
kovos daug ryškesnių reiškinių 
pas mus nekartą yra rodęsi gero
kai prieš birželio 16 dieną, - ir 
kaip tik tą dieną Kaune nebuvo 
jokios klasių kovos, o tik būsi
mų okupanto pakalikų ir savo 
valstybinės laisvės išdavikų 
džiūgavimas.

Ir jau yra visiškas burbulo 
perpūtimas sakyti, kad tokį "in- 
terregnumo chaosą" su "puo
lamojo ir puolančiojo instink
tais" Marksas vadino klasiųko- 
va. Markso socialekonominių 
studijų išvada ir klasių kovos 
idėja buvo daug gilesnė, beveik 
visai kita. Marksizmo specia
listas Dr. P. Grigaitis, jei nepa
tingėtų , lengvai citatom galėtų 
įrodyti Gliaudos svaičiojimus, 
o ir aš, profanas, bėdos pri
spirtas, gal dar pajėgčiau.

Šiais laikais, kovojant prieš 
rusiškus leninistus, kurie mėgs
ta ir Markso atsišaukti, tokių 

smulkmeniškų minties blusų tik * 
rai nevertėtų priveisti nei Mark
so barzdoje, nei liūto uodegoje.

•

Man labai gaila, kad buvau 
priverstas skaitytojus gaišin
ti ir pats gaišti laiką blusinė- 
tojo verslu. O privertė Gliau
dos minėtų pareiškimų arogan
tiškumas, švelniau sakant - jo 
narciziška meilė savo talentui, 
per kilnus išdidumas ir drąsa.

Ir nebe aš vienas tokias blu
sas gaudžiau. "Europos Lietu
vio" recenzentas, neseniai rašy
damas apie vėliausią laureatiš- 
ką Gliaudos romaną "Delfino 
ženkle", liūdnai šypsodamasis, 
taip pat išeitavo keliolika to 
naujo romano pasibaisėtinų sa^ 
kinių ir keistos kalbos pavyz
džių.

Sakysim, tokius: -
"Gatvelė gulėjo žemai, o mes 

gyvenome antrame aukšte"... Ar
ba: "Kas kad jos atvirukai su 
tais vaizdais, kurie man paky
rėjo, nes pažįstu juos, kol at
simenu save, tai buvo mūsų gy
venimo stilius"... Arba net: "Ta
vyje kūdikis, o aš stoviu šone, 
kaip paskutinis kvailys". Tikrai, 
kas kitas ir begalėtų šone sto
vėti, kai "tavyje kūdikis"...

Daugelis sutiks, kad Jurgio 
Gliaudos draugiški konkursi
niai pasisekimai labai malo
nūs, didžiai vaisingi. Bet jo sti«. 
listinės bėdos visur tos pačios, 
jo kūrybos kalbinė dalis, kaip 
matom, vis labai ligota, ir net, 
atrodo, eina skurdyn. Deja, kaip 
ir dažno iš mūsų, svetimų kal
bų jūrose ilgai begyvenant.

Tad užbaigdamas blusinėjimą 
norėčiau labai draugiškai ir nuo
širdžiai pasisakyti: -

- Brangus ir mielas laure
ate! Tikiu jūsų gerais tolstojiš- 
kais norais, žinau apie jūsų 
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darbštumą, platų apsiskaitymą 
ir bendrą inteligenciją. Visada 
iš solidarumo guldysiu galvą už 
losangelietį, kuris savo knyginių 
rungtynių pergalėmis yra mūsų 
miesto puošmena ir kone perma
nentinis laurų vainikas. Bet 
"Agonija" dar nėra romanas ir 
aplamai net nėra grožinės lite
ratūros veikalas. J eigų to siekė
te, tai šį kartą "praplanavote" 
pro šalį. Maniau, kad savo kny
gą pavadindamas romanu, norė
jote tik pajuokauti... Tokiais sa
kiniais, kurių tik dalį ir tik iš 
vieno knygos skyrelio čia pavyz
džiais pacitavau, parašyti nors 
truputį vertingesnio romano ne
galima. Sujaukti, makaroniški, 
netaisyklingi, skurdūs sakiniai 
su gramatikos, rašybos ir min
ties klaidomis net ir reportaži
nės knygos nepadarytų kiek aukš
tesnės literatūrinės kultūros vei
kalu. Sveikų kūrybinių ambicijų 
autoriai dabartinės pažangos lai
kais taip nerašo nei "fietion", 
nei "nonfietion" romanų.

•

Liūtas, neginčysim, yra stip
rus, gražus, galingas visų žvė
rių kAralius.

Bet kai uodegoje prisiveisia 
tikrai perdaug blusų, - jos, tos 
smulkios biaurybėlės, užgrau- 
žia net ir liūtą. Jis tada eina 
piktyn, ir mauroja, ir kasosi 
į uolas, ir į šonus daužosi, ir 
net "stovi šone, kaip paskutinis 
kvailys".

Ir nors vaidina žvėrių kara
lių, nors kalambūriškai tebe- 
sivadina liūtu, bet jo karališ
kas vaizdas tada blanksta ir 
žvėrių imperijos silpnųjų pa
valdinių baimė slūgsta. Koks 
ten tau be liūtas, jeigu blusų 
apsėstas...

RAUDONASIS TERORAS
ARBA KAS ĮVYKO 1989 METAIS...

Istorikas Max Laugham, vietoj nagrinėjęs praeities 
Įvykius, bandė įsivaizduoti būsimuosius. Tai ne science- 
fietion, bet tikriau political-fietion. Štai kas, Laugham žo
džiais, galėtų Įvykti 1989 metais...

Milžiniškame Europos aerodrome Eurovol I, 
kuris buvo pastatytas netoli Beauce 1975 metais, 
transkontinentinis lėktuvas Concorde-Gamma sto
vėjo paruoštas skridimui.

Marco Rovarelli, su kitais keleiviais ėjęs prie 
lėktuvo, išgirdo klausiant:

— Jūs skrendate į Pekiną?
Šalia jo ėjo jauna moteris apsivilkusi juodu 

odiniu apsiaustu. Marco pastebėjo, kad ji buvo 
graži.

— Taip, aš skrendu į Pekiną.
Ji nusišypsojo.
— Aš taip pat.

„ -— Malonu, — atsakė Marco neutraliu balsu^ 
nenorėdamas leistis į pažintį.

Senas nepasitikėjimo jausmas pabudo ir jis 
paskubino žingsnius prie keltuvo, kuriuo kelei
viai kėlėsi į viršutinį lėktuvo aukštą. Bet nepa
žįstamoji neatsiliko.

— Aš jus atpažinau. Mes matėmės paskuti
niajame ICR kongrese.

— Apsirinkate, — trumpai atsakė Marco — 
Aš nieko nežinau apie ICR. Aš esu inžinierius ir 
vadinuos Pietro Martini.

Seniau, pagalvojo Marco, Silisenskio šnipai 
būdavo gabesni. Jis nuskubėjo užimti vietą, kurią 
jam nurodė lėktuvo palydovė. Jis jautėsi pavargęs 
ir norėjo greičiau užmigti.

Jis buvo ICR (Internationale CommunisteRe- 
voliutionnaire) Kinijos įtakoj esančios galin
giausios pasaulyje revoliucinės organizacijos svar
biausiu agentu Romoje. Jau šeštą kartą jis skrido 
į Pekiną nuo 1967 metų, kai Italijoje, išmestas iš 
kompartijos narių, suorganizavo studentų revoliu
cinį sąjūdį. Dabar jam buvo 42 metai ir paskutiniu 

laiku dažnai sau statydavo klausimus dėl ICR už
davinių. Bet gal tai darė iš nuovargio...

Tebebūdamas atsilošęs giliame fotelyje, jis 
pramerkė akis. Jauna moteris sėdėjo šalia jo.

— Kas jūs esate? — paklausė jis, matyda
mas, kad jam nepavyks jos nusikratyti.

— Aš vadinuos Anne Villemur, — pasakė ji 
ir nusiėmusi skarelę papurtė garbanas. — Bet 
labiau aš žinoma Anne Michel vardu. Tai mano 
karo vardas...

Anne Michel? Marco pakilo kėdėje, kad ge
riau galėtų į ją pasižiūrėti. Aišku, tai buvo ji, 
ICR Prancūzijos sekcijos atstovė.

Visi ICR biuro nariai buvo iškviesti į Peki
ną atšvęsti Mao Tse-tungo mirties dvidešimtme
tį, žuvusio per atentatą 1969 metais. Bet tai buvo 
tik oficialus pretekstas.

Amerikos prezidentas Mackhalle, Sovietų Ru
sijos galva Aleksejivič Favlenko ir Europos kon
federacijos prezidentas Frederic Lasch savo 
slaptųjų agentų buvo įspėti, kad Pekine bus pri
imti labai svarbūs nutarimai. Nuo 1982 m. kri
zės, kai JPeru pasidarė liaudies respublika Peki
no įtakoje ir Pietų Afrikoje prasidėjo ginkluotas 
kiniečių remiamas sukilimas, buvo laukiama di
delio sukrėtimo.

***
Lėktuvas Concorde-Gamma nusileido be ma

žiausios vibracijos ir triukšmo. Marco išlipo kar
tu su Anne, įsimaišydami į keleivių tarpą, kurie 
kalbėjo angliškai, vokiškai, itališkai, prancūziš
kai, kiniškai. Lauke šaltas vėjas atsimušė į jų 
veiduo. Netoli lėktuvo laukė didelis juodas auto
mobilis. Už kelių šimtų metrų matėsi milžiniš
ki Pekino aerodromo rūmai, virš kurių švietė 
penkiakampė raudona žvaigždė.

Prie automobilio stovėjusiai jaunai moteriai 
su gėlių puokšte storas kinietis davė ženklą prisi
artinti prie Anne ir Marco.

— Aš esu sujaudinta, — sušnibždėjo Anne. 
— Pirmą kartą čia atvykstu. Jūs žinote...

Marco jau seniai nebesijaudino. Jo sąžinė bu
vo nerami.

— Kinijos komunistų partija laiminga priim
ti Kinijos liaudies respublikos sostinėje revoliu

cinės Europos atstovus, — pasakė prancūziškai 
storas kinietis nusilenkdamas ir Anne išraudu
siais veidais priėmė gėles.

Lydimi dviejų motociklistų jie nuvažiavo Pe
kino link. Pakely kas penktam kilometre stovėjo 
"nusipelniusiam Kinijos tautos sūnui" milžiniškos 
marmuro statulos.

— Tai labai įspūdinga, — pasakė Anne nega
lėdama atsistebėti.

— Lygiai kaip Egipto faraonų laikais — su
murmėjo Marco.

Anne pasižiūrėjo į jį nustebusi. Dabar jie 
važiavo per pramoninį priemiestį. Visi namai ir 
fabrikai viršuj turėjo raudonas žvaigždes. Gatvės 
buvo pilnos tvarkingai ir greitai judančių žmo
nių. Visur buvo nurodytos ėjimo kryptys ir nie
kas nėjo priešinga linkme.

Automobilis sustojo prie Revoliucijos Rūmų. 
Tai buvo tikra stiklo piramidė. Jie buvo įvesti 
šviesion salėn, kur rytoj įvyks ICR kongresas. 
Kairėje tribūnų buvo keltuvai vedą tiesiai į atsto
vų apartamentus.

— Mes leidžiamės žemyn penkis šimtus met
rų, — pasididžiuodamas pasakė kinietis.

Jie sustojo penktame požemyje. Čia švietė 
melsva šviesa. Baltai apsirengę kiniečiai kori
doriuje vaikščiojo greitais žingsniais.

— Jūs turite viską vietoje, — pasakė vertė
jas kinietis. — Čia jūs rasite revoliucijos muzie
jų, kino teatrą ir folklorinius vaidinimus.

Priešais buvo aikštelė su dirbtinu sodu ir fon
tanu. Kitoj pusėj marmuriniame fasade spindėjo 
užrašas: ICR.

— Jūs čia gyvensite — pasakė kinietis.
— O jei mes norėsime išeiti į Pekiną? — 

paklausė Marco.
— Tas programoj nenumatyta.
— Ar mes turėsime gyventi kartu? — pa

klausė jis rodydamas į Anne.
— Taipf drauge, — sausai atsakė kinietis, 

paduodamas jam raktą. ,
Anne nuleido galvą kiek gėdindamosi.
— Aš nemėgstu būti palaidotas vienas, — 

sumurmėjo Marco.
(Bus daugiau)
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VYT. ALANTAS

ŠVENTARAGIS
_ Ištrauka iŠ XIII amž. kronikos —

Tarp kunigo vaikų ir Sėlio užsimezgė savo
tiška bičiulystė. Vaikams pasirodžius giminėje 
Sėlio rūstus veidas nušvisdavo, ir jis šypsodavo
si jiems, blykčiodamas savo baltais stipriais dan
timis. Prieš eidami girninėn, jie užbėgdavo į vir
tuvę ir, nučiupę riešutų, vaisių ar šiaip kokių ska
nėstų, nunešdavo belaisviui. Kartais Mirga išbėg
davo į pamiškį pauogauti ir, paslėpusi kraitelę 
po priekyštėliu, įsmukdavo girninėn. Ji sakydavo 
Šventaragiui, kad jai esą labai gaila to belaisvio. 
Kai kartą girinės prievaizdas užsimojo Sėliui tvo
ti per nugarą žalgine už tai, kad jis per ilgai už
sispoksojo į vaikus, Mirga jį užstojo išskėsto
mis rankomis, piktai sušukdama:

— Neliesk jo!
Prievaizdas pasitraukė niurnėdamas, o Sė

lis dėliojo kryžmus ženklus sau ant krūtinės ir 
Mirgai ant galvos ir vis kažką murmėjo,pakelda
mas akis į lubas.

Vaikai pastebėjo, kad retuomiais į giminę 
įsmunka ir jų motinos patikėtinė Sedula. Jie nu
sprendė, kad, matyt, ir Sedula turėjo savo paslap
tį ir niekam apie nieką nesakė, juo labiau, kad jie 
pasijuto esą saugesni, turėdami sąjungininku suau
gusį žmogų.

Vieną naktį Sėlis dingo. Rytą visa pilis suki
lo ant kojų, buvo išgriozti visi kampai ir užkam
piai, bet niekur nieko nerasta, tartum belaisvis 
būtų išgaravęs ore. Niekam netilpo galvoje mintis, 
kaip jis įmanė nusidaužti nuo kojų grandines, at
sirakinti vienutės duris ir perlipti per abi pylimo 
sienas, nepastebėtas sargybinių. Tik tada mįslė 
ėmė aiškėti, kai buvo pasigesta ir Sedulos...

Švarnas tuojau pasiėmė keletą vyrų ir šunų 
ir išjojo vytis bėglių į šiaurę, Virpša su kitu bū
riu išjojo į rytus. Praėjo pora nekantraus laukimo 
ir nerimo dienų. Kunigas Sugintas, o galop ir visi 
pilėnai labai gerai suprato, kokią nelaimę gali už
traukti visai Padysnio šaliai Sėlio pabėgimas. Ka
lavijuočiai, nėra abejonės, nepraleistų progos su
ruošti keršto žygį į Lietuvą, o Sėlis būtų jiems 
labai geras vadovas. Tačiau tas nerimas atslū
go, kai į trečią dieną Švarnas grįžo su abiem 
bėgliais. Sėlį jis parsivedė surištomis užpaka
lyje rankomis ir užmesta kilpa ant kaklo, o Se
dulą turėjo jote parjodinti, nes ji buvo susižei
dusi koją.

Kunigo sprendimas buvo trumpas:Sėlįpakar- 
ti, o Sedulą ištremti į Vergyną, —taip kartais pi
lėnai vadindavo Papilį. Susirinkę kieme pilėnai pri
tariamai murmėjo, linkčiodami galvas: valdovo 
sprendimas buvo teisingas...

Sedula tuojau buvo nujodinta į Papilį, bet kai 
sargybiniai griebėsi Sėlį vesti girion karti, Mir
ga staiga šoko priešakin ir, užstodama belaisvį 
išskėstomis rankomis, sušuko:

— Tėveli, dovanok jam gyvybę!
Staiga kieme stojo didelė tyla. Dar niekad 

pilėnai nebuvo matę, kad paties kunigo vaikas 
maldautų dovanoti gyvybę kraugeriui priešui. Tai 
buvo ne tik nelaukta ir netikėta, bet tiesiog nesu
prantama.

— Tėveli, dovanok jam gyvybę! — kartojo 
maža mergaitė su ašaromis akyse.

— Kad jis vėl mėgintų bėgti ir užtrauktų ant 
mūsų galvų didelį vargą? Kad duotų kitiems ver
gams ir belaisviams neklusnumo pavyzdį? — pa
sakė rūsčiai kunigas Sugintas. — Atveskite man 
mergaitę!

Bet kai tarnaitės artinosi prie Mirgos, stai
ga šalia jos atsirado ir Šventaragis.

— Nelieskite jos! —mostelėjo jis ranka įsak
miai.

— Va, dar vienas didvyris atsirado! —.pa
šaipiai murmtelėjo Švarnas. Aplink stovį vyrai 
tyliai nusijuokė.

Tarnai sumišę žvilgčiojo į kunigą ir jo vai
kus ir nežinojo, ką daryti. Tuomet pats Sugin
tas prisiartino ir paėmė Mirgą ant rankų. Mer
gaitė apsikabino tėvui aplink kaklą gailiai kūkčio
dama.

— Tėveli, dovanok jam gyvybę, — šnibždė
jo ji jam į ausį, suvilgydama jo veidą ašaromis.

Kunigas Sugintas teturėjo vieną dukterį. Visi 
žinojo jį esant kietą ir teisingą valdovą, bet jis 
nė pats negalėjo susivokti, kodėl kartais jo kiety- 
bė suduždavo į dukters silpnybę. Jis jautė aplink 
savo kaklą Mirgos švelnias rankutes, jo glėbyje 
kūkčiojo jos gležnas kūnelis, ir rūstaute rūs
tavo pats ant savęs, kad neturi pakankamai valios 
ją atplėšti nuo savęs ir atiduoti moterims. Jam 
buvo gėda prieš patį save ir prieš savo valdinius, 
kurių vieni smalsavo, kiti nekantravo, nesulauk
dami jo galutinio sprendimo Niekas nekreipė dė
mesio į Sėlį, kuris pasimetusiomis ir kartu vil
tingomis akimis klaidžiojo nuo Mirgos ant Šven
taragio, negebėdamas suprasti, kodėl tie vaikai ko
voja dėl jo gyvybės ir kodėl valdovas delsia. Juk 
jie stabmeldžiai, juk jie nepažįsta tikrojo Dievo, 
juk jie laukiniai ir savo priešus aukoja savo die
vams, — taip jį mokė jo šventikai...

(Bus daugiau)

ji broliai LSB vyr. skautininkas 
Br. Juodelis, LSB Jūrų Skautų 
Skyriaus ved. V. Rupinskas, ir 
vyriausias LSS vadovas -- Ta
rybos Pirmininkas E. Korzonas, 
senas jūros skautas, Lietuvoje 
buvęs LSB Jūrų Skautų Skyriaus 
vedėju.

Po daugybės iškilmių sekma
dienio priešpietėje stovyklos ra
jone, jūrų skautų ir jūrų skau
čių laukė ežeras su jūrų skau
to įžodžiu ir Neptūno karalys
tėje žuvusių pagerbimas, tuo 
paminint ir 33 metų sukaktį 
nuo "Budžio" sudužimo ir pir
mųjų jūrų skautų žuvimo.

Su "Lituanicos" tunto vėliava 
atžygiavusį jūrų skautų Algiman
to laivą ežero prieplaukoje lau
kė buriavimui paruošta "Vėtra"

PLANINGAS TAUPYMAS 
moka genui dividendui

i ■" PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

• Pinigų taupymui nereikia važinėti, 
juos galite atsiųsti paštu, nes 

mes apmokam visas pašto 
persiuntimo išlaidas.
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Rako stovyklavietėj iškylavusiems chicagiečiams jūrų skautams 
Kor zonas, VI. Vijeikis ir V. Rupinskas.

po įžodžio mazgelius užriša E.

LITUANICOS TUNTO STOVYKLOJE su jūrų skaučių nupintu ąžuolo 
lapų vainiku.

-- Algimanto laivas eilėn stok! 
skambėjo laivo vado ps. J. Šal- 
čiūno komanda ir penkiolika jū
rų skautų grupė išsitiesė ežero 
pakrantėj.

-- Jūrų skautų įžodį saliutu 
gerbk! -- ir "Delfinų” valties 
vyrai: A. Jonušas, B. Mažeika, 
A. Regis, R. Vidžiūnas, G. Če-

Chicagos Lituanicos tunto jū
rų skautai ir jūrų budžiai ilgai 
laukė vasaros stovyklos, besi
ruošdami irklavimui ir buria
vimui Rako stovyklavietės eže
re. Naujai įsigyta keturirklėval
tis žvilgėjo, burlaivis "Vėtra" 
iš tolo švietė savo baltais da
žais.

Algimanto laivo vyrams grei
tai prabėjo pirmoji savaitė be
statant prieplauką, maudyklos 
lieptus, tvarkant rajoną, puo
šiant palapinių "darželius" ir 
padedant tunto adjutantui kasti 
laip:us ežero šlaite.

Iškilmingasis savaitgalis at
skubėjo kartu su daugybe sve
čių iš Chicagos, atnešdamas Į 
stovyklą ir Juodkrantės tunto 
jūrų skautes su savomis bai
darėmis. Atkeliavo ir vyresnie

pėnas, P. Skvlrblys ir "Pingvi
nų” valties jūrų jaunis P. Bal
čiūnas davė jūrų skauto įžodį.

Įžodį davusiems kaklaraiš
čius užrišo iškilmėse dalyva
vęs LSS Tarybos pirmin. E. 
Korzonas. Gerojo darbelio maz
gelius užrišo "Tauro" stovyklos 
viršininkas VI, Vijeikis, o Tėvy
nės mazgelį užrišo V. Rupins
kas. Davusius įžodį pasveikino 
E. Korzonas. Br. Juodelis ir jū
rų skautės, į naujai gauto kak
laraiščio mazgą įsegdamos po 
ežero lelijos lapelį. Įžodyje da
lyvavo ir Juodkrantės jūrų skau
čių tunto tuntininkė Zida Du
dėnienė.

Antrąją iškilmių dalį pradėjo 
"Vėtros" kapitonas R. Kunst- 
manas, pakviesdamas buriuoti 
visus įžodį naujai davusius ir 
jūrų skaučių tunto atstovę gin- 
tarę G. Pagirytę. Pakėlusi bu
res "Vėtra" nutolo nuo prieplau 
kos lydima irklinės valties ir 
dviejų dviviečių jūrų skaučių 
baidarių.

Kai ratą apsukusi "Vėtra" 
plaukė pro prieplauką, -- nu
skambėjo komanda:

— Žuvusius saliutu gerbk! 
Vainiką leisk! -- ir sunkus vai
nikas nunėrė į ežero gelmes.

Prabėgo ir antroji savaitė 
stovykloje beskambant juokui 
ir dainoms. Brolijos jūrų skau
tų eilės vėl sustiprėjo dvasia 
ir patyrimu.

K. Naras

Šiluvos koplyčia lankytojams 
jau atidaryta

Liepos mėn. 29 die
ną vyskupas Vincentas 
Brizgys su prelatu J. 
Balkūnu, kun. V. Bud- 
recku, kun. Pugevičium, 
V. Mamaičių, A. Vasai- 
čiu ir svečiu kunigu iš 
Argentinos, drauge da
lyvaujant ir Washingto- 
no Marijos šventovės 
viršininkui prelatui Gra- 
dy atvyko apžiūrėti jau 
beveik užbaigtą Šiluvos 
koplyčią. Po to ji buvo 
atidaryta ir gausiems 
katedros lankytojams.

Kokia gi yra ta mūsų 
ilgai laukta koplyčia?

Šviesi. Didinga. Gra
ži.

Virš altoriaus skulp
toriaus Košubos projek
tuota balta Šiluvos Ma
rija su kūdikėliu ranko
se. Už Marijos išgaubta 
siena viduje išpuošta auk
so mozaikomis. Toliau 
fonas pereina į vaivo
rykštės spalvas nuo gels
vos ligi mėlynos su 
žvaigždėmis. Viršuje už
rašas: "Mary console 
the children of land 
sprinkled with blood and 
tears". Ant altoriaus 
marmuro auksu užrašy
ta: "Our Lady of Šiluva 
1608". Apačioje daug tam
sių kryžių primenančių 
Kryžių Kalną Lietuvo
je.

Ant šoninių sienų Jo
nyno suprojektuoti di
džiuliai mozaika išpil
dyti paneliai. Kairiaja
me šone atvaizduota lie
tuvių tautos kova už lais
vę ir tikėjimą. Jame do
minuoja dievdirbių sti
liaus Rūpintojėlis. Pa
vaizduota Rimšos Var
go Mokykla — motina 
prie ratelio mokinanti 
vaiką skaityti. Vorku
tos vergų stovykloje po
žeminėje šachtoje lai
komos mišios. Medi
nės lietuviškos bažny
čios su varpinėmis. Kra
žių bažnyčia ir 1.1. Vir
šuje užrašas: "Apsau
gok Aukščiausias tą my
limą šalį". Dešinėje sie
noje taip pat Jonyno su
projektuota mozaika vaiz
duojanti Lietuvos didy
bę, jos istoriją. Čia do
minuoja Šv. Kazimieras,

Mindaugo karūnacijos ir 
krikšto scena. Vytis, 
Vilniaus herbas, Ka
riai ir 1.1. Viršuje him
no žodžiai: "Iš praei
ties tavo sūnūs te stip
rybę semia".

Užpakalinėje sienoje 
(prieš altorių) viename 
šone Kauno Vytauto Mu
ziejaus bokštas bei Ka
ro Muziejaus sodelyje 
buvęs Nežinomo Karei
vio paminklas ir tarsi 
jūros bangomis prasi- 
tęsiančia juosta į kitą 
sienos pusę Amerikos 
Laisvės statula su ži
bintu. Viršuje, didelis 
dominuojantis, be he- 
raldiško rėmo Vyties 
raitelis. Apačioje už
rašas: "Dievui ir Tė
vynei". Lubos padary
tos pagal dail. Elskaus 
projektą. Kupolo vidu
ryje spalvotas langas 
vaizduojąs metalinio kry
žiaus spindulius. Auk
so mozaikose lubose yra 
keturios lietuviškos Ma
donos su užrašais: Vil
nius Aušros Vartų, Tra
kų, Pažaislio ir Žemai
čių Kalvarijos.

Koplyčios sienos iš
dėtos gelsvu marmuru. 
Gausios lempų šviesos 
suteikia koplyčiai gied
rią nuotaiką pabrėž- 
damos atliktų meno kū
rinių grožį.

Pasigendama Lietu
vos vardo kuriame nors 
užraše,., ar bent kad tai 
yra lietuvių aukomis 
įrengta koplyčia. Tačiau 
vyskupas Brizgys paaiš 
kino, kad tuo klausimu 
vedami pasitarimai su 
Katedros vadovybe, at
rodo, bus išspręsti tei
giamai ir Lietuva būsian 
ti paminėta.

Gražina Krivickienė

Liepos 16 d. Literatūra ir Me« 
nas paskelbė, kad Vagos leidyk
la Vilniuje (Valstybinė grožinės 
literatūros leldyMa) pradės leis> 
tl Lituanistinę Biblioteką. Tai 
turi būti daugiausia senųjų raš
tų serija. Tam tikrais atvejais 
tie- raštai būsią spausdinami 
dviem tekstais: originallne ra
šyba arba kalba, ir dabartine 
rašyba arba išversti dabartine 
rašomąja lietuvių kalba.

(E- ~
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HELP WANTED MALĖ

MEDICAL 
TECHNOLOGIST

A.S.C.P. Registered
320 bed hospital in a university 
city. New laboratory facilities. 
Tuition reimbursęment plan.

Excellent benefits. Highly com- 
petitive starting salary. Visit us 
at our expense. Write or phone 
collect: Personnel Department

ST. LAWRENCE 
HOSPITAL 

Lansing, Michigan
(81-84)

Mask Makers (3)
Capable of working with niekei elec- 
troforms. Steady work. Mušt be wil- 
ling to work overtime.

International Masking & 
Engineering Corporation 

6536 JACKSON RD. 
ANN ARBOR, MICH.

313 — 761-1030 
(83-88)

Privalomas pradinis mokymas 
Lietuvoje turi daug spragų

JOURNEYMEN
DIE MAKERS

DIE REPAIRMEN
on PROGRESSIVE DIES.

Growing company. Good vvages & 
benefits.

Ask for Mr. KOLODIJ2A
WARREN FASTENER

80 NORTH ROSE
MT. CLEMENS, MICH.

293-8520
(83-85)

W A N T E D
JOURNEYMEN 

OR
EXPERIENCED 

TORSION MACHINE 
SĖT UP MEN.

Steady vvork. Excellent pay. Ali 
fringe benefits.

Call 313 — PR 6-6611 
(81-90)

Privalomas septyne- 
rių, o pastaruoju metu 
jau aštuonerių metų mo
kymasis Lietuvoj sten
giamasi įgyvendinti jau 
apie 20 metų. Bolševiki
nė valdžia tuo didžiuo
jasi ir dažnai stengiasi 
įtikinti, kad tas užsimo
jimas esąs kone visur 
šimtu nuošimčių įgyven
dintas.

WANTED AT ONCE 
JOURNEYMEN 

or IST CLASS SKILLED 
GRINDER HANDS.
I.D 0D, SURFACE. 

MILL HANDS.
Top rates, steady days, benefits. 

SELECTOR SPLINE PRODUCTS CO. 
9330 Milner Detroit, Mich.

WA 3-1750
(83-89)

FITTERS
want top men for large steel fab- 
ricating shop with 7 year history 
of unlimited overtime with no Iay- 
offs.

PROFIT SHARING 
BLUE CROSS-HOSP. 
7-PAID HOLIDAYS

20hrs. paid vacation after 6 mos. 
40 hrs. paid vacation after ] year. 
80 hrs. paid vacation after 3 year. 
Vacation seniority starts vvith date 
of employinent.

J & J BURNING CO.
24622 Mound Rd., Warren, Mich.

(81-87)

JOURNEYMAN 
or IST CLASS SKILLED 

SĖT UP MAN 
For 5 SPINDLE W & S 

Mušt be experienced. All benefits top 
rates. Long program. Day shift.

AGGRESIVE MFG. CO.
3323 Jerome Detroit, Mich.

TW 1 -7320
(83-92)

W A N T E D 
JOURNEYMEN 
Mill Hands 

Surface Grinders 
External Grinders 

Jig Grinder 
Electrician 

Ęxperienced journeymen on Gauge 
work. Steady vvork. Top wages, 
fringe benefits. Days. 

Freeland Gauge Co. 
13300 FOLEY 

DETROIT, MICH.
(83-90)

W A N T E D 
IST CLASS SKILLED 

TURRET LATHE OPERATORS 
GRINDERS O.D l.D. OPERATORS 

DAY WORK
Steady work. You receive A-l vvork- 
ing conditions, excellent hourly rate, 
cost of living, 9 paid holidays, paid 
vacations, company paid insurance, 
overtime hours & pension plan.

C. M. SMILLIE CO..
1100 Woodward Heights 

Ferndale, Mich.
JO 4-6060

(82-88)

DETROIT
PASIKEITĖ 
PIRMININKAS

Agr. A. Musteikiui pa
sitraukus iš Balfo 76 sk. 
pirmininko pareigų ir 
valdybos, liepos 24 d. 
valdybos posėdyje pirmi
ninku išrinktas K. Jur
gutis.

A. Musteikio pasitrau
kimą Balfo 76-to sky
riaus valdyba labai ap
gailestauja, kviesdama jį 
ir toliau pasilikti Balfo 
kilnių šalpos darbų rė
mėjų ir talkininkų eilė
se.

M & F HELP WANTED

ROLLING MACHINE 
OPERATOR

ROLLING MACHINE 
SĖT UP MAN

KEYS TON META L 
MOU LDING

16410 Stephens Drive
East Detroit, Mich.

(84-91)

TIK PER 10 DIENU...
trumpam vasaros sezonui ir už labai papigintą kainą 
siūlome ypatingai gerus ir praktiškus siuntinius, 
kurie pristatomi į Lietuvą oro paštu laike 10 dienų.

Šie taip praktiški ir reikalingi siuntiniai suteiks 
Jūsų artimiesiems malonią staigmeną ir netikėtą pa
ramą, tad nepraleiskite šią retai pasitaikančią progą 
ir pasinaudokite šiuo mūsų specialiu pasiūlymu.
Mergužėlė f01).

Itališkas labai populiarus lietpaltis, vilnonė kos
tiumui arba vasariniam paltui medžiaga, 4 iardai 
gėlėtos šilkinės suknelei medžiagos, 1 nailono skarelė, 
1 šilkinė labai graži gėlėta skarelė, 2 poros geriausių 
nailono kojinių, 1 nepermatomo nailono bliuskutė. 
Kaina $65.00.
Bernužėlis (02)

Nailoniniai spalvoti arba balti viršutiniai marš
kiniai, 1 terelyno kaklaraištis, vilnonė vasariniam 
kostiumui medžiaga, arba juoda kostiumui medžiaga, 
1 specialus labai stiprus itališkas lietpaltis, viena po
ra nailono kojinių su 6 mėnesių garantija, 1 be ran
kovių su kostiumu dėvimas megstukas.
Kaina $65.00.

Jungtinis Mergužėlės ir Bernužėlio siuntinys 
kainuoja tik $120.00.

Tebesiunčiami mūsų anksčiau skelbtieji, didelio 
pasisekimo turėjusieji siuntiniai: V-3 — 10ŲG jardo 
angį. medž. trims kostiumams už 55 dol.; P-3 — 9 j. 
trims paltams viln. angį, medžiagos už 60 dol.; N-4 
— 16 jardų nepermatomo nailono gražiausių raštų 4 
suknelėms už 45 dol.; ir M-13 vertingas aukšto kalo- 
riteto maisto siuntinys 22 lbs. už 30 dol.

Prie visų išvardintų siuntinių galima pridėti 
pageidaujamų dovanų iš mūsų katalogų arba Jūsų 
pačių nupirktų prekių. Jūsų pačių siuntinius ekspe- 
dijuojame iš Londono tik už 12 dolerių, plius fakti- 
nos Sovietinio muito išlaidos. Tokius siuntinius ga
lite mums siųsti žemiau nurodytu adresu pažymė
dami mūsų tranizitinio sandėlio ženklą:

B. O. 11690/64.
BALTIC STORES LTD.
421 Hackney Rd. 
London, E. 2. 
Great Britain.

Seniausia šioje srityje lietuviška firma. Garan
tuotas ir gavėjo parašu patvirtintas pristatymas per 
3-4 savaites. Visos siuntos registruotos ir apdraus
tos.
Atstovai: L. Venckus, 7030 Talman Avė., Chicago, 

III., tel. 436-0494; Gaiva, 3570 W. Vemor, 
Detroit, Mich.; ir A. Kusinskis, 124 Park 
St., Sudbury, Ont., Canada.

WANTED GOOD TEACHERS 
Small southern Michigan town. Mod- 

ern Buildings, good vvorking condi
tions. Starting salary B.A. $5300; 
M.A. $5620. 6 years credit for
previous teaching experience or 
military service. Husban.d and wife 
teams vvelcome.

The follovving positions are open.
A One High School Math.

One Physics and Math.
-ję One First Grade.

One Third Grade.
-fa One Elementary and Junior 

High Art.
One' Elementary Principai.

-fa Three Remedia] Reading. 
fa One Fifth Grade.

If interester write immediatęly: Wm. 
J. French, Principai, Bronson Com- 
munity School, Bronson, Michigan., 
Phone 517-369-2815 or 369-4042.

(83-84)

LABORATORY TECHNOLOGIST — 
malė or female, 60 bed general 
hospital, north centrai ■ Michigan 
city 8000. Salary open. Good ben
efits and Retirement plan. Contact 
Administrator, Community Hospi
tal, Big Rapids, Michigan. (8288)

FEMALE

REGISTERED 
NURSES

Required September I, 1966 for 50 
bed Auxiliary Hospital adjacent to 
70 bed Active Hospital in the beau- 
tifully located and readily accessible 
Northern Alberta Town of Peace Riv- 
er. AHA recommended salaries plūs 
northern allovvance. Room and board 
availablę at nominal cost. Write or 
phone collect to Director of Nursing 
or Mrs. A. Skelton at 624-255 1 from 
7:30 a. m. to 4:00 p. m. Monday 
through Friday and 403 624-3808
evenings and vveekends.

PEACE R1VF.R, ALBERTA, CANADA
(83-85)

REGISTERED NURSES
TO WORK IN 320 BED HOSPITAL 
Head nurses, staff nurses, L.P.N’s, 
l.C.U. Surgery, O B & general duty. 
All shifts.

University City Tuition Reimburse- 
ment Plan. Visit us at our expense,

Phone Collect Personnel Director

ST. XAWRENCE HOSPITAL 
LANSING, MICH.

(81-84)

• ••

Iš tikrųjų ne visai | 
taip. Ne tik vyresnių, 
bet ir jaunimo gana dide
lis skaičius ir dabar yra 
vienu ar kitu būduišsly- 
dę iš privalomojo moky
mosi sistemos. Stengia
masi, kad bent vėliau, 
jau dirbdami, jie pri
sivytų tuos, kurie sep
tynmetes - aštuonmetes 
mokyklas baigė. Todėl 
tebėra laikoma daug va
karinių ir neakivaizdinių 
mokyklų, padedančių iš
eiti aštuonmečių mokyk
lų kursą. Tos mokyklos 
dabar skiriamos dau
giausia tik jaunuoliams 
tarp 16 ir 29 metų am
žiaus, tai yra, jau iš da* 
bartinės privalomojo 
mokymosi sistemos iš- 
kritusiems ir savo laiku 
privalomų mokyklų ne
baigusiems.

Ideologinė komparti
jos propaganda, primyg
tinai raginanti visus mo
kytis, šviestis, nepakei
tė iš esmės visuomenė
je esančių nusiteikimų: 
kaip kitur, taip ir tos 
propagandos veikiamo
se visuomenėse, taip pat 
ir Lietuvos visuomenėj, 
tebėra tam tikra dalis 
nepaslanki mokytis bei 
šviestis. Lietuvoj tam ne
paslankumui yra dar ir 
pridėtinė priežastis, nes 
mokytis skatinančioji 
valdžia mokymosi tiks
lą rodo ne tiek pačių 
žmonių naudą, kiek ko
munistinės sistemos in
teresą. Mokymasis esąs 
” svarbi komunizmo sta
tybos sąlyga”. (L. Dir- 
žinskaitė, respublikinio 
premjero Šumausko pa
vaduotoja Vilniuje, Tie
sa, liepos 5 d.).

Pasirodo, kad 1937- 
1950 metais gimusių jau
nuolių tarpe Lietuvoj ne
pasistengusių reikiamai 
prisirengti "statyti ko
munizmą" (t.y. neišėju
sių privalomo pradinio 
aštuonerių metų moks
lo) esą mažiausia 50 
tūkstančių, arba apie 10% 
tokio amžiaus jaunimo. 
Vien Vilniaus mieste to
kių mažamokslių jaunuo
lių esą apie 10 tūkstan
čių, Šiauliuose puspenk
to tūkstančio, Ukmergės 
rajone pustrečio tūks
tančio... Greičiausia vi
soj Lietuvoj privalomojo 
pradinio mokslo neišėju
sio jaunimo yra dar dau
giau", nes, pav., Akmenės 
rajone ir kitose kaikurio- 
se vietose esą dar ne
išsiaiškinta, kiek tokio 
jaunimo esama.

Kad "iškritėlių" yra 
daugiau, liudija ir tai, 
kad jiems skirtose vaka
rinėse ir neakivaizdinė
se mokyklose šįmet, esą 
mokėsi 68 tūkstančiai, o 
tai vistiek ne visi, jeigu

DIRVOJE
galite įsigyti

ką tik pasirodžiusią Nelės Mazalaitės knygą
MIESTELIS, KURIS BUVO MANO.

Kaina $2.50.
Ši knyga laimėjo 1965 m. Aidų žurnalo literatūros 

premiją. Išleido Darbininkas 1966 m. Iliustravo P. Jurkus.
Gauta didesnė siunta Putnamo seselių išleistos kny

gos mūsų mažiesiems. Tai
ALGIS IR ALYTĖ,

spalvavimo knygutė su lietuviškais tekstais. Kaina tik
50 centų.

Be to, rekomenduojame įsigyti:
Ant. Gustaičio — IR ATSKRIDO JUODAS

VARNAS .............................................................. $3.00
LITERATŪROS METRAŠTIS

ANTROJI PRADALGĖ .......................................$3.00
V. Alanto — TARP DVIEJŲ GYVENIMŲ............... $4.50
Myk. Vaitkaus — PER GIEDRĄ IR AUDRĄ

(Atsiminimai) ...................................................... $2.50
Vysk. P. Bučio — ATSIMINIMAI...... ........................ $3.50
SODYBŲ PIEVELĖS (Sodų priežiūra) ................... $1.25

Turime pasirinkimui visą eilę mūsų rašytojų poezi
jos, novelių, romanų, prisiminimų ir kt. knygų.

Be to, Dirvoje galite įsigyti ar užsisakyti plokšteles:
A. Stempužienės — D. Lapinsko — Dainas

Stereo — $7.00, Hi-fi — $6.00 
St. Baro — Operų arijos

Stereo — $7.00, Hi-fi — $6.00
J. Vaznelio dainų ir arijų rečitalis ...........................$5.00
Birutė Valterienė — Dainos ...................................$5.00
Iz. Vasiliūno — Lietuvių kamerinė muzika ............... $6.00
Laužų Aidai ......... ..... Stereo — $5.00, Hi-Fi — $4.00
Aurelia (šokių muzika) ............................... Stereo $5.00

(galima groti kaip Hi-Fi)
Užsakant knygas ar plokšteles, rašykite čekį ar paš

to perlaidą
DIRVA,
6907 Superior Avenue, 
Cleveland, Ohio 44103

dar yra vietų, kur jų skai
čius tebėra neišaiškin
tas.

Be to, įstoję į tas pri
sivejamąsias mokyklas 
ne visi ištesi iki galo. Už- 
pereitą žiemą iš tų mo
kyklų vidury metų pasi
traukė 16 tūkstančių, ir 
dėl to valstybė turėjusi 
apie pusantro milijono 
rublių nuostolių — ne
reikalingai padarytų iš
laidų. Kaikuriuose rajo
nuose vakarines mokyk
las pradėję lankyti netru
kus jas apleidžia 30 ir 
net 45% mokinių. Prie
žastys įvairios: ne tik ne
noras mokytis, bet ir ki
tokios kliūtys, daugeliu 
atvejų kliūtys iš įmonių, 
kuriose tie mokiniai dir
ba.

Ypač nepalankios są
lygos papildyti savo lai
ku nutrauktą mokymąsi 
esančios kaime. Ten to
kiems moksleiviams daž
niausia tenka toli eiti į 
mokyklą. "Po dienos dar
bo ne visiems užtenka 
ryžto leistis į 7-10 kilo- 
metų kelionę", — sako L 
Diržinskaitė iš vilniškės 
valdžios viršūnių. Kele
tas kolchozų (tuo tarpu 
tik keletas iš keliolikos

šimtų) esą suorganizavę 
priemones besimokan
tiems pavėžėti po darbo 
į mokyklą. Astuoni Jo
niškio rajono kolchozai 
pradėję mokėti papildo
mą atlyginimą tiems jau
nuoliams, kurie gerai 
dirba ir dar mokosi... 
Bet ir vėPtik aštuoni kol
chozai.

Tai liudija, kadpriva- 
lomas pradinis septyne- 
rių - aštuonerių metų 
mokymas įgyvendina
mas Lietuvoj nors ir 
uoliai, bet tuo tarpu dar 
labai spragotas, ir net 
tų spragų lopymas išeina 
didžiai skylėtas. "Socia
listinė sistema" ir šioj 
srity, kaip ir daugumo
je kitų sričių, nepajėgė 
įrodyti savo pranašumo 
Skirtumas nuo "papras
tų" sistemų nebent tas, 
kad "socialistinė", tiks
liau — rusiška bolševi
kinė sistema jokiems pa
tiems rezultatams pa
siekti pareikalauja daug 
didesnių pastangų, daug 
daugiau visuotinio var
go. Be to, švietimo - 
mokymo tikslas — "ko - 
munizmą statyti" — žy
mia dalimi tik menkina 
įgyjamo išsilavinimo 
vertingumą. (ELTA)

ŽIEMINIAI LANGAI IR DURYS
ĮVAIRIAUSIŲ IŠDIRBINIŲ TVOROS, STOGELIAI IR KITI 

MODERNŪS NAMŲ PAGERINIMAI 

KOSTAS BUTKUS 
Chicagoj e.

Telef. PR 8-2784 rytais ir vakarais; L U 5-6291 bet kuriuo laiku

VlESiilIAHl PHllTGOJU PIRKITE GAUJOJE MODERNUI!
MAISTO IR LIKERIU KRAUTUVĖJE

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332PARAMA-
Savininkai: J. Ja n ūsaitis ir J. Mažeika

ČIA GĖRIMUS P1RKS1TE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ

1. Asbach Uralt — Import.
Germ. brendy ...............................5th— $5.49

2. Imported Canad. vviskev ...........5th — $3.98
3. Coeur de France Cordials ...........5th — $2.98
4. Banana Liųueur ......... 5th — $3.98

5th — $0.98 
. 5th — $1.29
5th — $1.49

5. May Wine — Imported .....
6. Riccadona Vermouth .........
7. Christian Brothers Wine ..

♦

Be to, didžiausias pasirinkimas importuotų 
maisto produktų iš viso pasaulio kraštų.
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L.
CLEVELANDE 

IR APYLINKĖSE
* SOCIAL SECURITY 

ĮSTAIGAI Clevelande rei
kalingi tarnautojai, vyk
dant praplėstą Sočiai Se- 
curity ir Medicare įsta
tymus.

Tarnautojų pareiga bū
tų priiminėti ir apklau
sinėti interesantus.

Reikalingos tam tik
ros kvalifikacijos. Pra
dinė alga $4.776.00, kuri 
po kurio laiko gali būti 
keliama pagal tarnautojo 
sugebėjimus.

Dėl smulkesnių sąly
gų reikia kreiptis į So
čiai Security įstaigas — 
Standard Bldg. kamb. 
300, rytuose 10613 Euc
lid Avė., vakarų pusėje 
United Bank Bldg., West 
25 ir Lorain kampas.

* BALETO VAKARAS, 
numatytas rugpiūčio 10 d. 
Clevelando Vasaros Or
kestro populiariosios mu
zikos programoje. Šalia 
orkestro grojamos rink
tinės baleto muzikos, pa
sirodys A. Vodehnal ir 
E. Collins baleto trupė 
iš Washingtono D.C., pa
šokant "Chopiniana" (pa

AMERIKOS LIETUVIU 
PILIEČIU KLUBAS ‘ C.

6835 Superior Avė., Cleveland, Ohio 
Tel. EX 1-1143

Klube veikia: Lietuvišku laikraščių ir 
žurnalų skaitykla • "Tėvynės Garsų" radijo 
valandėlės • Televizija • Bilijardas • ”Pin 
Boll" • Šachmatai • Lietuviška Valgykla: 
Penktadieniais, šeštadieniais ir sekmadieniais 
— pietūs ir vakarienė. • Visi lietuviai ir lietu
vės kviečiami įsirašyti nariais į Amerikos 
Lietuvių Piliečių Klubą.

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Della E. Jakubs & William J. Jakubs

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

6621 Edna Avenue 936 East 185th St.
EN 1 - 1763 KE 1 - 7770

gal romantinę Chopino 
muziką), "Billy the kid” 
”Pas Člassiąue”, ištrau
ka iš ''Raudonosios Aguo
nos" (jūreivių šokis) ir 
"Bayaderka". '

Bilietus iš anksto gali
ma įsigyti Severance 
Hali kasoje ar Burrows 
krautuvėse.

* LITHUNIAN VILLAGE, 
INC. metinis akcininką susi
rinkimas šaukiamas 1966 m. 
rugpiūčio mėn. 26 d. 7 vai. 
vak., Lietuvią Salės patalpo
se.

Darbą tvarkoje numatyta:
1. Susirinkimo atidarymas ir 

pirmininko rinkimas; 2) Bal
sams skaičiuoti komisijos rin
kimas; 3) Direktorią rinkimas; 
4) Valdybos apyskaitinis pra
nešimas; 5) Įvairūs reikalai.

šiais metais pagal b-vės įs
tatus yra perrenkami 4 Direk
toriai.

Kandidatuoti į Direktorius 
yra sutikę: Aleksas Banys, Ze 
nonas Dučmanas, Feliksas Ei- 
dimtas, Ignas Gatautis, Stanley 
Halaburda, Vytautas Jokūbaitis, 
Povilas Mikšys, Vytautas Stuo- 
gis, Povilas Šukys, Jonas Švar
cas ir Juozas Žemaitis.

PARDUODAMAS NAMAS
4 miegamųjų prie Nau

jos parapijos. $14,800.
Tel. 752-2414. (79-89)

DIRVOJ E
DIDELIS 
PASIRINKIMAS 
NAUJU KNYGŲ!t. c.

SAVININKAS 
PARDUODA NAMĄ

Didelis bungalow Eucli- 
de. 2 mieg., salionas, valgo
masis, vonia ir virtuve vie
nam aukšte. Ištisinis rūsys. 
2 užbaigti kamb. viršuj.

Apžiūrėti tik susitarus.
Tel. 382-6484. (83-84)

MOKINĖS 
SIUVAMOMS 
MAŠINOMS

Priimame ir nevartojan- 
čias anglų kalbą. Mes turi
me daugelio tautybių žmo
nių 2000 tarnautojų tarpe. 
Dieninė pamaina, didžiausi 
atlyginimai moterims šiame 
rajone. Patirtis nereikalau
jama. Atlyginame besimo
kinant, po trumpo bandy
mo.

Atvykite i Employment 
Office 8:30 vai. ryto iki 5 
vai. p. p. nuo pirmad. iki 
penktad.

JOSEPH & FEISS 
CO.

2149 W. 53rd St.
(2 blokai Į pietus nuo Lorain 

Avė.)

PARDUODAMI NAMAI
BEVEIK NAUJAS NAMAS, 2 

miegamieji žemai, padalintas 
rūsys, 2 automob. garažai, gra
žus didelis sklypas.

ŠEŠIŲ KAMBARIŲ vienos 
šeimos namas. 1 mieg. žemai, 
2 -- viršuj, pilnas rūsys. 2 
garažai, nebrangus, prie pat 
185 gt.

DIDELIS PLYTINIS, 3 mie
gamieji, tuščias, pilnas rūsys, 
garažas.

DVIEJŲ ŠEIMŲ, 6-6 (side 
by side), 2 atskiri rūsiai, ga
ražai, prie Lake Shore Blvd.

MŪRINIS, 2 miegamieji apa
čioj, 2 — viršuj. įrengtas rū
sys, garažas. Patogi vieta.

10 ŠEIMŲ APARTAMENTAI 
netoli Neff Rd. Geros pajamos.

Norintieji pirkti ar par
duoti prašome skambint
EAST SHORE REALTY 
Juozas Mikonis-Realtor

United Multiple Listing 
Service

780 E. 185 St. IV 1-6900 
arba vakarais KE 1-2190

SKAITYK IR PLATINK
D I R V 4

CLEVELANDO PARENGIMŲ 
_ KALENDORIUS _

RUGSĖJO 24 D. Dirvos Vaka
ras, šv. Jurgio parapijos salė
je.

RUGSĖJO 25 D. Tautos šventė- 
Lietuvią Diena. Rengia Lietuvią 
Bendruomenė.

SPALIO 15 D. Šv. Kazimiero 
Lit. Mokyklos parengimas.

SPALIO 22 D. Lithuanian Vil
lage Ine. parengimas Lietuvią 
salėje.

SPALIO 23 D. V. Bielajaus 
tautinią šokią veiklos ir Vilties 
žurnalo .25 metą sukakties mi
nėjimo vakaras Nauj. parapijos 
salėje.

SPALIO 30 D. Kristaus Kara
liaus šventė nauj. parap. salėje.

LAPKRIČIO 5 D., šeštadie
nį, Korp! Neo-Lithuania meti
nis balius.

LAPKRIČIO 13 D. Nauj. para
pijos choro pagerbimas -- tradi
cinis vakaras.

LAPKRIČIO 26 d. kariuomenės 
šventės minėjimas. Rengia L.V.S. 
Ramovė.

GRUODŽIO 31 — Naująją Me
tą sutikimas Slovėną Auditori
joje. Rengia LB I-os Apyl. Val
dyba.

GRUODŽIO 31 D. šv. Jur
gio parapijos k-tas ruošia Nau
ją Metą sutikimą.

LIETUVOJ IR SIBIRE BALTAS 
SUŠELPĖ 1274 ŠEIMAS

Be pinigą Balfas gavo iš sa
vo rėmėją dar 27,340 svarą 
rūbą, 4,961 knygą, vaistą, žais
lą, plokštelią ir kitą materia- 
llnią gėrybią, kurios buvo pa
naudotos šalpai. Visą gautą gė
rybią vertė siekė 45,971 dol. 
Taigi su gėrybėmis per metus 
Balfas turėjo pajamą 153,000 
dolerių.

BALFO ŠALPA RŪBAIS
Kadaise Balfas siąsdavo di

delius kiekius maisto ir rūbą 
tremtiniams, nes anie gyveno 
stovyklose, lengva buvo pada
linti. Dabar stovyklą jau ne
bėr, tad tenka siuntinėti indi
vidualiai, paprastais pašto pa- 
kietais. Daugiausia vartotą rū
bą pasiąsta Lenkijos lietuviams 
net 451 siuntinys. Vokietijon pa
siąsta 55 siuntiniai, į kitus 
kraštus 18. Vasario 16 gimna
zijai, Saleziečių gimnazijai ir 
Argentinon nuvežta laivais di
desni Balfo rūbą kiekiai. Taigi, 
vartotą rūbą šalpai buvo panau
dota 29,410 svarą. Dalis netin
kamą rūbu - atrankų buvo par
duota. Liepos 1 d. sandėly dar 
liko 4,910 svarų, kurie vietos 
lietuvių nuolat papildomi.

į Lietuvą ir Sibirą galima 
siųsti tik naujas medžiagas ir 
už ją persiuntimą brangiai mo
kama. Į ten buvo išsiųsta 361 
siuntinys ir už juos sumokėta 
grynais pinigais 30,255 dole
riai. (1964-65 metais -- 284 
siuntiniai už $18,294.).

į Lenkiją dar pasiųsti 62 vais
tų siuntinukai 701 dol. vertės, 
į įvairius kraštus išsiuntinėta 
Balfui suaukotos knygos. Tokią 
knygų siuntinių buvo: Australi
jon 49, Brazilijon 28, Vokieti
jon 14, ir į kitus kraštus 47. 
Viso išsiųsta 138 knygą siunti
niai, kurią vertė siekė 4,581 
dol. Knygą Balfe dar liko už 
2,650 dol. (Yra ir du Liet. En
ciklopedijos rinkiniai).

sumažintas rūbų 
SIUNTIMAS LENKIJON

Lenkijos lietuviai yra daugu
moje neturtingi, o rūbai ten la
bai brangūs. Balfas turi ir rū
bą ir gali visiems padėti. De
ja, prie Lenkijos lietuvią šlie
jasi gudai, lenkai ir įvairūs 
spekuliantai. Už 50 zlotą (pusę 
dolerio) lietuvis (jaunas ar se
nas) parašo lenkui lietuvišką 
prašymą į Balfą ir laukia siun
tinio. Tik gerai įgudus galima 
panašius prašymus atrinkti. 
Balfo centre turime kartote
kas per 2,677 Lenkijos lietu
viu šeimą, kurias esame pasku
tiniu laiku šelpę. Tai sudarytą 
per 10,000 žmonių. Jiems ir bu
vo siunčiama parama rūbais, 
vaistais (retai knygos ar pini
gai).

1965/66 metą bėgyje, Balfo 
Centro Valdybai nutarus, pra
šymai iš Lenkijos buvo labai 
stropiai atsijojami, tačiau ir da
bar dar vienas kitas nevertas 
galėjo siuntinį iš Balfo išgau
ti. (Tie apsimetėliai dabar la
bai dažnai kreipiasi pas atski
rus lietuvius, ne į Balfą).

VIENI AUKOJA, KITI GAUNA

Balfo šeima yra dvilypė. Vie
ni, daugumoje JAV lietuviai, au
koja pinigus ir gėrybes. Jie yra 
susibūrę į 63 veikiančius sky
rius. Kai kurie savo aukas tie
siai į Balfą prisiunčia. Balfas 
turi 1,351 apsimokėjusį narį, 
kiek yra rėmėjų -- sunku pasa
kyti. Galima spėti ją būsiant 
per 10,000. Kiek yra šelpiamą
ją — Balfo centras turi tiksles
nius davinius.

Didžiausias šalpos reikalingą 
skaičius bene bus Lietuvoje ir 
Sibire. Deja, ne visi jie apie 
Balfą žino, dar mažiau kas ga
li į Balfą kreiptis, tačiau Balfo 
šalpa Lietuvoj ar Sibire pasku
tiniu laiku pasiekė 1,274šeimas. 
Kitas didelis šelpiamąją būrys 
yra Lenkijoj. Balfas yra sušel
pęs 2,677 liet, šeimas Lenkijoj. 
Kai kurios per metą eilę buvo 
gavę iki dešimt siuntinių. Vo
kietijoj Balfo šalpos prašė ir 
gavo 455 šeimos, Prancūzijoj 
25, Argentinoj — 19, Brazili
joj -- 17, JAV — 24, Belgijoj 
— 15, Austrijoj -- 11. Kituose 
kraštuose, kaip Anglijoj, Aus
tralijoj, Vengrijoj, Italijoj, Ka
nadoj, Kolumbijoj ir panašiai, 
Balfo žinioje yra tik po kelias 
šeimas. Tuo būdu Balfo globo
je visam pasaulyje yra 4,556 

šeimos. Prie jų neprlskaitytos 
dvi mokyklos, senukai prieglau
dose, ligoniai sanatorijose ar ka
liniai, kuriems šalpa buvo tei
kiama kolektyviai.
Balfo stalčiuose dar yra 210 

nebaigtą emigracinių bylą, prie 
kurią Balfo Centrui irgi tenka 
padirbėti. Kai kurios, atrodo, 
yra beviltiškos. Be to, Balfo 
centre yra keletas testamentinių 
bylų, kurios taip pat pareikalau
ja darbo ir gaišties, bet kartais 
laimėjus, suteikia ir stiprios 
finansinės paramos, šelpiamą
ją labui.

Kun. L. Jankus

KONKURSAS 
LIETUVIŠKAI 
GIEDAMOMS 
MIŠIOMS

Laiškai Lietuviams 
skelbia konkursą parašy
ti jaunimui pritaikytas 
lietuviškai giedamas Mi
šias.

Sąlygos: 1) Muzika tu
ri būti parašyta sekan
čioms Mišių dalims: 
"Viešpatie, pasigailėk", 
"Garbė Dievui aukšty
bėse", "Tikiu vieną Die
vą", "Šventas, šventas", 
"Tėve mūsų" ir "Dievo 
Avinėli". 2) Turi būti 
naudojamas 1965m, gruo
džio 3 d. Liturginės Ta
rybos Romoje patvir
tintas Mišių tekstas (ran
damas Draugo spausdin
toje knygelėje, vardu 
"Šventos Mišios lietu
viškai"; tik išpažinime 
"Tikiu vieną Dievą" tu
ri būti atitaisytos dvi 
klaidos: vietoj "amžių 
amžiais gimusį iš Tė
vo" turi būti "amžių am
žiais gimstantį iš Tėvo" 
ir vietoj "gimusį, bet ne 
sutvertą" turi būti "gims
tantį, bet ne tveriamą"; 
Draugo adresas: 4545 W. 
63rd St., Chicago, III. 
60629, USA).

3) Mišių nuotaika turi 
būti lietuviška savo dva
sia ir melodijomis. 4) 
Harmo ninės ir kompozi
cinės priemonės turi bū
ti modernios. 5) Mišios 
turi būti vienbalsės, 
bendram giedojimui,pa
togios eilinio balso ap
imčiai, bet taip parašy
tos, kad galėtų būti gie
damos ir su mišriu cho
ru jei toks choras yra. 
Tačiau tiek choro parti
ja, tiek vargonų palyda 
turi būti nesudėtingos ir 
nesunkiai išpildomos. 6) 
Mišios turi būti pritai
kytos jaunimui, t.y. gy
vos ir džiaugsmingos.

Rankraščiai pasira
šomi slapyvardžiu ir su 
atskirame voke užrašy
ta tikrąja autoriaus pa
varde bei adresu pasiun
čiami: Mišių konkursui, 
'Laiškai Lietuviams’, 
2345 W. 56th Street, Chi
cago, Illinois, 60636, 
USA. Skiriamos dvi pre
mijos: pirmoji — 200 
dolerių ir antroji — 100 
dolerių. Mecenatai: dr.
L. Kriaučeliūnas (100 
dol.) ir V. Kuliešius 
(100 dol.).

Konkurso jury komi
siją sudaro: Petras Ar- 
monas, Balys Chomskis, 
Alice Stephens, Leonar
das Šimutis, Jr. ir Juo
zas Žilevičius. Konkur
so terminas — gruodžio 
15 d. (pašto antspaudo 
data; prieš pat terminą 
prašom siųsti oro paš
tu, ypač jei ne iš JAV).

Laiškų Lietuviams 
redakcija

» •

Jūsų šoferis 
jau laukia!

L PIL6RIMAGE TOUR
TO CAREY, OHIO
SUNDAY, AUG. 14

Junkitės prie tūkstančių pili
grimų, kurie kiekvienais me
tais daro šią atmintiną kelionę 
į garsiąją Marijos šventovę. . . 
Consolor of the Afflicted at 
Carey, Ohio.

Autobusai išvyksta iš Public 
Square tarp 7:30 ir 8 vai. ry
to keturių valandų kelionei , 
gražią gamta j šventovę. Pa
skutinis autobusas apleidžia 
Carey 4:30 vai. po pietų (Cle
velando laiku).

Suaugusiems bilietai $4.25. 
Vaikams iki 12 m. $3.25. Už
sakykite bilietus siunčiant če
kį CTS Fun Tours, 1022 Car- 
negie Avė., Cleveland, Ohio 
44115. Arba Įsigykite CTS In
formacijų Kioske, Public 
Square.

VVELCOME ABOARD!
1 1 x 1 *

HELP WANTED MALĖ

MACHINISTS

THE
CLEVELAND 
PNEUMAT1C 

Tool Co.
3784 E. 78 St.

341-1700
A Subsidiary of

PNEUMO-DYNAMICS
Corp.

MACHINISTS
TO W0RK ON 
AERO SPACE 
MISSILE and 

Aircraft Components
KELLER- 

HYDROTEL
Contouring and profiling 

Machines

HORIZONTAL
BORING 
M1LLS

TURRET
LATHES

GAP TURRET
LATHES
ENG1NE
LATHES
MILLING

MACHINES
RADIAL
DRILLS

NUMERICAL 
CONTROLLED 

MACHINES
GAUSITE GERĄ VALANDINI 

ATLYGINIMĄ IR VISUS PRIEDUS 

Intervievving Hours 
8:15 A.M. to 5 P.M.

OR CALL

341-1700
for an interview convenient 

for you.
An Equal Opportunity Employer



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

* KORP! NEO-LI
THUANIA vasaros sto
vyklos proga Korporaci
jos Vyr. Valdyba skelbia 
rašinių konkursą studen
tams neolituanams. Te
mos gali būti įvairios: 
apie stovyklą, apie įvy
kusį Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Kongresą bei 
stovyklą, ar bendrai lais
va tema. Konkurse gali 
dalyvauti visi studentai 
neolituanai, kurie daly
vaus stovykloje. Dėl 
smulkesnių informacijų 
prašau kreiptis į Rimą 
Staniūną.

Korp! Neo-Lithu
ania Vyr. Valdyba

* ALOYZAS BANYS, 
Lietuvos kariuomenės 
pulkininkas, mirė liepos 
24 d. po sunkios ligos 
Stamforde, Conn., eida
mas 66 metus.

Su velioniu atsisvei
kinimas įvyko antradie
nio vakare. Palaidotas 
trečiadienį, liepos 27 d. 
Stamfordo Šv. Jono ka
pinėse. Liko žmona ir 
Rusijoje sesuo.

New Yorko 
lietuviai!

1962 metais buvo įs
teigtas Lietuvių Fondas. 
Jis auga ir jau paremia 
Amerikos lietuvių tauti
nę veiklą. Fondo sieki
mas sukelti milijoną do
lerių. Fondo pagrindinis 
kapitalas neliečiamas, o 
tik kapitalo procentai ir 
dividentai kasmet pa
skirstomi Amerikos lie
tuvių tautinei kultūrai 
remti, skatinti bei ug
dyti.

Plačioji Amerikos lie
tuvių visuomenė Lietu
vių Fondo reikalą sutiko 
palankiai, jam pritarė, 
— gausiai stoja jo na
riais. Fondo nario mini
malus įnašas — 100 do
lerių. Aukos Fondui pri
imamos ir mažesnėmis 
sumomis. Ištisa eilė lie
tuvių jau yra įnešę Fon
dui po kelis šimtus, po 
tūkstantį ir po kelis tūks
tančius dolerių. Vienas 
įnašas yra net 16.000 do
lerių.

Pagrindinis Fondo ka
pitalas šiuo metu jau sie
kia arti 300.000 dolerių. 
Šiais Jaunimo Metais 
Fondas turi pasiekti 
bent pusę milijono. Tam 
reikalingi nauji Fondo na
riai. Didižiojo New Yor
ko lietuviai lig šiol Lie

Amerikos Lietuvių Montessori D-jos vaiky namelių Chicagoje trečiosios laidos "abiturientai" džiau
giasi gautais diplomais. Tarp namelių auklėtinių stovi draugijos pirmininkė I. Kriaučeliūnienė. 

VI. Juknevičiaus nuotrauka

tuvių Fondui deramo dė
mesio dar neparodė. 
Newyorkiečių įnašai Fon
dui proporcingai yra ma
žesni už kitų kolonijų įna
šus.

LIETUVIŲ FONDO VA
JAUS New Yorko Globos 
Komitetas, didžiai ver
tindamas Lietuvių Fondo 
uždavinius, kreipiasi į 
Jus, Mieli Newyorkie- 
čiai, su nuolankiu pra
šymu teikti Fondui dau
giau paramos. Komite
tas kviečia visus, jaunus 
ir vyresniuosius, vyrus 
ir moteris, stoti Lietu
vių Fondo nariais ir sa
vo įnašais bei aukomis 
paremti Fondo augimą.

Lietuvos laisvės idė
ja bus įgyvendinta tik vi
sų lietuvių ryžtu ir bend
romis pastangomis.

Lietuvių Fondo 
Vajaus New Yorko 
Globos Komitetas: 
Prel. J. Balkūnas, 
Dr. J. Kazickas, V. 
Sidzikauskas, Dr. V. 
Slavinskas, J. Šle
petys.

DISKUSIJŲ VAKARAI 
NEW YORKE

New Yorke sėkmingai 
veikusio Diskusijų Rate
lio tradicija vėl atkuria
ma Santaros-Šviesos Fe
deracijos rėmuose. Nuo 
rugsėjo mėnesio vėl 
vyks mėnesiniai susirin
kimai, į kuriuos kviečia
ma visuomenė ir ypač 
jaunimas gausiai atsilan
kyti. Visais reikalais 
prašoma kreiptis į dr. 
Saulių Šimoliūną, Hotel 
Martiniąue, B-way and 
32nd Street, Manhattan,
N.Y. telef. PE 63800 X 
1248.

NEWARK

ALT VEIKLA

N.J. L. Taryba veikia 
bendrai su estų ir latvių 
organizacijų Centro Ko
mitetais jau antri metai 
ir turi gerą pasisekimą. 
Yra sudarytas bendras 
Komitetas iš 12 narių (po 
4 narius iš visų trijų 
tautų) ir sklandžiai dir
ba bendrais reikalais.

Baltijos laisvės dieną, 
1966 metų okupacijos mi
nėjimas buvo daugiau nu
kreiptas į amerikiečių 
visuomenę, spaudą, ra
dijo, JAV New Jersey 
Kongreso narius, guber
natorių, miestų burmist

Kino artistė Rūta Lee-Kilmonytė Los Angeles lietuvių inžinie
rių ir architektų susirinkime parodė filmą iš savo apsilankymo 
Lietuvoje. Prie aparato stovi inž. V. Tamošaitis.

Inž. Br. Budgino nuotrauka

rus, vyskupijas ir dva- 
siškijas.

Pasekmės buvo labai 
geros. Keletas N.J. kon- 
gresmanų kalbėjo JAV 
Kongrese ir savo kalbas 
atspausdino Kongreso už - 
rašuose (bi'rž. 13-15 d. 
prieduose). Kiti Kongre
so nariai (didesnė pusė) 
prielankiai atsiliepė Lie
tuvos, Latvijos ir Esti
jos išlaisvinimo reika
lu.
PAVERGTŲJŲ TAUTŲ 
SAVAITE

New Jersey guberna
torius Richard J. Hugh- 
er, pasirašė ir paskel
bė Proklamaciją New 
Jersey valstijos gyven
tojams, kad liepos 17-23 
d. yra Pavergtųjų Tautų 
Savaitė. Gubernatoriaus 
Proklamacija spaudos ir 
radijo buvo prielankiai 
sutikta ir N. J. gyvento
jams perteikta. N. J. įta
kingas dienraštis Ne- 
wark Evening News ir 
kita spauda birželio mi
nėjimą ir pavergtųjų tau
tų savaitę labai prielan
kiai aprašė minint Balti
jos tautų nelaimę Sov. 
S-gai jas okupavus.

Katalikų, protestantų, 
liuteronų ir kitose baž
nyčiose buvo skaitomi 
Bendro Komiteto ir gu
bernatoriaus raštai ir 
priminimai apie Baltijos 
tautų nelaimę.

Bendras Komitetas dė 
koja visiems prisidėju- 
siems prie minėjimų pa
sisekimo. Kitiems padė
kota laiškais.

A.S. Trečiokas

• NORITE PIRKTI? Pi
giau ir sparčiau Jums pa
tieks “SPARTA”. Rašomos, 
skaičiavimo ir kt. mašinos, 
Radio, TV ir t.t. Vokiečių 
ir USA firmos. J. L. GIED
RAITIS, 10 Barry Drive, 
E. Northport, N. Y. 11731.

PHILADELPHIA

* P. MITALAS, Dir- 
vos bendradarbis Phila„ 
delphijoje, kurį laiką bu
vo sunegalavęs ir atsi
dūręs ligoninėje. Po ope
racijos jis ilsisi namuo
se. Savo bendradarbiui 
linkime sustiprėti ir vėl 
uoliai informuoti apie 
Philadelphijos lietuvių 
gyvenimą.

MIRĖ PROF. ALF. 
JURSKIS

Gražiuoju vasaros me
tu Philadelphiją užtiko 
nelaimės. Neperseniau
siai mirė Ona Krėvienė 
-Mickevičienė — rašy
tojo V. Krėvės žmona. 
Tuojau po jos Julija Vaš
kienė - Eitminavičiutė — 
skulptoriaus Petro Vaš- 
kio žmona. Š.m. liepos 
mėn. 31 d. su šiuo pasau
liu atsiskyrė Philadelphi- 
joje visų žinomas, ger
biamas ir mylimas prof. 
Alfonsas Jurskis.

Gimęs 1894 m. VIII 
4 d. Panevėžio apskr. 
Pumpėnų valse. Vėlio
ms inžinerijos mokslus 
baigė Petrapilio Poli
technikos Institute ir spe
cialius elektro technikos 
mokslus Paryžiuj. Velio
nis buvo daug jėgų įdė
jęs kuriant Nepriklauso
mą Lietuvą, dirbdamas 
V.D. Universitete Tech
nikos Fakultete, o taip 
pat organizuodamas Kau
no Radijo stotį ir radio
foną. Kaip karys — pulk. 
Įeit, dėstė Aukštuose Ka
ro Technikos kursuose ir 
buvo radijo laborato
rijos steigėjas ir vedė
jas.

Antrukart bolševi
kams okupuojant Lietu
vą, pasitraukė į Vokie
tiją ir apsigyveno Augs
burge. Čia buvo įsitrau- 
kęs į lietuvišką veiklą, 
organizuodamas Inži
nierių S-gą ir kt.

Amerikon atvyko 1949 
m. ir apsigyveno Phila- 
delphijoje. Dėstė Tech- 
nical Institute oPTemp
le University. Rašinėjo 
spaudoje radiotechnikos 
klausimais ir tuo rei
kalu buvo išleidęs net 
vadovėlį. Gyvendamas 
Pahiladelphijoje buvo ak
tyvus įvairių organiza
cijų narys, Inžinierių ir 
Architektų S-gos pirmi
ninkas ir steigėjas, Ra- 
movėnų S-gos pirm, ir 
steigėjas, L. Bendruo
menės, Balfo ir kt. or
ganizacijų aktyvus na
rys. Nuolatinis visų pa
rengimų lankytojas ir rė
mėjas.

Nuliūdime paliko žmo
ną Oną, sūnus Juozą ir

CHICAGIŠKĖS 
NUOTRUPOS

Praeitą savaitgalį rasiniai neramumai apėmė ir lietuvišką 
Marąuette Parką, kuris iki šiol jautėsi gana saugiai. Faktinai 
vadinamas pilietinių teisių sąjūdis taikė savo demonstraciją kiek 
daugiau į šiaurę esančiam Gage Parko rajonui, tačiau eisenos pa
siekė ir Marąuette Parką, kur įvyko ir muštynių bei negrų automo
bilių deginimų.

Demonstrantai protestavo prieš namų pirkimo - pardavimo tar
pininkų atsisakymą pardavinėti ir nuomoti namus negrams. Iš pra
džių eisenos, kuri nusitęsė šaligatviais per keturis blokus, (skai
čiuojama, jog joje dalyvavo apie 350-500 žmonių), niekas nekliudė. 
Bet vėliau ją prie 67-tos ir Kedzie gatvių sankryžos pasitiko 
keliasdešimt ar daugiau jaunuolių, kurie susėdę ant šaligatvių truk
dė jos praėjimui. Jie turėję plakatą: "Walace for President". Poli
cija baltuosius pašalino. Vėliau į demonstrantus buvo paleista bon- 
kų ir akmenų, o pačiam parke sudeginti demonstrantų automobiliai. 
Eisenoje dalyvavo gana daug ir baltųjų, jų tarpe katalikų kunigų ir 
vienuolių.

Tai gana įdomu, nes negrai reikalauja išvadavimo iš "ghetto", 
o pirmąjį "ghetto", tiesa ne negrams, o žydams, įsteigė 1555 me
tais popiežius Povilas IV savo bule paskelbdamas: "Romoje ir ki
tuose popiežiaus valstybės miestuose žydai turi gyventi visai at
skirti nuo krikščionių kvartaluose ar gatvėse su vienu įėjimu ir 
vienu išėjimu". Romos "ghetto" buvo panaikintas tik 1870 metais. 
Pats žodis "ghetto" gali būti kilęs iš itališko "borghetto" kas reiš
kia rajoną ar liaudiško "guetto" — kas reiškia nešvarų sutvėrimą.

Lietuviško televizijos pusvalandžio egzistencija atsidūrė rim
tame pavojuje. Skelbimų gaunama nepakankamai, o į prašymą pa
dėti vieno dolerio auka per mėnesį atsiliepė tik 480 tautiečių, o reik
tų bent kelių tūkstančių. Nors programos aplamai imant yra gana 
kuklios ir sunkiai išlaikančios kritiką, bet, iš kitos pusės,pradžia 
visados sunki, o patyrimo neturėta jokio. Būtų gaila, kad programa 
turėtų nutrūkti...

Ponas A. Gulbinskas, atsiliepdamas į mano sielvartą dėl fo
tografų siautėjimo , rašo daręs nuotraukas tik publikai plojant, 
nors aš jo ir neminėjau. Mane blogai veikė ne fotografavimas tuo 
metu, bet vienos arijų ir baleto metu. Nežinau kas fotografavo, ir 
tai nesvarbu. Blogiau, kad kai kas nenori suprasti, kad toks foto
grafavimas yra visai nereikalingas ir kliudo tiek scenos dalyviams 
tiek ir publikai. Juo labiau, kad p. Gulbinskas sakosi "Dirvai ir ki
tiems laikraščiams atsiųsti Taiku’ nuotraukas nesame įpareigoti, o 
jeigu nori laiku gauti, tai reikalinga sudaryti sąlygas. Laikas ir me
džiaga kainuoja pinigą". Tai, žinoma, teisinga, bet kartu išduoda 
faktą, kad vadinami fotografai trukdo susikaupti artistams ir publi
kai ne platesnės visuomenės naudai, o tik savo asmeniškų aistrų 
patenkinimui. Šiuo atveju jie primena puošnią ponią, atėjusią į 
kiną su plačia ir aukšta skrybėle. Savaime aišku, kad užpakalyje 
sėdį prašo tą skrybėlę nusiimti. Fotografas, lakstydamas ir 
‘žaibuodamas’ su savo šviesos įtaisais kliudo daug didesniam žmo
nių skaičiui negu toji ponia. Pagaliau fotografai turėtų susivaldyti 
nuo tos nenaudingos aistros savo labui, nes ji "kainuoja pinigą"?

(vm)

Liūtą bei dukrą Snieguo
lę.

(pm)

* ST. MASLAUSKAS, 
48 mt. amžiaus virš 20 
metų tarnavo Pennsyl- 
vanijos Likerių Kontro
lės Valdyboje. Paskuti
niuosius 4 metus buvo 
West Philadelphijoj li
kerių krautuvės ir san
dėlio vedėju. Liepos 23 
d. vakare telefonu pa
skambino neva FBI valdi
ninkas, kad tuo jaus krau
tuvę uždarius jis užeis 
patikrinti, ar nėra gauta 
netikrų dvidešimts dole
rių banknotų.

Maslauskas, nieko 
blogo nemanydamas, 
mielai sutiko. Po devin
tos valandos vakaro už
ėjo juodosios rasės as

GERIAUSIAI PAILSĖSIT PER SAVO ATOSTOGAS 
LIETUVIŠKOJE JANSONŲ VASARVIETĖS 

CAPE COD VILOJE

AUDRONĖ
87 East Bay Rd., Osterville, Cape Cod, Mass. 

Tel. (Area 617) 428-8425
• Vila Audronė yra apsupta didelio pušų, beržų ir kt. 

dekoratyvinių medžių parku. Daug vietos poilsiui ir 
žaidimams.

• Erdvūs kambariai, rami ir jauki aplinkuma.
• "Cisai arti šiltos srovės, privatus atviros jūros pliažas 

(7 min. pėsčiom).
• Geras lietuviškas maistas.

VILA ATIDARYTA VASAROJIMUI IR 
PRIIMA SVEČIUS.

Kreiptis: MARIJA JANSONAS — Vila AUDRONĖ, 
87 East Bay Rd., Osterville, Cape Cod, Mass. 02655 

arba telef. (Area 617) 428-8425.
Visi maloniai kviečiami atvykti j šią gražiausią ir 

didžiausią Cape Cod žalumynuos paskendusią lietuvišką 
pajūrio vilą.

muo, parodė turimą ne
va FBI valdininko identi
fikacijos kortelę ir nuėjo 
su Maslausku prie seifo. 
Pasiėmė apie $950.00 pi
nigais ir su Maslausko 
automobiliu išvažiavo į 
įstaigą pinigų patikrinti.

Maslauską sekmadie
nio ryte rado nuošalioje 
gatvelėje su peršauta gal
va jau beveik negyvą. Ne
atgavęs sąmonės jis mi
rė.

Liko žmona ir duktė, 
Šv. Jurgio lietuvių para
pijinės mokyklos moki
nė. Maslauskas buvo 
šios parapijos narys ir 
liepos 28 d. šioje baž
nyčioje z atlaikius gedu
lingas ~ pamaldas, palydė
tas į Šv. Grabo katalikų 
kapines. Piktadarys ieš
komas. JKG
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