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TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

KARAS VIETNAME
Kas slepiasi po Raudonosios Kinijos šešėliu?

Pirmadienį tur būt 
dauguma JAV laikraščių 
pasirodė su stambia ant
rašte ”Reds Can’t Win: 
LB J”. Su tokia ar pana
šia antrašte buvo pra
nešta apie prezidento L.
B. Johnsono pasitarimus 
su vyr. karo vadu Viet
name generolu William
C. Westmoreland, kuris 
apsilankė prezidento 
Texaso dvare. Po to su
šauktoje spaudos konfe
rencijoje prezidentas 
aiškino: "Pats svarbiau-

IŠ VISO PASAULIO
m

* JAV BANKAI pakėlė pa
grindinių paskolų nuošimčių dy
dį iki fffr. Tai ketvirtas nuošim
čių pakėlimas šiais metais. 
Bankų atstovai savo nutarimą 
motyvuoja padidėjusiu pasko
lų pareikalavimu.

Akcijų kursas New Yorko bir
žoje tebekrinta.

* BERLYNO SIENOS penkme
čio kaina: 58. nužudytų, 54 su
žeistų, virš 2.200 pagautų. Be 
to 468 R. Berlyno sienos sar
gybiniai pabėgę į Vakarus.

* WLADYSLAW TYKOCINSKI, 
buv. lenkų karinės misijos R. 
Berlyne vadas, pabėgęs į Vaka
rus, pareiškė, jog Gomulka pats 
mato ir tikr, kad Rytų blokas 
braška ir byra. Kad jį išgelbė
jus, pats Gomulka siūląs su
daryti naują federaciją, kurion 
įeitų Sov. S-ga, Lenkija, Če
koslovakija ir R. Vokietija.

* JAV SENATE yra paruoš
tas įstatymo projektas, pagal 
kurį atsarginiai galėtų būti šau
kiami aktyvion tarnybon ir siun - 
čiami į Vietnamą. Iki šiol, ne
paskelbus karo, prezidentas to 
negalėjo padaryti.

SERGĄS PASAULIO ŽMO- 
taip vadina Ameriką kai 
Vakarų Europos vadai. 
Vietname, streikai, riau- 
banditizmas gatvėse iš- 
ribų, kartu ir doleriui

♦ ••
GUS", 
kurie 
Karas 
šės ir 
ėjo iš 
žengiant į neaiškią ateitį.

* JAV KONGRESO demokra
tų vadai pranašauja, kad dar 
prieš lapkričio mėn. rinkimus 
prez. Johnsonas padarysiąs 
"dramatinį žygį", kad pakeisti 
nuotaikas Vietnamo karo atžvil
giu.

Tas "dramatinis žygis" tu
rėsiąs būti karo laimėjimo 
kryptim, kad ^taikos balandžio* 
principais nebūtų sustiprintos 
Roberto Kennedžio pozicijos.

* JAV PALEISTA raketa Lu- 
nar Orbiter tiksliai seka moks
lininkų nurodymus ir skrenda 
parinktu keliu aplink mėnulį. 
Tai pirmas toks mokslinis lai
mėjimas, pasiekęs raketa kitos 
planetos tikslų orbitą. Dabar 
Lunar Orbiter uždavinys — fo
tografuoti mėnulio paviršių ir 
nuotraukas siųsti mokslinin
kams, kurių uždavinys nusta
tyti astronautų nusileidimo vie
tą mėnulyje.

* JAV KARINIŲ PAJĖGŲ va
das Vietname gen. W.C. West- 
moreland atvyko į prezjohnso- 
no dvarą Texas, kur turėjo svar
bius pasitarimus karo Vietna
me reikalais. Generolas spau
dai pareiškė, kad neatsižvel
giant į bombardavimus svarbių 
strateginių ir ūkinių objektų š. 
Vietname, komunistų vadovybė 
nerodanti noro nusilenkti per
svarai, o priešingai, rodo ten
dencijas konfliktą tęsti.

VYTAUTAS MESKAUSKAS

sias faktorius dabar yra 
mūsų ryžtas tęsti karą 
iki komunistai, įžiūrėję 
savo kėslų pasmerkimą 
nepasisekimui, baigs ko
vas arba sieks taikingo 
sprendimo derybomis". 
Jis pabrėžė, kad komu
nistų karinė pergalė 
Vietname yra 'neįmano
ma’, kol tame krašte yra 
JAV ir sąjungininkų ka
rinės pajėgos.

Tuos prezidento žo
džius palydėjo praneši
mai apie naujos JAV bri
gados (4.000 vyrų) išsi
laipinimą Pietiniame 
Vietname ir spekulia
cijos, kad dar šių metų 
pabaigoje JAV karių skai
čius tame nelaimingame 
krašte sieks 400.000 vy
rų. Karo laimėjimo pa
spartinimui reikėsią dar 
tą skaičių padidinti iki 
750.000 vyrų ar net dau
giau.

Iš kitos pusės, praei
tą savaitę JAV Šiauri
niame Vietname prarado 
net 15 lėktuvų. Kiekvie
nas jų vidutiniai yra ver
tas apie 2 milijonus dole
rių, bent pusės tos su
mos yra vertas ir vieno 
lakūno apmokymas v Rei
kia pastebėti, kad Šiau
riniame Vietname JAV 
karo lakūnai sutinka iki 
šiol niekur nematytą 
priešlėktuvinės ugnies 
koncentraciją. Jų puola
mi tikslai paprastai yra 
gana menki, sunkveži
miai, naftos sandėliai, 
kurių piniginė vertė yra 
keliasdešimt, jei ne šim
tą kartu mažesnė. Geres
ni taikiniai būtų sovietų 
ir jų satelitų laivai, ku
rie atveža karinę me
džiagą, bet tuos pulti 
neleidžiama. Ir kaip tik 
dėl to karas taip ilgai tę
siasi.

Tiems dideliems nuos
toliams paaiškėjus, buvo 
paskelbtas Gynimo Sek
retoriaus McNamaros 
liudijimas Senato lėšų 
skyrimo komiteto slap
tame posėdyje, kur Mc 
Namara skaičiavo, kad 
JAV lėktuvų nuostoliai 
per metus turėtų siekti 
apie 580. Iki šiol buvo 
prarandamas mažesnis 
skaičius ir lėktuvų ir he
likopterių, negu buvo "su
planuota". Iš dalies tai 
dėl to, kad sovietinės 
raketos pasirodė neesan
čios tokios baisios kaip 
buvo manyta. Tačiau iš
sisukimas nuo raketų 
JAV lėktuvus priverčia 
dažnai laikytis arčiau že
mės ir tapti paprastų 
kulkosvaidžių ar prieš
lėktuvinių patrankų au
ka.

Jei JAV ir toliau lai
kysis tos pačios taktikos, 
t.y. puls tik karinius tai
kinius Šiauriniame Viet
name, kaip dar ilgai gali, 
nusitęsti karas ir kiek 
jis kaštuos? Vien iki šiol 

prarasti lėktuvai kašta
vo apie 1,2 bilijoną do
lerių!

Ieškant atsakymo į tą 
klausimą verta susipažin
ti su dviem spekulia
cijom, viena amerikie
čių politinių mokslų pro
fesoriaus, kita buvusio 
ilgamečio britų užsienio 
reikalų ministerio. Prof. 
James MacGregor Burns 
rugpiūčio mėn. Harper 
Magazine siūlo JAV siek
ti tylių paliaubų — ’si- 
lent armistice’. Tam rei
kalui amerikiečiai turė
tų įsitvirtinti gana dide
lėje Pietinio Vietnamo 
teritorijos dalyje, bet ne 
būtinai visoje. Kaip ži
nia, anksčiau kai kas siū
lė amerikiečiams laiky
tis tik padidintuose prie
tilčiuose — ’encįaves’ — 
prof. Burns siūlo išlai
kyti ’core’ — branduo
lį, kuris būtų pakanka
mai didelis, kad jame įs
teigti modernią valsty
bę. Kai tas bus pasiekta, 
sustabdomas Šiaurinio 
Vietnamo bobmardavi- 
mas, komunistams tada 
lieka arba sutelkti labai 
dideles jėgas, kad pul
ti kariniai ir politiniai 
įsistiprinusius amerikie
čius ir jų sąjungininkus, 
kas jiems būtų neįmano
ma, arba tyliai sustabdy
ti karo veiksmus. Pieti
nis Vietnamas būtų pa
verstas pastovia valsty
be Vakarų Vokietijos ir 
Pietinės Korėjos pavyz
džiu.

Anthony Edenas — da
bar lordas Avon — savo 
netrukus išeisiančioje 
knygoje "Toward Peace 
in Indochina" siūlo lai
kytis Ženevos 1954 m. 
konferencijos sukurtos 
mašinerijos taikai at
siekti. Tai nestebėtina, 
nes jis kartu su Moloto
vu buvo tos konferenci
jos pirmininkais. Edeno 
teigimu, kiniečiai mano, 
jog amerikiečiai ieško 
bazių karui prieš juos — 
bent taip jie jam teigę 
Ženevoje, už tat jie ka

švendrių derliaus nurinkimo...Kuboje 300.000 "savanorių" dalyvavo prie cukrinių

— Iš karto matyti, kad jis turi prityrimo...

Hamiltono lietuvių tautinių šokių grupė "Gyvataras", vadovaujama G. Breichmanienės, Kanados vy
riausybės rūpesčiu buvo nuskraidinta į Saskečevano provinciją pademonstruoti lietuvių tautinį meną. 
Tam tikslui vyriausybė davė 4,500 dolerių. Tai pirmas tur būt, lietuvių išeivijoje įvykis, kad valstybė 
apmokėtų mūsų menininkų keliones. "Gyvataras" rugsėjo 5 d. dalyvaus Kanados Tautinės parodos už
daryme Toronte. Nuotraukoje dalis šokėjų šokio metu. McGregor nuotrauka
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KANADOS VYRIAUSYBĖ BUVO PAKVIETUSI
LIETUVIUS PADEMONSTRUOTI TAUTINIUS SOKIUS

Kada daugumas Kana
dos lietuvių naudojasi 
gražiomis vasaros die
nomis, praleisdami jas 
prie šaltųjų šiaurės eže
rų ar upių — Hamiltono 
Gyvataro tautinių šokių 
grupės repetuoja svar
biems koncertams. Be 
pasirodymų lietuviško
se kolonijose, pirmas di
desnis koncertas įvyko 
prie 4 tūkst žiūrovų Ha
miltono Gage parke. Ir 
šis koncertas nulėmė to
limesnę Gyvataro kon
certų grandinę, kadangi 
šokius stebėjęs Cana- 
dian Folk Art Council di
rektorius L. Kossartuoj 
pat lietuvių grupę pasiū
lė Ontario Folk Art Coun
cil direktoriui Kenneth 
Green, kaip tinkamą re
prezentuoti tautinį meną 

riaus ar kurstys Ho Ci- 
miną kovoti iki galo. Dėl 
to taika būtų įmanoma

(Nukelta į 2 psl.)

Kanados šimtmečio pro
ga, kitose klevo lapo pro
vincijose. Iš Kanados vy
riausybės buvo gauti 
4.500 dol. nuskraidini- 
mui hamiltoniečių per 2 
tūkst. mylių į Saskeče- 
vano prov. Regina mies
tą ir p ademon struoti ten 
mūsų tautinį meną. Tai 
greičiausiai pirmas toks 
įvykis visos išeivijos lie
tuvių gyvenime, kad vy
riausybė apmokėtų ke
lionę mūsų meniniam 
vienetui. Ir bendrai, tai 
tik antroji etninė grupė 
Kanadoj (pirmieji buvo 
Toronto airių šokėjai ir 
choras, vykę į Quebeco 
prov.) kuri vyksta į kitą 
provinciją su tautiniu me
nu.

Šis koncertas, kaip 
minėjau, yra surištas su 
Kanados šimtmečio mi
nėjimu 1967 m. tad ir Cen- 
tennial Commission (įs
teigta Kanados parlamen
to aktu) stengiasi supa
žindinti vienos tautybės 
meną su kitom tauty

bėm, kadangi Kanada, be 
dviejų didžiausių tauty
bių — anglų ir prancūzų, 
yra tikra tautybių mozai - 
ka. Taip pat šimtmečio 
minėjimo komisija nori 
sudaryti sąlygas jauni
mui pakeliauti po Kana
dą, pažinti jos gyventojus 
ir gamtą, užmegsti ry
šius su kitų tautų kanadie - 
čiais, išvystyti draugys
tę, geresnį vieni kitų pa
žinimą per liaudies me
ną.

Po koncerto Reginoj 
rugpiūčio 19 d. Gyvata- 
ras po dviejų dienų dar 
koncertavo Vinipego lie
tuviams.

Po šių išvykų, jau rug
sėjo 5 d. hamiltoniečiai 
dalyvauja Kanados Tau
tinės parodos uždaryme 
Toronte, kur paprastai 
esama aukštųjų valdžios 
pareigūnų ir 20-25 tūkst. 
žiūrovų.

Tikime, kad šiais Gy
vataro atsiekimais džiau - 
giasi ne tik Hamiltonas 
ar Kanada, bet ir visalie - 
tuvių išeivija. Gyvataro 
vadovė — G. Breichma- 
nienė.

K. Baronas

VILNIUJ RYTINIAI 
LAIKRAŠČIAI
PASIRODYS
VAKARE

Penki "ryt ryto" laikraščiai 
Vilniuje dabar gatvėse jau gau
nami 11 vai. vakare. Tai Tie
sa, Komjaunimo Tiesa, Soviets- 
kaja Litva, Izviestija ir Prav- 
da. Pastarieji du maskvlniai 
laikraščiai iš lėktuvais atsiun
čiamų matricų spausdinami Vil
niuje visam Baltijos pakraš
čiui.

Rytinių laikraščių išleidimas 
vakare esanti naujovė visoj Sov. 
Sąjungoj, Vilniuje dabar vyks
ta bandymas: jeigu patiksią, tai 
ir kituose miestuose būsią pa
našiai daroma. Spėjama, kad tas 
^išradimas" bene būsiąs tik iŠ 
New Yorko parvežtas.

(E)
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ŠNIPŲ KARAS... (s)

PASIKEITIMAS PRANEŠIMAIS
Amerikos kalėjimuose kali

niai dažnai nemaloniai pasitin
ka tuos, kurie šnipinėjo jų kraš
tą. Nežiūrint kokį nusikaltimą 
yra padarę, jie pasirodo "pat
riotais" ir neapkenčia komu
nistų. Komunistas William Re- 
mington 1954 m. buvo kalinių 
primuštas mirtinai. Panašaus 
likimo beveik susilaukė ir šni
pas David Grenglass. Tad tek 
sėjas prisibijojo dėl Abelio, lai- 
komo Manhattan kalėjime. Jis 
buvo pasodintas celėn su Vincen
tu Sąuilante, aktyviu mafios na
riu, dirbusiu raketieriui Anas- 
tasia. Iš pradžių Sąuilante pa
sipiktino, kad jam celės draugu 
davė svetimšalį ir dar komu
nistą. Jis pareikalavo, kad per
keltų į kitų kriminalistų celę. 
Kai jo prašymas buvo atmes
tas, tada pradėjo reikalauti kiek
vieną rytą muilo, karšto van
dens ir šepečio , Jis ilgas va-

KARAS
VIETNAME...

(Atkelta iš 1 psl.) 
tik amerikiečiams pasi
traukus, bet tie, aišku, 
gali pasitraukti tik gavę 
pakankamų garantijų, 
kad Vietnamas neliks ko
munistų auka.

Čia daug galinti padė
ti Sovietų Sąjunga, kuri 
nenori III pasaulinio ka
ro ir karo veiksmų plė
timasis Vietname turėtų 
ją baidyti. Edenas mano, 
kad rasit galima būtų su
rasti formulę, kuri paten
kintų visus ir kuri garan
tuotų Pietinio Vietnamo 
ir kartu Šiaurinio Vietna
mo bei Laoso ir Cambo- 
dijos neutralumą ir ne
priklausomybę. Klausi
mą apie Šiaurinio ir Pie
tinio Vietnamo susijun
gimą reiktų nukelti bent 
10 ar 15 metų. Tam tiks
lui pasiekti reiktų pasi
naudoti Ženevos konfe- 
rancijos įsteigtom insti
tucijom, įskaitant ir iš 
Indijos, Lenkijos bei Ka
nados atstovų sudarytą 
kontrolės komisiją.

Čia reiktų paminėti ir 
ambasadoriaus Saigone 
Henry Cabot Lodge pa
žiūras. Tiesa, jis pats 
dėl savo padėties negali 
jų viešai pareikšti, ta
čiau New York Times
C. L. Sulcberger’is ir 
Los Angeles Times Wil- 
liam Tougy aiškinasi jas 
gerai žiną. Jis jaučiąs, 
kad jei komunistai apsi
spręs liautis kariauti, 
jie tai greičiausiai pa-' 
darys be jokių derybų, 
panašiai kaip jau buvo 
Graikijoje, Malajoje ir 
Philipinuose. Kur nors 
amerikiečiams reikėjo 
sustabdyti Kinijos agre
siją ir Vietname tam bu
vęs tinkamas laikas ir 
tinkama vieta. Jis stebi
si, kodėl to negali supras
ti amerikiečių Vietnamo 
politikos kritikai.

Paminėjus Kiniją rei
kia pabaigoje pastebėti, 
kad jos tikri kėslai su
daro nemažą paslaptį, 
kurią bandydamas atspė
ti vienas iš New Yorko 
Times redaktorių (as- 
sistant managing editor) 
Harrison Salisbury ap
keliavo net 21.000 my
lių jos pakraščiais. Ką 
ji toliau darys ir kam 
galėtų būti pajėgi, tai 
k? 3 4mai, į kuriuos 
šiandien dar niekas ne
žino tikslaus atsakymo. 

landas mazgodavosi sakydamas, 
kad norįs nusiplauti komuniz
mo smarvę, kuria užsikrečia 
nuo celės kompaniono Abelio.
Bet su laiku Abelis pradėjo į 

jį turėti įtakos ir greit tarp 
raketierio ir šnipo užsimezgė 
stipri draugystė ir kiti kaliniai 
pasekė Sąuillante pavyzdžiu. 
Jie visi pradėjo su Abelių elg
tis kaip su karo belaisviu va
dindami pulkininku. Abelis sa
vo keliu Sąuillantę pradėjo mo
kyti prancūziškai ir kai rake- 
teris apleido Manhattan kalėji
mą, išvykdamas tęsti bausmę į 
Lewisburg, jausdamas gerai mo
kąs prancūziškai, kalėjimo di
rektoriui pasakė "A bientot" 
(iki greito pasimatymo), tur būt 
galvodamas, kad tai mandagus 
atsisveikinimas.

Palikęs vienas kameroje Abe
lis pasidarė godžiu skaitytoju. 
Jo advokatas James BrittDono- 
van parūpino knygas liečiančias 
jo profesiją, ypač parinkdamas 
knygų apie vokiečių špionažą. 
Bet kalėjimo nuostatai draudžia 
kaliniams skaityti knygas, ku
rios gundytų daryti nusikaltimą. 
Donovan atsakė, kad vargu ar 
tos knygos turės didesnę įtaką 
į KGB pulkininką ir kalėjimo 
direktorius leido duoti tas kny
ga, s.

Abelio advokatas Donovan bu * 
vo parinktas advokatų tarybos 
dėl patirties apie kontrošpiona- 
žą. Karo metu jis buvo OSS tei
sinis patarėjas ir teisėjo Jack- 
sono pagelbininkas, ruošiantis 
Niurembergo teismui. Jis ne
ieškojo sau su Abelio byla rek
lamos, nes tą laiką, kurį gai
šo su šia byla, galėjo daug nau
dingiau sunaudoti. Pagal jo 
bendrininkų apskaičiavimą, nor
maliai Šis prarastas laikas kli— 

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 į, 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

jentui būtų kainavęs 250,000 
dolerių. Advokatų taryba jį įti
kino, jei byla paklius į blogo 
advokato rankas, tai galės pri
daryti negarbės teismui ir ad
vokatūrai.

Donovan gavo 10,000 dolerių 
honoraro, kurį jam išmokėjo 
Chase Bankas Leipzige. Pini
gai būk buvę įnešti Abelio žmo
nos. Donovan šį honorarą pa
skirstė į tris dalis: 5,000 dol. 
Fordham universitetui ir po 
2,500 dol. Harvardo ir Colum- 
bia universitetų teisių fakulte
tams ir jauniems advokatams, 
kurie padėjo šioj byloje. Iš 
21,400 dol. kurie buvo rasti 
prie Abelio laike arešto, Do
novan sunaudojo 11,000 dol. by
los išlaidoms ir apeliacijai, 
3000 dol. buvo išleisti pabau
doms ir likusius pinigus Abe- 
liui paliko kaip kišenpinigius.

Bet Donovanui ši byla ne
buvo maloni. Jis ir jo šeima 
susilaukė grasinimų, šmei
žimo ir įvairių sunkumų.

Teismo metu Abelis ne kar
tą neatidarė burnos savo gyny
bai. Jis pasakė Donovanui, kad 
nelaukia jokios pagalbos iš ša
lies ir pasiryžęs priimti jam 
skirtą bausmę. Donovan tad ne
išstatė jokio liudininko. Tuo me
tu ne tik Amerikos, bet ir viso 
pasaulio spauda plačiai rašė 
apie tą bylą, tik Sovietų Rusi
joje ir komunistiniuose kraš
tuose buvo tylima. Literaturna- 
ja Gazeta net paneigė, kad Abe
lis esąs sovietų pilietis.

Nuo pat pirmos dienos teis
me iškilo liudininkas, paslaptin - 
gasis Reino Hayhanen, kuris 
išdavė Abelį. Jis buvo atsiųs
tas į Ameriką 1952 m. būti Abe - 
lio pagelbininku, nes tas ne

spėjo vienas dirbti. Bet matyt 
Hayhanen veikla Abelis buvo 
nepatenkintas, nes pareikalavo, 
kad Maskva jį atšauktų "atos
togoms". Hayhanen jausdamas, 
kad tos atostogos galinčios pa
sibaigti Sibire, Paryžiuje pa
siprašė prieglaudos Amerikos 
ambasadoje.

Teisme jis papasakojo savo 
ir Abelio špionažinę veiklą, kaip 
fotografuodavo dokumentus, 
slėpdavo mikrofilmus.

Rudolf Ivanovič Abel buvo gi
męs Maskvoje 1902 m. Turėda
mas 25 metus amžiaus jis pa
sirinko šnipo karjerą, įstoda
mas į OGPU (GPU), sovietų 
slaptosios policijos tarnybon. 
Čia jis pateko į užsienio špio
nažo skyrių. Pradžioj mokė bū- 
simuosius šnipus anglų kalbos, 
bet 1930 m. dėl gero vokiečių 
kalbos mokėjimo jis buvo pasiųs
tas pirmai misijai į užsienį. 
Antrajame pas. kare jis pasižy
mėjo špionaže ir buvo apdovano
tas ordinu, o karo pabaigoje jau 
buvo NKVD majoru.

Po karo, kai sovietai sustipri
no špionažą vakarų kraštuose, 
Abelis buvo pasiųstas į Ameri
ką. Labai daug šnipų sovietai 
prakišo per pabėgėlius. Abelis 
irgi įsitaisė Vokietijoje kaipDP 
Andrew Kajotis ir 1947 metais 
gavo vizą į Kanadą, o kitais me. 
tais su netikrais popieriais per
sikėlė į JAV.

Po penkių metų buvimo New 
Yorke, jis paprašė Maskvos at
siųsti pagalbininką, nes jam vie
nam sunku palaikyti kontaktą su 
visais agentais.

KGB peržiūrėjusi sąrašą šni
pų, kurie buvo apgyvendinti ne
utraliuose Europos kraštuose, 
laukiant karo, parinko KGB lei
tenantą Reino Hayhanen, kuris 
dėl gero suomių kalbos mokėji
mo, dirbo Suomijoje. Jis turėjo 
amerikiečio piliečio Eugene Ni- 
colo Maki, gimusio Enavile, Ida- 
ho, dokumentus. JAV konsulatas 
Suomijoje be sunkumų jam išda
vė pasą, parodžius gimimo met
riką ir pristačius įrodymą, kad 
jis niekad netarnavo suomių ka
riuomenėje ir nedalyvavo Suo
mijos rinkimuose.

1952 m. slaptai jis buvo iš
kviestas į Maskvą papildomam 
apmokymui supažinditi su būsi
ma misija. Jam buvo duotas var
das Vik ir pasakyta, kad jo virši
ninkas vadinasi Mark. Jam buvo 
duota 5000 dolerių įsitaisyti ge
rą priedangą ir buvo pažadėta 
400 dol. mėnesinės algos, plius 
100 dolerių išlaidoms.

Maskvoj KGB rūmuose jis su
sitiko kitą savo viršininką, tūlą 
Michail, kurį vėliau žiūrėdamas 
FBI fotografijas atpažino kaip 
Michail Sviriną, sovietų atsto
vybės prie Jungtinių Tautų pir
mąjį sekretorių. Čia jam KGB 
amerikiečių sekcijos viršinin
kas Pavlov davė paskutines ins
trukcijas ir pasakė: "špionaže 
mes visad turime jaustis kaip 
kare. Jei kiltų visuotinas ka
ras, šnipas turi pasilikti savo 
vietoj. Net jei nutrūktų jo ryšiai; 
jis turi tęsti šnipinėjimą ir po 
karo mes paklausime kokį vaid
menį jis atliko".

Pavlovas jam paaiškino, kad 
didžiumą informacijų Ameriko
je jis galįs surinkti skaitydamas 
laikraščius, žurnalus, gaudamas 
firmų katalogus, tarp kurių yra 
labai daug slaptų žinių.

Hayhanen savo žmoną paliko 
Rusijoje, bet kad turėti geres
nę priedangą,apsivedė su suome 
Hanna Hurikka, su kuria ir at
vyko į JAV.
Atvykęs NewYorkan, kitą die

ną Hayhanen nuėjo pasivaikščio
ti į Centralinį parką ir netoli 
Tavern-on-the-Green, kur susi
kerta arklių jodinėjimo takai, 
yra iškaba "Atsargiai, arkliai!" 
Hayhanen įsmeigė raudoną seg
tuką į iškabos skersinį. Šitas 
smeigtukas buvo sutartu ženk
lu, kad jis laimingai pasiekė 
New Yorką. Jam buvo nurody
ta keletą slėptuvių kur padėti 
pranešimus;
Abelis į "raudono segtuko" 

pranešimą atsakė šifruotu pra
nešimu, kurio mikrofilmą įdė
jo į tuščiavidurę penkių centų 
monetą. Tame pranešime jis 
buvo sveikinamas laimingai at
vykęs į JAV ir buvo duota keli 
patarimai kaip laikytis.

Bet įvyko keistas dalykas. 
Hayhanen niekad negavo to pra
nešimo. Galimas dalykas, kad 
koks praeivis slėptuvėj paste
bėjęs blizgančią monetą pasi
ėmė, arba pats Abelis galėjo 
per klaidą vieton netikros pa
dėti tikrą monetą, o netikrąją 
išleisti. Kiekvienu atveju, ne-

%

* EUROPOS naujoji Riviera 
šiuo metu yra Jugoslavijos Dal- 
macija, prie Adrijos jūros. Pra
eitais metais 2.6 milijonų turis
tų, jų tarpe Sophia Loren, Frank 
Sinatra, Kirk Douglas, Gene Kel- 
ley, Doris Day paliko ten 100 
milijonų dolerių. Šiais metais 
Tito valdžia galvoja gausianti 
dar daugiau. Didėjančių turistų 
skaičius neapsieina be proble
mų. Viena didžiausių yra nepa
kankamas viešbučių skaičius. 
Belgrado turistų priėmimo komi
sijos apskaičiavimu ligi 1970 
metų Jugoslavijai bus reikalin
ga 250.000 naujų lovų. Valstybė 
teišgali pastatyti tik 120.000; li
kusias 130.000 lovų turės pasi
rūpinti vietiniai ir užsienio "ka
pitalistai". Jau 1963 metais Ti
to valdžia leido privatiems žmo
nėms įeiti į mažas prekybas ir 
samdytis ligi penkių žmonių. Re
zultatai buvo stebėtinai geri. Per 
metus buvo atidaryta virš 4.000 
pensijonų ir turistams priimti 
namų. Valstybė tuo tarpu per 20 
metų pastatė tik vieną naują vieš
butį. Valstybei iš "privačių ka
pitalistų" irgi nau da — didelių 
uždarbių savininkus apkrauna 
dar didesniais valstybiniais mo
kesčiais. Žmonėms, tačiau at
rodo vistiek apsimoka — priva
čių "kapitalistų" skaičius nuo
lat didėja.

* INDU OJE viena žiurkė per 
metus sunaudoja 5 kilogramus 
grūdų. 2.4 bilijonai žiurkių per 
metus sunaudoja 12 milijonų to
nų grūdų; tiek, kiek 1966 metais 
buvo pasiųsta Indijai iš JAV. 
šios statistikos pasėkoje, Indi
jos valdžia bandė naikinti žiur
kes. Deja, sunku kovoti su prie
tarais! 350 milijonų indų pa
garba gyvuliams (taippat ir žiur
kėms) priveda ligi absurdų. Ra- 
jasthane žiurkėms yra įrengta 
speciali šventykla, kurion tikin
tieji kasdien atneša joms ėsti. 
Panašiai traktuojamos beždžio
nės, o ypatingai karvės. Per 
paskutinį surašymą Indijoje bu
vo lo6 milijonai laisvai gatvėse 
vaikščiojančių karvių, kurios 
buvo neproduktyvūs skeletai. 
1966 metų liepos mėn. pradžioje 
New Delhi buvo bandyta suor- 
gąnizuoti grupė, kuri sugaudytų 
miesto centre besivalkiojančias 
karves, bet taip pat be rezulta
tų. Tikintieji indai ne tik patys 
atsisakė eiti, bet saugojo ir gy
vulius. Indijoje geri ar blogi 
metai, žmonių ir karvių kas
met padidėja mažiausiai 2%.

* PANAMOS kanalo judėji
mas 1965 metais sumažėjo 29%. 
Iš kitos pusės, judėjimas Su-, 
ezo kanalu per tą patį laiką pa
didėjo 13%. Egipte yra pro jektuo - 
jama pagilinti ir praplatinti Su- 
ezo kanalą, kad didiesiems lai
vams nereiktų plaukti aplink 
Afriką. Padidinimas Panamos ka 
nalo reikalautų per didelių iš
laidų ir todėl vietoje jo yra nu
matyta kasti naujas kanalas.

* SOVIETŲ RUSUA planuoja 
atidaryti Europoje ir kituose 
pasaulio kraštuose savo bankus, 
kurie finansuotų jų prekybą su 
kapitalistiniais kraštais. Vienas 
"Moscow Narodnyj Bank" buvo 
įkurtas 1919 metais Anglijoj, gi 
"šiaurės Europos Bankas" bu- 

tikroji moneta su pranešimu pa
teko į rinką.

1953 m. karštą vasarą laikraš
čių pardavėjas jaunas James 
Bozant gavo 50 centų smulkiais 
iš vieno klijento Brooklyne. Lei
džiantis jam laiptais viena 5 
centų moneta iškrito iš rankų ir 
nuriedėjo laiptais. Koks buvo jo 
nustebimas, kai pakėlęs nuo že
mės pamatė, kad ji atsidariusi 
ir viduj yra mikrofilmas. Jis nu
nešė policijai, kuri už radybas 
pasveikino.

Jei mažasis laikraščių par
davėjas nebūtų išmetęs pinigo, 
galimas dalykas, kad ši mone
ta dar ir šiandien cirkuliuotų 
rinkoj. Policija monetą atida
vė FBI, bet negalėjo iššifruoti 
pranešimo ir niekas nesugebė
jo išspręsti nikelio paslapties, 
kol nepasidavė į FBI rankas 
Hayhanen.

(Bus daugiau) 

vo atidarytas 1925 metais Pran
cūzijoje. Šiuo metu sovietai pla 
nuoja atidaryti trečią banką 
Šveicarijoje. Pradžioje šveica
rų valdžia nenorėjo leisti, bijo
dama, jog po banko priedanga 
gali būti įsteigtas šnipų tinklas. 
Po ilgesnių derybų sovietams 
sutikus su šveicarų sąlygomis, 
(dauguma banko direktorių bus 
šveicarai), pastarieji įsileido. 
Šveicarai išsikovoja sau teisę 
atidaryti banką Maskvoje, tačiau 
sovietų diplomatas reporte
riams pabrėžė, esą "mūsų įs
tatymai leidžia mums viską na
cionalizuoti".

* PRAEITŲ METŲ rudenį 
Prancūzijos universitetuose bu
vo užregistruota 410.000 studen
tų, dvigubai daugiau nei 1960 m. 
1970 m. numatoma turėti 750.000 
studentų. Dauguma Prancūzijos 
universitetų yra senamiesčiuo
se ir plėstis neturi vietos. Kad 

būtų galima priimti visus norin. 
čius studijuoti reikėjo arba kel
tis į užmiesčius, arba atidarinė - 
ti įvairius fakultetus mieste. 
Kad išvengus susiskaldymo, 
amerikiečių pavyzdžiu buvo pra
dėta organizuoti vad. "campus" 
užmiesčiuose. Praeitą rudenį 
pirmasis "Campus" buvo atida
rytas Orleane. Pradžioje stu
dentai priešinosi perkėlimui, at
seit, prarandama laisvė ir kul
tūrinis išsilavinimas, gaunamas 
mieste. "Faculte dės Sciences" 
studentai Paryžiuje protestavo 
prieš "deportavimą" į Orsey. 
Metų pabaigoje pasirodė rezul
tatai: užmiesčio universitete 
(campus) 77% išlaikė egzami
nus, gi Paryžiuje tik 54%. Vie
no studento žodžiais -- išvažiuo _ 
ti į "campus" -- reiškia studi
juoti. Prancūzija, pagal jį, turė
tų būti dėkinga Jungtinėms Vals
tybėms už šią idėją.

HELP WANTED MALĖ

MODINE
WITH

UPWARD
MOVĖ

Mr. Engineer. you’re needed in 
our efforts to supply our constant 
rate of increase in sales.

MANUFACTURING 
ENGINEERS

RF.QUIRF. ME. OR 1E DEGR-EF. AND 
EXPERI ENC E IN T1MF.STUDY. 
PLANT LAYOUT. TOOLING, MA1N- 
TENANCE AND PROCESS ENGI
NEERING. IN SHEET METAL MAN
UFACTURING.

PRODUCT ENGINEERS
RF.QUIRE ME OR EXPER1F.NCF. 
EQU1VALENT AND EXPER1F.NCE 
IN PRODUCT ENGINEERING WITH 
SHEET METAL PRODUCTS. •

PROCESS ENGINEERS
REQUIRE ME OR EXPF.RIF.NCE 
F.QUIVALF.NT AND EXPER1ENCF. 
PROCESS ENGINEERING W1TH 
SHEET METAL PRODUCTS.

DESIGN ENGINEERS
EXPER1ENCE IN DESIGN ENGI- 
NEF.RING'FOR SHEET METAL RE- 
FR1GERATION, A1R COND1TIONING 
OR GAS HEATING EQU1PMENT 
REQUIRED.
SEND RESUME WITH SALARY RF.- 
QUIREMF.NTS OR CALL IN PER
SON.

MR. CHARLES W. CARD 
Manager-Employment 

MODINE 
MANUFACTURING 

COMPANY
1500 DEKOVF.N AVENUE 

RAC1NE, WISCONSIN 53401
An F.qual Opportunity Employer

(87-89)

SHEAR
OPERATOR

Steel fabrication of machine bases. 
Jigs & fixtures.

Custom Fabricators 
Ine.

15720 Dale
Detroit, Mich. 48223

(87-93)

ARE YOU
AN EXPERIENCED

DIE MAKER
OR

DIE REPAIRMEN
Familiar with stainless steel stamping 
and moufding dies.

LOOKING f'oR
COMPF.TITIVE RATES
ALL FRINGE BENEFITS 
PROFIT SHARING
SMALL SHOP ATMOSPHERE 
SUBURBAN LOCATION

APPLY IN PERSON
KEYSTONE METAL

MOULDING CO.
16410 STEPHENS DR1VE 
EAST DETROIT, MICH.

(87-89)
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MUS IUNGIA 
GYVENIMIŠKI DARBAI

Pažvelgus į mūsų iš
eivijos organizacinį gyve ■ 
nimą, nesunkiai įžiūrėsi-' 
me tendenciją, kuri jun
gia darbščius, visuome
niškai nusiteikusius vei
kėjus didesniems užsi
mojimams įgyvendinti. 
Lieka tik klausimas, ką 
gi konkretaus ir gyveni
miško galėtų atlikti visos 
tos skaitlingos organiza
cijos, kurios šiuo metu 
tik tuo pasižymi, kad sa
vo veikliuosius narius de
leguoja, savo vardo ant
spaudu patvirtintu įga
liojimu, atlikti bendrus, 
kad ir naudingus ir rei
kalingus darbus, tačiau 
savo veiklos programą 
ir uždavinius pamiršta, 
ignoruoja arba nesuran
da tinkamo darbo savo 
organizacijos gyvavimui 
pateisinti.

Reprezentacija visada 
buvo ir bus reikalinga. 
Bet toji reprezentacija 
privalo išplaukti ne vien 
tik iš titulo ir reprezen
tuojamos organizacijos 
pavadinimo ir teoretinių 
tikslų. "Reprezentacija 
yra atstovavimas kam 
nors, ” (žiūr. L.E. XXV 
T. 168 psl.), taigi, tas 
"kas nors" privalo turė
ti ne tik reprezentacijai 
tinkamus žmones, ne 
vien tik principus ir idė
jas, bet ir konkrečiais 
darbais paremtą veiki
mą.

Organizacija, išplėtu
si savo veiklą tiek, kad 
ji neišsitenka savo vie
tovėje, o turi skyrius vi
sur, kur tik yra jos idė
jai pritariančių narių, 
tuos skyrius steigia, su 
jais ryšį palaiko, ne vien 
tam, kad tie skyriai lai
kui atėjus atsiųstų dele
gatus — savo reprezen
tantus — naujai valdybai 
išrinkti, buvusios valdy
bos darbus pakritikuoti 
ir būsimai valdybai "gai- 
res nusmaigstyti". Tam 
tikrą dalį atsakomybės 
ir bendrai siekiamų už
davinių vykdymo atskaito
mybę privalo patiekti ir 
skyriai, kiek jie gausūs 
ar negausūs nariais bebū
tų. Blogai, jei organiza
cijos skyriai pavirsta tik 
įsivaizduojamu priežiū
ros, kontrolės ir kitų 
žmonių daromų darbų kri
tikavimo organu, patys 
nesugebėdami įnešti nie
ko pozityvaus savo gyva
vimui pateisinti.

Organizacijos tvirtu
mas ir jos ateitis pri
klauso ne nuo teoretiniai 
užsibrėžtų tikslų kilnu
mo, žodingumo, idėjišku
mo ir kt. labai gražių, 
bet teoretinių, privalu
mų. Mat, didieji ir gra
žieji tikslai atsiekiami 
ne vien tik apie juos kak
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bant, ne vien tik tų tiks
lų "sargyboje" stovint 
ir ne vien tik juos karts 
nuo karto — reprezen
tuojant.

Galime įsivaizduoti, 
kas būtų iš tokios vals
tybės, kurios gyventojai 
tenkintųsi savo atstovus 
parlamentan ar vyriau- 
sybėn išrinkę ir skaity
tų savo pareigą atlikę. 
Kas gi iš tos organiza
cijos, kurios nariai gal
voja, kad viską privalo 
atlikti išrinktoji valdy
ba ar kiti pareigūnai, o 
iki kitų rinkimų nusi
plauna rankas, nebent 
vienu kitu atveju pasi
girstų koks kritiškas žo
dis.

Visuomenė yra gyva 
tik gyvomis, veikliomis 
savo organizacijomis, 
kurių šaknys siekia vi
sas gyvenimo sritis. Vi
suomeniškumas repre
zentuojamas ir iškelia
mas ne vien idėja, bet 
konkrečiu visų darbu.

Kokie gi galėtų ir tu
rėtų būti tie darbai, prie 
to klausimo dar teks su
grįžti.

GAMINA BLOGUS SKAITIKLIUS
ELEKTROS SKAITIKLi 

FABRIKAS Vilniuje yra vie
nas iš ankstyvųjų Sovietų Są
jungos kolonistinės pramonės 
"gegužiukų” Vilniuje. Czerw. 
Sztandar rugp. 2 d. patiekė-kiek 
duomenų, kaip tokia kolonistinė 
įmonė Lietuvoj veikia.

1964 metais tas fabrikas pa-, 
gamino 3.4 milijonus skaitiklių. 
Pernai -- 3.6 mil., o šiemet 
numato pagaminti 4 milijonus. 
Lietuvoj, aišku, tiek elektros 
skaitiklių nereikia: visa Sov. 
S-ga pastaruoju metu per metus 
pareikalauja 4-5 mil. skaitiklių, 
taigi vien vilniškis jų fabrikas 
aprūpina beveik visą imperiją. 
Aprūpintų su dideliu kaupu, jei
gu gamintų geresnius skaitik
lius.

Dabartinių skaitiklių amžius 
tik 4-5 metai, kai kituose kraš
tuose gaminamųjų skaitiklių am
žius — 25 metai. Jeigu vilniš
kis skaitiklių fabrikas pasiektų 
kitų kraštų standartą, tai visoj 
Sov. S-goj, sako, jų užtektų apie 
2 milijonų kasmet. Gamindamas 
po 4 milijonus, fabrikas pusę 
savo gamybos galėtų pasiūlyti 
eksportuoti. Tačiau apie tai tuo 
tarpu negali būti kalbos, kadan
gi, sako, vilniškiai skaitikliai 
blogesni ne tik už Amerikos, 
Anglijos, Prancūzijos, Vakarų 
Vokietijos, bet net ir už Vęngri- 
jos ir Bulgarijos fabrikų gami
namuosius. Juos vadina "juo
dais velniukais", kadangi iškre
čia nemalonių išdaigų: dažnas 
neteisingai skaičiuoja...

Užpernai pačios įmonės ins
pektoriai 20.9% visų pagamintų 
skaitiklių grąžino perdirbti. Per
nai — 27.7%, šįmet per pirmąjį 
metų ketvirtį -- jau28.6%. Pas
kui skaitiklius dar tikrina vals
tybės inspektoriai. Ir tiedar at
meta: užpernai atmetė 7.9%, per
nai — 9.5%, šįmet per tris mė
nesius -- 9%. Ir vistiek, paskui

Hamiltono lietuvių tautinių šokių grupės "Gyvataras" dalis šokėjų. Kaip žinoma, "Gyvataras" aktyviai 
reiškiasi ne tik lietuvių, bet ir Kanados meninėje veikloje. McGregor nuotrauka
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PAKĖLĖ KOLCHOZININKAMS ATLYGINIMĄ
ŠI$. VASARI didžiuma da

bartinių Lietuvos žemės ūkio 
darbininkų susilaukė apčiuopia
mos permainos savo gyvenimo 
sąlygose. Rugpiūčio pradžioj 
visi turėjo gauti iš anksto 
nustatytą atlyginimą už savo 
darbą kolchozuose liepos mė
nesį. Nuo šiol ne tik kaikuriuo- 
se, o visuose kolchozuose dar
bo atlyginimas turės būti išmo
kamas kas mėnuo, ir jis bus 
visiems iš anksto žinomas, ap
skaičiuotas nustatytomis nor
momis, ne mažesnėmis kaip sov
ehozuose, nepaisant galimų der
liaus ir numatomų pajamų svy
ravimų.

Ligšiol garantuotą atlyginimą 
(kas mėnuo ar kas trys mėne
siai) bandė mokėti tik nedidelė 
Lietuvoj esančių kolchozų da
lis. Todėl daugumui kolchozuo
se, ypač laukuose dirbantie
siems, atlyginimas už darbą iš 
anksto buvo tik spėjamas ir ne
užtikrinto dydžio. Atlyginimą mo
kėjo tik kartą metuose, sausio 
mėnesį, apskaičiavę pasibaigu
siųjų metų ūkininkavimo pasek
mes. Blogiausia buvo tai, kad 

dar ir vartotojai skaitiklius grą
žina (jau nemalonumų pridariu
sius). Užpernai vartotojai grą
žino 1136 skaitiklius, pernai -- 
2313, šįmet per 3 mėnesius -- 
482.

Kodėl rusų valdžia tokią įmo - 
nę "padovanojo" Lietuvai? Tai 
yra, kodėl pasirinko jai vietą 
Vilniuje, o ne kuriame nors Ru
sijos mieste? Juk žaliavų skaitik - 
liams ga minti Lietuvoj nebuvo 
ir nėra, jas reikia iš kitur at
sivežti. Nebuvo ir specialistų. 
Bet yra darbo rankų -- "darbo 
žmonių valstybėj" pats pigiau
sias (pigiausiai atlyginamas) 
pramonės reikmuo.

Specialistų, nors ir negana 
aukšto tobulumo, atveža: yra 
proga (su visomis šeimomis) 
daugiau "didžiųjų brolių" ap
gyvendinti Lietuvoj. O už dar
bą moka tik septindalį gaminio 
vertės (savikainos). Laikrašty
je apie tai štai kas papasakota:

Pernai kiekvienas šio fabri
ko darbininkas pagamino skai
tiklių vidutiniškai už 7206 rub
lius. Vieno skaitiklio savikaina 
buvo 2.69 rb. (Šiemet išeisią 
2.80 rb.). Iš to matyt, kad dar
bininkas per metus vidutiniš
kai pagamino 2678 skaitiklius, 
arba apie 9 skaitiklius per die
ną. Atlyginimo kalbamajame 
straipsnyje nemini, bet tokioje 
įmonėje jis vidutiniškai ne di
desnis kaip 90 rb. per mėne
sį, tai yra, 3.60 rb. už dieną, 
arba... 40 kapeikų už skaitiklio 
pagaminimą. Šiemet atlyginimai 
nepakelti, tai, jei savikaina pa
kils iki 2.80 rb. už skaitiklį (pa
kils kitų išlaidų sąskaita), tai ir 
bus taip, kad darbininko į gami
nį (dėto darbo atlyginimas tėra 
septindalis gaminio vertės.

Jeigu tokia įmonė prisiverstų 
ir pajėgtų pakelti gaminių koky
bę, jos gaminiai vistiek negalė
tų įsiveržti į tarptautinę rinką, 

dirbančiųjų atlyginimas buvo nu
stumtas į paskutinę vietą mokė
jimų eilėje. Pirma turėjo būti 
atliktos visos prievolės "dvaro 
ponui", tai yra Rusijos valsty
bei, paskui turėjo būti apmokė
tos sąskaitos už visus pirkinius 
(mašinas, trąšas ir kt.), už vi
sus patarnavimus (administraci
jos, traktorininkų ir kitų specia
listų atlyginimas), turėjo būti 
sudarytas sėklų fondas, apmo
kėtos statybų ir kitų ūkio geri
nimo darbų išlaidos, ir tik kas 
po to likdavo, galėdavo būti pa
dalinta darbininkams proporcin
gai pagal jiems užrašytų "dar
badienių" skaičių.

Tai yra rusų komunistų par
tijos teorinė klasta, daugiau 
kaip 30 metų Rusijoj ir jau be
veik 20 metų Lietuvoj vartoja
ma negailestingai išnaudoti že
mės Ūkio darbininkams, t.y., bu
vusiems žemės savininkams bei 
jų vaikams. Mat, dirbantieji kol
chozuose yra pavadinti kolchozų 
"nariais", atseit, kolchozų "šei - 
minįnkais", kurie "patys" ūki
ninkaują "nemokamai ir amžinai 
jiems duotoje žemėje". Dirbti, 
tačiau, visiems tenka, kaip sam - 
diniams, o tik atlyginimą gauti, 
— kaip šeimininkams, tai yra, 
tiek, kiek lieka, patenkinus 
gobšiškus valdžios reikalavi
mus.
Lietuvoj per 10-15 metų 

kolchozai maždaug pasivijo ar 
net ir pralenkė vidutiniškuosius 
Rusijos kolchozus. O vistiek jų 
darbininkų, ypač paprastųjų 
laukininkų darbo atlyginimas 
nepakilo aukščiau apgailėtino ly
gio. Tą liudija net vilniškė kom
partijos Tiesa (š.m. rugpiūčio 
2 d.), kurioje valdinis ekonomis
tas rašė:

— Prieš trejetą metų daugiau 
kaip pusė respublikos kolūkių 
už žmogaus darbo dieną neįs
tengė mokėti nė po rublį (kar
tu skaičiuojant pinigus ir pro
duktus, išduotus už darbą).

vien dėl kokybės. Bet jie galėtų 
būti pasiūlyti už pigesnę kainą, 
kadangi Vakarų kraštų darbi
ninkai nesutiktų dirbti už tokį 
žemą padiktuotą atlyginimą. Tik 
"darbininkų valstybėj" revoliu
cijos ar okupacijos primesta sis - 
tema gali darbininkams — na
mie ir kolonijose -- diktuoti at
lyginimą, neleisdama nei derė
tis, nei streikuoti.

Nuo vergiško priverstinio dar
bo šioj sistemoj yra tas skirtu
mas, kad darbininkas gali būti 
iš darbo atleistas, arba ir pats 
išeiti. Vilniaus Elektros skai
tiklių fabriko darbininkai "teka" 
kaip srauni upė. Pernai per me
tus pasikeitė 20% darbininkų, o 
šįmet vos per 5 mėnesius jau pa
bėgo į kitas įmones 600, --otai 
jau apie 44%, nes iš minėtųjų 
gamybos duomenų matyti, kad 
įmonėje dirba apie 1350 darbi
ninkų. Žinoma, tai mažai viltin
gi darbininkų bandymai rasti ge
resnių darbo sąlygų, kadangi, 
kur beeitų, darbininkai visur 
susiduria su tuo pačiu vyriau
siu darbdaviu, šimtanuošimti- 
niu monopolininku.

(ELTA) 

Taip buvo penkioliktaisiais 
metais nuo kolchozinės santvar
kos pradžios Lietuvoj. Dabar, 
aštunioliktaisiais metais, di
džiuojasi nepaprastu pagerėji
mu: esą, "pernai (t.y., 1965 m.) 
tokių kolūkių teturėjom vos pen
kis procentus"... Mat, pernai 
gerai nusisekė derlius, tad dar
bo dienos vertė — bent statisti
koj — išėjo vidutiniškai 2 rb. 82 
kapeikos (Liaud. Ūkis, 1966/7). 
Tačiau visiškai neaišku, kas iš
eitų šįmet, kai išgedo žiemken
čiai ir išgulė vasarojus.

Rusijos komunistų partijos ir 
valdžios viršūnėse pagaliau įsi
tikinta, kad toks žemės ūkio dar
bininkijos engimas neapsimoka. 
Visiemg kolchozams. įsakė 
nuo š.m. liepos 1 dienos apskai - 
čiuoti darbo atlyginimą ne ma
žesnį kaip sovehozuose (laukų 
darbininkams taip išeis šiek 
tiek daugiau kaip rublis už dar
bo dienos normą, bet vargu pa
sieks pusantro rublio) ir mokėti 
tą atlyginimą kas mėnuo: jeigu 
kolchozas neturėtų pinigų atlygi
nimams išmokėti, tai turės pa
imti iš valdžios paskolą (pen- 
keriems metams, pradedant mo
kėti trečiais metais po pasisko
linimo).

Taip darbo atlyginimas kol
chozuose vistiek pasilieka ap
gailėtinai menkas: tikresnioji 
pragyvenimo "garantija" kolcho
zų darbininkams vistiek pasi
lieka ne darbas kolchoze (neiš
vengiama būtinybė), o kolchoze 
dirbančiųjų šeimai (ne kiekvie
nam darbininkui) duodami sava
rankiškai naudoti sklypeliai po 

PLANINGAS TAUPYMAS
inokag0ui4 (tiiHdefidM

' PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

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

mes apmokam visas pašto 
persiuntimo išlaidas.

__į MĮ-Įįlnl ir į Cbartered and Sapeviaed by tbe Untted Stata Govaaacat 
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60 arų (pusantro akro). Tačiau 
mėnesinės užtikrintos pajamos 
iš kolchozo — jau didelė pažan
ga, lyginant su tuo, kas ligšiol 
buvo kolchozų daugumoje.

Įsakymas mokėti kolchozų dar - 
bininkams kas mėnuo garantuotą 
atlyginimą rodo maskvinės val
džios apsisprendimą pakeisti pa
žiūrą į kolchozo darbininką. Lig 
šiol jis buvo paskutinėj vietoj, 
dabar jis jau statomas į pirmą, 
tiksliau tariant, beveik į pirmą 
vietą: sudarydami sąmatas, kol
chozai vistiek pirma turės at
skirti lėšas valstybiniams mo
kesčiams ir kolchozininkų pen** 
sijų fondui (kuris irgi valstybi
nis,) bet tada jau bus eilė dar
bo atlyginimui, ir tik po to vi
soms kitoms išlaidoms. Atly
ginimai turės būti apskaičiuo
ti vadovaujantis sovehozuose 
jau praktikuojamais tarifais, ir 
nebus galima teisintis, kad ne
lieka pinigų kitiems reikalams: 
turės skolintis, bet mokėtu

Tiesa, valdžia nuo savęs (iš
skyrus paskolą) kolchozų dar
bininkams nieko neduoda. Įsa
kydama garantuoti atlyginimus, 
ji įsako kolchozams — taigi, ga
lutinėj sąskaitoj, tiems patiems 
darbininkams -- garantuotus at
lyginimus garantuotai užsidirb
ti, ir užsidirbti, skaičiuojant 
valdžios nustatytu žemu dar, 
bo įkainojimu. Atseit, reikia pa
didinti gamybą. Kitaip, atėjus lai
kui, nebus galima išsimokėti 
skolos, ir atlyginimo garanti
ja sužlugs. Tad jau dabar eko
nomistai skaičiuoja, kaip nau
dotis valdžios siūlomomis pa
skolomis. Ir pataria stengtis te
sėti mokėti garantuotus atly
ginimus, kiek įmanoma, iš sa
vų pajamų, o jei skolintis, tai 
verčiau skolintis statyboms.

Drauge su Įsakymu mokėti 
garantuotą atlyginimą, Kosygi
nas ryžosi padaryti ir dar vie
ną nuolaidą kolchozininkams: 
gyvulių laikymas asmeninėj nuo
savybėj nebebus "priešingas so
cialistinei ideologijai", o bus 
skatinamas net plėsti. Lietu
voj tas dalykas dar negarsina
mas, bent laikraščiuose dar 
nesvarstomas, bet kolchozų va
dovai visoj Sov. S-goj yra Įpa
reigojami sudaryti palankes
nes sąlygas kolchozininkų šei
moms aprūpinti reikalingais pa
šarais iš kolchozinių pašarų fon
dų. Tad bus galima laikyti as
meninėj nuosavybėje ir daugiau 
gyvulių, negu jų įmanoma išlai
kyti naudojantis vien 60 arų skly
pelyje išaugintu pašaru.

Tuo būdu įgyvendinimas 
Chruščiovo garsintos minties 
— sudaryti kolchozų darbinin
kams patenkinamą pragyveni
mo šaltinį vien tik iš darbo 
kolchozuose -- lieka atidėtas 
neribotam laikui. Savarankiš
kas, nors ir kraštutiniškai ap_ 
ribotas, Ūkininkavimas turės 
likti savarbiausias kolchozinin
kų pragyvenimo šaltinis, taip 
pat ir svarbus iš prigimties 
šlubuojančios kolchozinės ūki - 
ninkavimo sistemos ramstis.

(ELTA)
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Lietuvių studijų savaitėje Vokietijoje pranešimą daro Giedrė Jur
kūnaitė iš JAV. Nuotraukoje iš kairės: Vytautas Brazaitis, Marina 
Auderytė, Richardas Baliulis, A. Lingė, PLB atstovė clevelandietė 
Jūra Gailiušytė, Vokietijos lietuvių jaunimo metų komiteto pirm. 
Vingaudas Domijonaitis ir prie mikrofono Giedrė Jurkūnaitė.

J. Dėdino nuotrauka

VOKIETIJOJ
Per vasaros atostogas ištuš

tėja Vasario 16 Gimnazijos rū
mai. Sename pastate - pilyje 
negirdėti jaunų balsų skambe
sio bei greitų, žingsnių. Ta ty
luma neilgai truko. Nauji vei
dai, žmonės su žilais plaukais, 
puošnios moterys, solidni vy
rai, mergaitės, studentai pasi
rodė koridoriuose. Tai suva
žiavę Studijų Savaitės dalyviai. 
Jie buvo apgyvendinti ištuštė
jusių mergaičių bei berniukų 
bendrabučiuose. Tuo tarpu gim- 
nazijos parko didžiulėse palapi 
nėse apsistojo jaunimas. Sek-

madienį, rugpiūčio 1 d. ir vė
liau suvažiavo lietuviai iš įvai
rių kraštų: iš JAV, Šveicari
jos, Olandijos ir kitų kraštų, 
bet dauguma buvo iš Vokietijos. 
Susitiko seni bičiuliai, užsimez
gė ir naujos pažintys. Visi su
darė vieną didelę lietuvišką 
šeimą.

Iš ryto buvo laikomos pamal
dos, po to pusryčiai, o 10 vai. 
visi sėdėjo Romuvos salėje ir 
klausėsi paskaitos, po kurios 
vykdavo diskusijos. 1 vai. buvo 
pietūs, o po to kiek laisvo lai
ko. Vieni eidavo į kavines pa
sikalbėti, pabendrauti, kiti da-
rydavo iškilas į gražias apylin
kes, o dar kiti turėjo vienokių

DIRVA

ar kitokių subuvimų, posėdžių, 
paruošimų. 6 vai. vakarienė, o 
po jos arba antra tos dienos pa
skaita, arba laužas, tėvynės va
landėlė, parodos ir pan. Kas va
karą visi dalyviai sueidavo prie 
aikštelės su Vytim ir Lietuvos 
vėliava, kur randasi iš Lietu
vos atvežta žemė ir dalyvavo 
Lietuvos vėliavos nuleidime, 
kurį atliko skautai, visi giedo
dami Tautos himną.

Per Šią studijų savaitę, mes 
— moterys irgi ne mažai judė
jome. Ant ponios A. Grinienės 
pečių gulėjo dideli ir sudėtingi 
uždaviniai, nes ji buvo Studijų 

savaitės rengimo komisijos na
rė. Lietuvių Moterų Klubų Fe- 
deracijos regionalinė valdyba Vo ■ 
kietijoje turėjo savo posėdį, kur 
buvo apsvarstyta visa eilėklau' 
simų bei einamieji reikalai. 
Ypač buvo susirūpinta Vargo Mo
kyklos mokslo priemonėmis, 
kurias labai sunku, o kartais ne
įmanoma gauti.

Buvo užgirtos Lietuvių Mote
rų Draugijos Hamburge pastan
gos austi tautinius rūbus ir ki
tus dalykus. Šitas klubas prašo 
visus tautiečius atsiūsti jiems 
kas ką tik turi iš raštų - pa
vyzdžių. Buvo surengta paro
dėlė iš jau išaustų tautinių rū
bų bei gintarinių išdirbinių. 
Per tėvynės valandėlę gražiai 
pasirodė Lietuvių Moterų Klu
bas iš Duesseldorfo su savo tau
tiniais šokiais, deklamacijomis, 
dainomis, bei montažu. Publika 
juos labai šiltai priėmė. Pasi
rodė dar grupė iš keturių buvu
sių gimnazisčių su tautiniais šo - 
kiais.

Svarbiausias mums - mote
rims buvo įvykis, kad per Stu-

Marina Gorodeckaitė paskai
tos metu. 

dijų savaitę pasirodė su rimta 
išsamia paskaita M. Gorodec
kaitė. Ji buvo oficialiai pakvies
ta dalyvauti kaip paskaitininkė. 
Gimusi Lietuvoje, tačiau dar ma
ža būdama turėjo 1944 metais su 
tėvais apleisti tėvynę. Likimas 
nunešė ją su tėvais į tolimą Ve- 
nezuelą, kur baigė gimnaziją ir 
universitetą. M. Gorodeckaitė 
gavo iš Venezuelos universite
to stipendiją ir atvažiavo į Lon
dono universitetą, kur ji studi
juoja socialinę psichologiją ir 
ruošiasi doktoratui. Jos tema: 
"Antrosios kartos nutautėjimas 
išeivijoje”. Iš Marinos Goro- 
deckaitės paskaitos aš paminė
siu tiktai tą vietą,kur ji kalbė
jo, kad antros kartos asimilia
cija suskirstoma pagal šeimos 
aplinkybes į 4 grupes:

1. Mišrios šeimos, kurios gy
vena provincijose, kur nėra emi
grantų organizuoto gyvenimo. 
Šeimoje vyksta pilnutinė asi
miliacija, kuri aiškiai matosi 
vaikų visiškame nutautėjime.

2. Grynos emigrantų šeimos, 
kurios gyvena aukščiau minė
tose sąlygose arba ten kur yra 
organizuotas emigrantų gyveni
mas skirtas tiktai suaugusiems. 
Vyksta kultūrinė asimiliacija 
šeimoje, tačiau vaikai išlaiko 
prisirišimo jausmą prie tauti
nės grupės.

3. Mišrios-šeimos, kurios gy- 
vena emigrantų grupės centruo
se, kur yra organizuotas gyveni
mas skirtas suaugusiems ir vai
kams. Mažas procentas vaikų 
pritampa prie emigrantų grupės 
ir gali būti prie jos priskaity- 
tas, tačiau didesnis nuošimtis 
šių mišrių šeimų ir jų vaikų vi
siškai išeina iš emigrantų gru
pės ir susilygina su anglais, vo • 
kiečiais ir pan.

4. Grynos emigrantų šeimos, 
kurios gyvena aukščiau minėto
se aplinkybėse. Šičia vyksta iš
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FREE ENTERTAINMENT
Bob Hope/Perry Como/
Art Linkletter/King Family/
Jimmy Dean/Herman’s 
Hermits/Rhodes Bros/
Lovin’ Spoonful/Fuller Bros/ 
Miss USA-World/
Plūs many others!

PLŪS
Harness Racing, Auto Racing, 
Horse Pulling, Summer Theatre 
Group, Auto Thrill Show,
Horse Show

Drive Interstate 71 and exit at East 
llth Avė. or East 17th Avė. Parking 
for 100,000 cars.

Columbus1 Ohio
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tikrųjų pluralistinė asimiliaci
ja. Šeimos išlaiko kultūrą ir vai
kai įeina į emigrantų gyvenimą 
palaikydami dvigubą lojalumo 
jausmą atskirdami valstybę nuo 
tautybės.

Gale pabrėžta vaikų ir jau
nuolių organizacijų reikšmė tau - 
tiniam išlaikymui, kurios tęstų 
tautinį išsiauklėjimą vaikuose 
ir jaunime.

V. Čekauskienė

VIESĖBAMI CHIM8JB PIRKITE GAUJOJE MOBERUIUE 
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĖJE 

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

PARAMA-
ČIA GĖRIMUS PIRKSITE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ

i.

2.
3.
4.

Asbach Uralt — Import. 
Germ. brendy ...................
Imported Canad. wiskey 
Coeur de France Cordials 
Banana Liąueur ...............

5th — $5.49
5th — $3.98
5t.h — $2.98
5th — $3.98

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

5th — $0.98
5th — $1.29
5th — $1.49

Studijų savaitės atidaryme kalba dr. K. Čeginskas. Sėdi: prof. 
Z. Ivinskis, J. Gailiušytė ir Valiūnas.

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

RAUDONASIS ■
TERORAS llllb
ARBA KAS ĮVYKO 1989 METAIS

Į 5 ) Istorikas Max Laugham pasakoja apie krizę, kuri
sukrėtė pasaulį 1989 metais. Tais metais susirinko 
ICR (Revoliucinis Komunistų Internacionalas) priim
ti svarbų nutarimą. Tarp ICR atstovų dalyvavo Anne 
Villemur ir Marco Rovarelli.

Sesijos metu kinų kompartijos galva paskelbė, 
kad nutarta pradėti revoliucinį karą Amerikoje, su
sprogdinant mažas atomines bombas. Amerikiečių 
komunistų vadas negras Knox Miller vadovaus ope
racijai. Sovietai, pastatyti prieš įvykį, turės pasi
sakyti, kurią pusę pasirenka — imperialistų ar re
voliucionierių.

Marco posėdy viešai pasipriešino šiam planui, 
nes tai sudarė pavojų sukelti pasauliniam karui. Jis 
buvo išmestas iš salės ir dingo. Anne, kuri su juo 
dalinosi kambariu Pekine(pasidarė įtariama. Bet jai 
leido apleisti Pekiną, sekant kinų agentui Lengui. At
vykus į Romą Anne nusikratė kinų agentais ir pasi
slėpė sovietų ambasadoje.

Lėktuvas, kuriame buvo sovietų ambasadorius Nikolas Balgi- 
nas ir Anne, padaręs ratą, leidosi Maskvos aerodrome.

-- Štai mes ir atvykome, — pasakė Balginas. -- Jei jūs išgal
vojote šią istoriją, jei jūs...

Jis sustojo kalbėjęs, bet patraukęs pečiais tęsė:
-- Pagaliau, jau per vėlu ką nors daryti.
Aerodrome z minutei palikęs ją oficialiame salione, grįžo jos 

ieškoti.
-- Reikia palaukti, -- pasakė jis. -- Viršūnėje nežino ką su 

jumis turi daryti.
Ir paskui juokdamasis pridėjo:
— Su mumis. Nes ir aš lošiu savo vieta, ar jūs tai supran

tate?
Jis susmuko į fotelį.
-- Kaip jūs patekote į ICR? Ar romantizmas pastūmėjo? Grei

čio v paslaptingumas, ar aukojimosi jausmas. Aš turėjau jūsų 
amžiaus dukterį. Ji dingo, kai bauvau ambasadoriumi Brazilijoje, 
Valstiečių sąjūdis, šiauriečių revoliucija jai apsuko galvą. Ji mirė 
prieš dvylika metų. Ji dalinai buvo į jus panaši. Tas pats beribis

žvilgsnis, tas pats pamėgimas žodžių.... Kaip tik apie ją galvoda
mas aš jums patikėjau...

-- Ji gal būt aistr ingai siekė teisingumo -- pasakė Anne. 
-- Teisingumo? Taip! Tas žodis visad buvo jos lūpose... 
Įėjęs salionan karininkas padavė ambasadoriui voką. Jis greit 

permetė akimis raštą.
-- Aš turiu pasakyti, -- pasakė šypsodamasis, -- mus priima 

rimtai. Sekite šį karininką, atsakinėkit atvirai jo klausimus ir pa- 
sitikėkit juo.

Pasodinta į helikopterį Anne greit prarado sąmonę, nes ji bu
vo išvargusi.

Atmerkusi akis ji pamatė gulinti apytamsiame kambary. Šalia 
stovėjo du karininkai ir viena baltai apsirengusi moteris.

-- Jūs esate išvargusi, -- pastebėjo vienas karininkų. -- Bet 
nesirūpinkit. Daktarė Rudenko jums išvirkš vaistų ir jūs jausitės 
stipriau. Prieš tai ji jus iškratys. Jūs suprantate, to reikalauja 
saugumas.

Abu karininkai išėjo. Slaugė pradėjo nuodugniai apžiūrėti 
Anne. Paskui į kairės rankos venas įleido vaistų. Anne leidosi tai 
daryti, kad tik ja pasitikėtų. Tegu apžiūri kiekvieną jos dantį, tegu 
ją išnagrinėja kaip kokį daiktą. Svarbiausiai, kad ją išklausytų.

Šilumos banga perbėgo jos kūną. Vaistai pradėjo veikti ir ji 
pasijuto stipresnė. Daktarė paskambino ir saugumo karininkai su
grįžo.

-- Dabar jūs jaučiatės geriau?
-- Taip, -- atsakė Anne.
Ją išvedė koridorium, kėlėsi keltuvu, vėl vedė koridoriais, ir 

įvedę į didelį kambarį, dingo.
Už didelio lango gilumoje spindėjo Maskvos nakties žiburiai. 

Prie lango buvo didelis pasagos formos stalas už kurio sėdėjo pli
ku pakaušiu; liesu veidu, su aukso rėmeliais akiniais vyras. Tam
siame kampe ant sofos sėdėjo kitas vyras, kurio veido bruožų Anne 
negalėjo pamatyti.

-- Atsisėskit, — pasakė vyras su akiniais.
Ji atsisėdo.
-- Aš esu generolas Silisenski, — pasakė jis iš lėto prancūziš

kai.
Vadinas, tai buvo tas asmuo, kuris vadovavo visai sovietų žval

gybai. Tai buvo žmogus, kuris iš šio kambario kaip voras tiesė 
tinklą visame pasaulyje. Tai buvo žmogus, kurio ICR mirtinai ne
apkentė.

— Mes apie jus viską žinome, — pasakė jis ir paėmęs korte
lę pradėjo skaityti. -- Anne Villemur, gimusi 1962 m. gruodžio 27 
d. Paryžiuje... Būdama 16 metų amžiaus Įstojo įprancūzų-kinų drau
giją....

-- Jūsų tėvas buvo profesoriumi rytų kalbų institute. 1979 me
tais jūs įstojote Į revoliucionierių komunistų internacionalo pran
cūzų sekciją. Ar aš apsirinku?

Anne pakratė galvą.
-- 1982 metais jūs pasivadinote kitu vardu: Anne Michels Nuo to

1t

laiko jūsų tėvas apie jus nieko nebežino. Bet mes... Ar aš turiu to
liau tęsti?

— Jeigu jūs norite. Bet aš čia esu ne savo gyvenimo pasipasa
kojimui, — atsakė Anne.

Andrėj Vasilevič Silisenski pasikėlė ir prisiartino prie jos.
— Neužmirškit, kad jūs esate mūsų rankose. Jei jums ICR pa

vedė uždavinį mus suvedžioti, nesitikėkit, kad mes įkrisime į jūsų 
spąstus.

-- Ar jūs žinote ką aš padariau Romoje? -- paklausė Anne ty
liu balsu.

--Jūs nužudėte Lengą, tą seną Lengą.
— Ar to jums neužtenka?
-- Ne. Lavonas dar nieko neįrodo. Sibiro medžiotojai taigoje 

prie medžio pririša auką, kad prisivilioti tigrą. Leng galėjo būti 
jūsų auka.

-- Bet jūs esate bepročiai! Aš jums sakau... -- sušuko Anne.
-- Ką jūs mums tikrumoje pasakėte? -- sausai perkirto Si

lisenski. t
-- Aš viską papasakojau Romoje jūsų ambasadoriui Balginui!
-- Pradėkit iš naujo.
Žmogus, kuris sėdėjo sofoje pertraukė jį ir pradėjo kalbėti ru

siškai. Karts nuo karto ranka jis perbraukdavo savo žilus plaukus. 
Anne atpažino. Tai buvo Anton Aleksejivič Pavlenko, sovietų kompar
tijos generalinis sekretorius ir vyriausybės galva. Jis kalbėjo ener
gingu balsu. Jis atstovavo politinį realizmą, pragmatizmą. ICRtvir- 
tino, kad revoliucinė dvasia jame buvo mirusi, kad tai tikras techno • 
kratas.

Vienas karininkas vertė Pavlenko žodžius.
-- Prezidentas nusprendė jumis pasitikėti. Jis galvoja, kad jei 

jūs spontaniškai kreipėtės Romoje įsovietųambasadorių,dėlto, kad 
jūs pripažinote svarbumą buvimo taikingo komunizmo... Bet jūs tu
rite mums pasakyti nieko neslėpdama, viską ką žinote.

— Aš to tik ir tetrokštu, -- pasakė Anne.
Ji pradėjo pasakoti iš lėto, bet tiksliai. Ji nupasakojo savo ke

lionę į Pekiną, mitingą revoliucijos rūmuose, LiangChan kalbą ir 
projektą apie atentatų ruošimą Amerikoje.

— Jūs būsite priversti pagal Liang Chan, Hu Shih ir ICR planą 
pasisakyti kurią pusę pasirenkate. Pirmieji atentatai Amerikoje su
kels reakciją ir jūs būsite įtraukti krampliaratin...

Anne balsas buvo silpnas, bet jai atrodė, kad ji rėkia. Staiga ją 
pagavo silpnumas ir lyg migloj pamatė Marco Rovarelli ir griūnantį 
ant jos Leng lavoną... Jai sukosi galva ir kojos nebeatlaikė.

Du karininkai pašaukti skambučiu pagalbon prie jos pribėgo. 
Pats žvalgybos viršininkas gen. Silisenski nepajudėjo.

— Suteikit pirmąją pagalbą. Paskui nugabenki! į valstybės sau
gumo kliniką. Žiūrėkit, kad ji būtų laikoma visiškoj paslapty.

Anne buvo išnešta iš kabineto. Pavlenko rankos žestu atleido 
sekretorių ir vertėją, pasiekdamas vienas su Silisenskiu.

(Bus daugiau)
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VASAROTOJO ĮSPŪDŽIAI VYT. ALANTAS

TĖVYNES LAŠAS
ANT ATLANTO KRANTO

Kai įvažiuoji į tėvų pranciš
konų sodybą Kennebunkporte,pir- 
mon galvon krinta akysna žel
menį jos fone architekto Jono 
Muloko suprojektuotos stacijos, 
Liurdo Motinos koplyčia ir lie
tuviškas kryžius, ir tik vėliau 
nukreipi žvilgsnį į patį vienuo
lyno pastatą kitame erdvios aikš
tės gale ir į čia pat stovinčius 
modernius mokyklos rūmus.

Jei nebūtų Muloko kūrinių, iš 
paviršiaus žiūrėdamas, nepasa
kytum, kad patekai į lietuvybės 
židinį.

Stacijos ir koplyčia, supro
jektuotos grynai lietuviškų kry
žių bei koplytstulpių dvasioje, 
dvelktelia Lietuvos prisimini
mais, ir Muloko pionieriška ar
chitektūra šiame tolimame Mai
no kampelyje atrodo, lyg skaid
rus lašas nukritęs iš Tėvynės 
padangės ant Atlanto kranto. 
Tie pastatai patrauklūs akiai 
estetiniu požiūriu ir malonūs 
bei artimi lietuvio širdžiai tau
tiniu ir religiniu atžvilgiu.

Gėrėdamasis tais Muloko kū
riniais, aš galvojau, kad be abe
jo, tai tėra pirmieji drąsūs 
žingsniai tautinio architektūros 
stiliaus ieškojimo kelyje, atsi
menant, kad nė vienas pionie
rius neatrado iškart viso kraš
to... Svarbu kad atsiranda pra
dininkų, kuriuos paskum seks 
kiti. Tautiniam architektūros sti
liui išsikristalizuoti reikia pa
lankių ir skatinančių sąlygų bei 
ne vieno dešimtmečio laiko...

, Atvažiavus pas pranciškonus 
vasaroti, pirmiausia turi susi
pažinti su tėvu Jonu, kuris čia 
tvarko visus vasarojimo reika
lus. Jis nedidelio ūgio, saulės 
nudegtu veidu ir vilki padėvė
tu, apspurusiais rankogaliais 
vienuolišku rūbu. Tuojau paste
bi, kad jis žmogus darbininkas, 
o ne šiaip jau tinginiaująs vasa
rotojas. Jis paslaugiai ir greit 
sutvarko tavo reikalus, ir gali* 
pradėti savo dienų vasarojimo 
ciklą.

Kasdien matydavome tėvą Jo
ną valgykloje, kur jis visada 
draugiškai šypsodamasis apei
davo visus stalus, persimesda
mas vienu kitu žodžiu su sve
čiais ir kantriai išklausydamas 
moterų nusiskundimus, kad oras 
esąs šaltas. Aplamai,, tėvas Jo
nas daugiau šypsodavosi kaip 
■kalbėdavosi, tačiau per sureng
tą partizanų minėjimą vienuo
lyno padvarijoje jis prabilo į 
stovyklaujančius vaikus bei va
sarotojus tokiu sklandžiu, jaut
riu patriotiniu žodžiu(kad mus 
visus sujaudino...

Kai važiuoji 900 mylių ieško
ti jūros, tai atvažiavęs pirmon

GERIAUSIAI PAILSĖSIU PER SAVO ATOSTOGAS 
LIETUVIŠKOJE J A N S O N V 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.
• Visai 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) 128-8125.

didžiausią Cape Cod žalumynuos paskendusią lietuvišką 
pajūrio vila.

Visi maloniai kviečiami atvykti Į šią gražiausią ir

galvon skubi joje pasiplukdyti. 
Nuo pranciškonų sodybos oke
anas netoli — apie 10 minučių 
ėjimo, -- bet kas iš to? Jūrą 
gali mėgti kiek įmanai, bet jei 
jūra tavęs nemėgsta, prieš vė
ją, šiuo atveju prieš jūrą,ne
papūsi. Paplūdimis neblogas, 
-- kitą dieną pavažiavę mes su
radome ir labai gero pajūrio 
smėlio, -- bet vandens, deja, pri
imtino neradome: ligi tik įbren- 
di, tai tau taip gelte sugelia 
kojas, kad šoki atgal į kran
tą tartum būtum užmynęs spy
ruoklę. Vieną dieną vanduo pa
sitaikė lyg ir šiltesnis, ir aš, 
gėdydamasis grįžti į Detroitą 
nė karto nepasimaudęs okeane 
— juk draugai juoksis! -- su
rizikavau ir murktelėjau į tą 
ledinę masę ir, žinoma, šokau 
atgal kaip sugeltas. Vandeny
nas nuo to ne ką tenukentėjo.bet 
man kitą dieną prisikabino slo
ga. Tėvas Jonas mums išaiški
no, kad čia pro šalį tekanti sro

Pranciškonų provinciolas Tėvas, Leonardas Andriekuskartuyra po
etas mąstytojas su labai aiškiu estetizmo atspalviu.

Vyt. Maželio nuotrauka

vė nuo Labradoro. Bet jūros mau
dynes puikiai atstoja pranciš
konų įrengtas baseinas: vanduo 
čia toks pat sūrus kaip vande
nyne, tik ne toks šaltas ir, de
ja, negali pašokinėti ant bangų...

Taip jau likimo knygose buvo 
surašyta, kad tuo metu pas pran
ciškonus viešėjo keletas rašy
tojų. Pirmą dieną atėjęs valgyk- 
lon tuojau pamačiau prie kito 
stalo sėdinčią kolegę Nelę Ma- 
zalaitę su savo vyru, čia pat 
darbavosi poetė Audronė - Bal" 
čiūnienė, o prie mūsų stalo ne
tikėtai susitikome su detroitiš- 
kiais rašytojais poete Keblie- 
ne-Bogutaite ir jos vyru dr. 
Kebliu. įskaitant poetą tėvą 
Leonardą Andriekų ir mane pa
tį , susidarė šešetos plunksnos 
darbuotojų grupelė.

Mums bevalgant prie mūsų 
stalo prieina vidutinio ūgio la

bai gyvom išraiškiom akim po
nia ir sako:

-- Pone Alantai, mes rengia
me literatūros vakarą ir kvie
čiame dalyvauti tamstą ir po
nus Keblius. Čia tiek daug ra
šytojų suvažiavo...

Ko ko, bet to tai jau tikrai 
nesitikėjau. Aplamai paė
mus, aš nelabai mėgstu daly
vauti literatūros vakaruose ne 
dėl to, kad jų nevertinčiau, bet 
dėl to, kad, mano nuomone, jei 
stoji prieš publiką, tai turi mo
kėti paduoti jai žodį meniškai, 
o aš gi niekad nesijaučiau turįs 
tam pakankamų sugebėjimų. O 
be to, atvažiavus vasaroti, ne 
tie dalykai rūpi. Pagaliau, leng • 
va buvo atsisakyti, nes važiuo
damas atostogų, negalvoja u apie 
jokį literatūros vakarą ir ne
pasiėmiau jokio savo rašinio. 
Atrodė, kad panašiai galvojo ir 
ponai Kebliai, ir tos ponios pa
siūlymą mes sutikom gan skep
tiškai. Maždaug tokius sampro
tavimus aš tai poniai rengėjai ir 
išdėsčiau, bet ji klausėsi manęs 
išsiblaškiusi, vis dairydamasi 
po valgyklą tartum ieškodama 
naujų-aukų ir pagaliau, lyg da
lykas būtų per daug aiškus, 

kad dar reikėtų apie jį kalbė
ti, ji man sako:

— O tai nieko, mūsų biblio
tekoje yra tamstos knygų, tams
ta pasiimsi ir paskaitysi. Atsi
prašau, dar turiu pasikalbėti su 
kitais rašytojais, ir ji nuėjo.

Ta ponia buvo Beatričė Ker- 
belienė iš Bostono. Skaičiau apie 
ją spaudoje, bet niekad nebuvau 
sutikęs gyvenime. Bostone ji tu
ri suorganizavusi vaidintojų ko
lektyvą, kuris, atrodo, bando eiti 
moderniojo teatro kryptimi, ta
čiau bijau ką nors daugiau pasa
kyti, nes neteko matyti jo spek
taklių. Ponia Kerbelienė artimai 
bendradarbiauja su pranciškonų 
gimnazija ruošdama čia mokslei - 
vių vaidinimus, o vasaros metu 
darbuojasi su stovyklaujančiais 
vaikais. Neišsiaiškinau tiksliai ( 
kokios čia jos pareigos, tik ma
čiau, kad ji visą laiką labai užim
ta, kad ji vis kažkur skuba. Man 
susidarė įspūdis, kad ji čia lyg 
ir tų visų vaikų globėja. Vaikai, 
rodos, ją vadino "motinėle". Ir 
jos pačios vaikai čia stovyklavo.

Apie literatūros vakarą pamir
šau, nesgi pranciškonų sodyboje, 
ir aplamai Kennebunkporte(gali 
ir įdomesnių dalykų prasimany
ti. Ir labai nustebau, kai kitą 
dieną, išėjus po pusryčių iš val
gyklos į koridorių, pasitinka mus 
vis taip patraukliai besišypsanti 
ponia Kerbelienė ir sako:

— Prašau užeiti į mūsų bib
lioteką, ten rasite savo knygų li
teratūros vakarui, --o durys 
čia pat plačiai atviros.

-- Po perkūnėliais, -- pagal
vojau -- ta moteriškė mus stu
mia į tą literatūros vakarą savo 
švelnia bet ir neatlaidžia ranku
te...

Ką darysi, reikia užeiti. Biblio
tekos kambarys nedidelis, pilnas 
lentynų su tvarkingai sudėlioto
mis knygomis, gan platus lietu
viškų knygų skyrius, tvarkinga ir 
švaru, laba palanki vietelė stu
dijuoti. Žiūriu, mano knyga 
"Tarp dviejų gyvenimų" jau iš
imta iš eilės ir pastatyta prie
šais... Kelio atgal tikrai nebė
ra, -- dingtelėjo man galvon.

#«sje

Taigi, literatūros vakaras 
įvyko. Jis buvo suruoštas puikio - 
je naujoje pranciškonų pastaty
toje sporto salėje. Kėdės susta- 
tybos, stalas prelegentams pa
ruoštas ir net neužmiršta pasta
tyti ant jo puikios gėlių puokš
tės. I vakarą atėjo, tur būt, 
visi vasarotojai. Laukdamas sa
vo eilės, galvojau, kad iš tik
rųjų tai yra ponios Kerbelienės 
vakaras. Kaip ji tvarko po aikš
tę stovyklaujančius vaikus, taip 
ji suorganizavo rašytojus ir su
kvietė į salę svečius. Tai dar 
vienas įrodymas, ką gali pada
ryti veikli, energinga, atkakli ir 
sklidina iniciatyvos asmenybė.

Išskyrus kol. Bogutaitę, kuri 
vis dėlto atsispyrė ponios Ker
belienės pagundoms, savo nove
lę iš mūsų stovyklavimo laikų 
Vokietijoje paskaitė Dr. Keb- 
lys, Audronė pakaitė savo po
ezijos pluoštą, Nelė Mazalaitė 
skaitė legendą, turinčią ryšių 
su pranciškonų vienuolynu, aš 
pats paskaičiau trumpą ištrau
ką iš "Šventaragio" ir pagaliau 
tėvo Andriekaus poeziją skaitė 
Izabelė Žmuidzinienė-Savickai- 
tė iš Rochesterio. Ir vėl staig
mena. Giminystės ryšiai man 
visada painiojasi, bet, jei neklys
tu, Izabelė yra mano antros ei
lės pusseserė iš motinos pusės. 
Bet ne tai svarbu, svarbu, kad 
ji skaitė ne mėgėjiškai, bet su 
meniniu įsijautimu ir su groži
nio žodžio perdavimo technikos 
gilesniu susipažinimu. Klausy
tojams iškart susidarė įspūdis, 
kad išeiti prieš publiką jei ne
be naujiena. Pasirodo, kad ji yra 
lankiusi vaidybos studiją, vaidi
nusi ir dabar tebetęsia tą dar
buotę Rochešteryje. Jos muzi
kalus balsas, aiški tarsena ir 
laisva laikysena visiems paliko 
geriausią įspūdį.

Su tėvu Leonardu Andriekum 
susitikau kitą dieną po atvažia
vimo į Kennebunkoprtą: anksčiau 
niekad nebuvau jo sutikęs. Jis 
buvo tiek malonus, kad aprodė 
mums, t.y. mano žmonai, sūnui 
ir važiavusiai su mumis mūsų 
kaimynei, vienuolyną, statomą 
prie jo koplyčią ir mokslo įstai
gą viską nuodugniai paaiškinda
mas. Vėlgi mums buvo nemen
ka staigmena, kai jis mus įve
dė į mokyklos rūmuose įsikū
rusią meno galeriją. Žinoma, tai 
nėra didelė galerija — dėl pa
talpos ankštumo visų vienuolyno 
turimų paveikslų čia iškabinti 
neįmanoma -- bet vis dėlto ga-

Rašytojas Vytautas Alantas atostogų metu.

lerija. Čia mes matėme Galdi
ko, Kasiulio, Žeromskio, Viz
girdos, Vaikšnoros, Paukštie
nės, Tamošaičio, Pautieniaus, 
Viesulo ir kitų mūsų dailininkų 
darbų. Ir aplamai, pranciškonų 
vienuolynas Kennebunkporte yra 
sutelkęs nemaža lietuvių daili
ninkų kūrybos. Vaikčiojant po 
vienuolyno ir gimnazijos rūmus 
visur užtinki Košubienės darbų, 
Petravičiaus grafikos, Tamošai
tienės kilimų ir naujai statomo
je koplyčioje Jonyno vitražų. 
Kaip minėjau, stacijų pastatą 
yra suprojektavęs Mulokas, bet 
pačias stacijas darė Košuba. 
Man dar neteko matyti išraiš
kesnio ir patetiškesnio tos rū
šies meno.

Tėvas Andriekus man pado
vanojo 1963 m. puikiai anglų kal
ba išleistą , Pauliaus Jurkaus 
redaguotą ir Vyt. Maželio nuo
traukomis * iliustruotą knygą 
"Art Collection" iš kurios ma
tyti, kiek ir kokių lietuvių meno 
turtų yra sutelkta šiame Maino 
kampelyje. O vaizdas susidaro 
gan imponuojantis.

###

Iš vieno žmogaus povyzos jo 
profesija išryškėja labiau, iš ki
to mažiau. Sakysime, vienas dak
taras iš paviršiaus gali atrody
ti "labiau" daktaras, kitas "ma
žiau", o trečias gali ir visai ne
atrodyti kaip daktaras. Ši pas
taba, gal būt, labiausiai tinka 
kalbant apie dvasininkus. Savo 
gyvenime aš esu sutikęs nema
ža moterų ir vyrų vienuolių, bet 
jie paliko man toli gražu nevie
nodą įspūdį. Sutikęs tėvą And
riekų, aš staiga prisiminiau se
nus laikus, kada, studijuodamas 
centrinėje Italijoje, Umbrijoje, 
as aplankiau Asyžių, kur, kaip 
žinoma, gyveno, darbavosi ir 
mirė Šv. Pranciškus. Jis čia ir 
palaidotas šv. Jurgio bažnyčioje. 
Po tą bažnyčią mane vedžiojo 
viena italė vienuolė. Nebeatsi
menu šiandien jos veido bruo
žų, tiesą sakant, būti ir sunku 
atsiminti, nes jie slėpėsi po juo
du, plačiu gaubtuvu, bet man pa
liko neišdildomą įspūdį jos be 
galo nusižeminusi povyza ir ty
li, melodinga kalba. Ji man aiš
kino šį bei tą, bet aš negalėjau 
nusikratyti mintimi, kad jos min
tys klajoja kažkur nebe šioje 
žemėje. Ji man atrodė, kaip vie
nuoliško luomo išsikristaliza
vusi kvintesencija.

Nepasakyčiau, kad tėvas And
riekus man būtų padaręs visu 
Šimtu nuošimčių tokį pat įspū
dį, kaip kada ana Umbrijos vie
nuolė italė, bet iš jo povyzos 
ir bendrai iš jo laikysenos bei 
kalbėjimo būdo vis dėlto stip
riai padvelkia vienuoliška dva
sia. Jis, be abejo, "vienuoliš- 
kesnis" už daugelį mano sutik
tų kitų vienuolių. Bet tai yra tik 
viena jo asmenybės pusė: jo as - 
menyje susisiekia realistas 
praktikas su poetu, lietuvis pa
triotas su dvasininku. Jis yra lie
tuvių pranciškonų provinciolas, 
kitaip sakant, administratorius 
Amerikoje'-- lietuviai pranciš
konai Amerikoje tiesiogiai pri
klauso Romai -- jis yra pran
ciškonų gimnazijos rektorius, o 
dirbant tokius darbus negali at

sidėti tik mistinėms kontemplia - 
cijoms, bet turi laikyti giliai įlei - 
dęs šaknis į lietuvišką podirvį ir 
bendrai į gyvenimo tikrovę.

###

Negaliu čia susilaikyti bent 
pora žodžiu neprasitaręs apie 
jo poeziją. Jis man malonėjo 
autografuoti savo 1963 m. išleis - 
tą eilėraščių rinkinį "Naktigo
nė". Vieną vėsoką vakarą, kai 
nerodėjo niekur išeiti, aš jį per
skaičiau. Neketinu čia kalbėti 
apie jo visą knygą, nes tai nėra 
šio rašinio tikslas, bet tik no
rėčiau tarti keletą žodžių apie 
vieną jo eilėraštį, užvardintą 
"Paukščiai", kuris mane ypatin
gai sudomino. Vienoje vietoje 
jis sako:

Šiandien paukščiai nebetil
po medžiuose,

Sieloj paukščių giesmės ne
betilpo.

Jei šiuos žodžius būčiau per
skaitęs ne Kennebunkporte, o 
kur kitur, jie greičiausiai nebū
tų patraukę mano dėmesio, bet 
čia jie man pasirodė prasmingi. 
Pranciškonų sodyboje netrūks - 
ta medžių ir, be abejo, netrūks
ta paukščių. Tai yra ideali vie
ta kontempliuoti ir pasinerti į 
gamtos prieglobstį. Aš prisimi
niau kadaise skaitytą šv. Pran
ciškaus biografiją, kur buvo pa
sakyta, kad Asyžiaus šventasis 
labai mylėjęs gamtą, paukščius 
vadinęs savo broliais ir net su
pratęs jų kalbą. Greičiausiai ir 
jam "sieloj paukščių giesmės 
nebetilpo". Išplėsdamas savo 
mintį tėvas Andriekus priduria:

Nebetilpo joj nei giesmės, 
Nei simfonijos, kurias ten 

vėjas
Grojo obelių šakelėm...

Tėvas Andriekus savo poezi
joje religinį momentą linksniuo
ja gana santūriai, nors ir jauti, 
kad už jo pečių stovi angelas 
sargas, kurį poetas prašo vesti 
jį "per tą žvaigždėtą naktį", kaip 
jis sako kitame savo eilėrašty
je, bet, man rodos, visiškai na
tūralu, kad. jo kūryboje kartais 
atsiaidi atgarsiai pranciškonų 
vienuolyno įkūrėjo, kuris irgi 
buvo poetas. Plačiai apie tėvą 
Andriekų kaip apie poetą nekal
bant, reikia čia dar tik paste
bėti, kad jis yra poetas mąsty
tojas su labai aiškiu estetizmo 
atspalviu. Jo stilius rūpestingai 
išieškotas ir jo nebūtų galima 
tiksliau apibūdinti,kaip jo paties 
žodžiais, kuriais jis užvardino 
kitą savo eilėraščių knygą "Cas- 
cada cristalina"...

Šį savo rašinį aš užvardinau: 
"Tėvynės lašas ant Atlanto kran - 
to”. Bet tas lašas nėra tik vien 
Muloko kūriniai, bet ir mūsų dai
lininkų ten sutelkta kūryba ir 
tas lietuvybės darbas, kurį tė
vai pranciškonai varo savo gim - 
na zi joje.

’Iš Kennebunkporto mes tęsė
me savo atostoginę kelionę toliau 
į Maino šiaurę, o iš ten pasuko
me atgąl į Cape Godą.

(Bus daugiau)
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MALĖ HELPDESIGN ENG1NEER
Expanding Magnetic Equipment Division of National Corpo- 
ration seeks an Electrical Engineering graduatę with some 
experience in electromechanical design for position in pro- 
duction Engineering Department. Responsibilities will in
clude product design reąuiring electrical, magnetic and me
chanical stress calculations and preparation of specifications 
and labor estimates for equipment not previously manufac- 
tured.
Salary comrpensurate with background and experience. Ex- 
cellent fringe benefit program. If you are seeking an op
portunity for growth and development, please submit com- 
plete resume including salary requirements to:

MANAGER INDUSTRIAL RELATIONS
INDIANA GENERAL CORPORATION

Magnetic Eąuipment Division
6001 S. General Avė. Cudahy, Wis. 53110

AN EQUAL OPPORTUNITY EMPLOYER

(88-89) collect: Personnel Director

TURRET LATHE OPERATOR 
(Class A)

MINIMUM 5 YEARS EXPERIENCE, CAPABLE OF OWN SETUP. 
WORK WEEK 55 HOURS PLŪS. TOP WAGES PAID. 

PAID INSURANCE, HOL1DAY, ETC.
APPLY IN PERSON DA1LY UNTIL 5:30 P. M. OR 

SATURDAY BEFORE 12 NOON.

BUTK1N TOOL & MANUFACTURING 
CO.

67 Erna St. Milford, Conn.
(88-90)

HELP WANTED MALĖ

TURRET LATHE 
OPERATORS

55 HOUR WEEK 
TOP WAGES PAID 

APPLY TO 

A. J. MARTIN 
Manufacturing Co. 

20 Newberry Rd. 
Bloomfield, Conn.

(88-94)

INSPECTORS
Some experience with precision in- 
struments desirable. We offer good 
wages and fringe benefits and good 
vvorking conditions. Ours is a dyn- 
amic company vvith a great future 
for the right man.

DAMOR DIVISION
HOOVER BALL & BEAR1NG CO. 

2440 W. HIGHLAND RD.
Hovvell, Michigan, 517 — 546-1420

(88-90)

Mask Makers (3)
Capable of vvorking vvith niekei elec- 
troforms. Steady vvork. Mušt be wil- 
ling to vvork overtime.

International Masking & 
Engineering Corporation 

6536 JACKSON RD. 
ANN ARBOR, MICH.

313 - 761-1030

DIVIDIND CHICKS MAILED 
QUARTERLY ON INVESTMENT 
SAVINGS ACCOUNTS

(83-88)

K i LIJkB
Your Savings D LOAN ASSOCIATION 

Joiepb F» Gribtuaktt» Exec. Secv. 
1447 SO. 49th CT. • CICERO, ILLINOIS 60650

HOURS: MON. 9-8; TUIS., THUR., FRI. 9-5; SAT. 9-1 ;WED. CLOSED 
p" PHONE 656-6330

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)

W A N T E D 
JOURNEYMEN 
Mill Hands 

Surface Grinders 
External Grinders 

Jig Grinder 
Electrician 

Experienced journeymen on Gauge 
vvork. Steady vvork. Top vvages, 
fringe benefits. Days. 

Freeland Gauge Co. 
13300 FOLEY 

DETROIT, MICH.
(83-90)

W A N T E D
1ST CLASS SKILLED 

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

DAY WORK
Steady vvork. You receive A-1 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)

Rolling Machine 
Operator

Rolling Machine 
Sėt Up Man

Keystone Metai 
Moulding

16410 Stephens Drive 
East Detroit, Mich.

(84-91)

MACHINIST
Bullard Hand 
Milling Hand 

Machine Assembler
Medium toheavy vvork; mušt be able 
to read prints; set-up own jobs. All 
benefits, steady, overtime, modern 
plant.

APPLY DAILY 8 A.M.
TO 4:30 P.M. SAT. 8 TO 

11:30 A.M.
H. J. RUESCH 
MACHINE CO.

35 Fodem Rd. 
Springfield, N. J.

(87-89)

WANTED AT ONCE 
EXPERIENCED 

MACHINE OPERATOR 
FOR PRECISION 
E. D. M. W0RK

ELOX EQUIPMENT 
10841 Capital Oak Park, Mich.

313 — 548-2228
(87-96)

JOURNEYMEN
DIE SINKERS

AND
TRIMMER MEN

ALSO
STEEL PASSERS

Steady year round vvork. Top vvages. 
Excellent benefits. Write, call or 
come to Cheboygan. Work in god’s 
country.
MICHIGAN AUTO PARTS

618 Webb Avė. Industrial Park 
Cheboygan, Mich.
616 — 627-5609

(87-93)

WANTED AT ONCE 
JOURNEYMEN 

OR
1ST CLASS SKILLED 

PLANER OPERATORS 
AND

TURRET LATHE 
OPERATORS

W1CKES MACHINE Tool, a long es- 
tablished and leading manufactur
er of machine tools offers excėl- 
lent openings for qualified men. 
Permanent employment and gen- 
erous fringe benefit program. If 
interested in stable employment 
vvrite apply or stating experience 
and qualifications or apply in per
son.. Ali replies will be kept conf- 
idential. Apply to:

PERSONNEL DEPARTMENT
THE WICKES CORPORATION 

5 15 N. WASHINGTON
SAGINAW, MICHIGAN 48607 

An Equal Opportunity Employer 
(87-96)

DIE DESIGNER 
WANTED

To process aluminum and stainless 
steel decorative moulding and stamp
ing.

RECEIVE
COMPETIVE RATES
ALL FRINGE BENEFITS 
SMALL SHOP ATMOSPHERE 
SUBURBAN LOCAT1ON

APPLY IN PERSON
KEYSTONE METAL 

MOULDING CO.
16410 STEPHENS DRIVE 
EAST DETROIT. MICH.

(87-89)

SHEET METAL 
MEN

Layout men, combination bench 
hands, hammerformers, trainees. Ex- 
perience in automotive prototype 
vvork. All medical, life insurance. 
pension and cost of living paid.

AUTO METAL CRAFT 
MFG. CO.

10240 CAPITAL AVĖ.
OAK PARK, MICH.

(87-90)

JOURNEYMEN
OR

1ST CLASS SKILLED 
MACHINE TOOL 

OPERATORS
Excellent opportunity for qualified 
men vvho have experience in:

1. TURRF.T LATHF.
2. BROACH LATHF.
3. BULLARD OPERATOR
4. HF.AT TRF.AT

APPLY IN PERSON 
NATIONAL BROACH & 

MACHINE CO.
5600 ST. JEAN 

DETROIT 13, MICH.
(87-89)

J O U R N E Y M A N 
or 1ST CLASS SKILLED 

SĖT UP MAN
For 5 SP1NDLE W «< S 

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

AGGRES1VE MFG. CO.
3323 *Jerome Detroit. Mich.

TW 1-7320
(83-92)

CLEVELANDO SKAUTAI STOVYKLAVO

Iš Clevelando lietuvių skautų "Pionierių" stovyklos. Nuotraukoje 
stovyklos viršininkas Andrius Šenbergas, tuntininkas V. Staškevi
čius, Algis Meilus, J. Pažemis, Algis Nagevičius.

Clevelando Pilėnų tun
to vasaros stovykla, ku
rioje stovyklavo gražus 
skaičius skautų, praėjo 
labai pakilioje nuotaiko
je. Stovyklauta BSA sto

CLEVELANDO PARENGIMŲ
— KALENDORIUS _

RUGSĖJO 17 D, — Lapkri- 
čio 13 d. manifestacijos filmo 
rodymas. Rengia ALT Cleve
lando skyrius.

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

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

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

SPALIO 22 D. Lithuanian Vil- 
lage Ine. parengimas Lietuvių 
salėje.

SPALIO 23 D. V. Bielajaus 
tautinių šokių veiklos ir Vilties 
žurnalo .25 metų 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.

LAPKRIČIO 27 D. Vysk. Va
lančiaus lit. mokyklos pietūs.

GRUODŽIO 26 D. Vysk. Va
lančiaus lit. mokyklos eglutė.

GRUODŽIO 31 D. šv. Jur
gio parapijos k-tas ruošia Nau
jų Metų sutikimą.

GRUODŽIO 31 — Naujųjų Me
tų sutikimas Slovėnų Auditori
joje. Rengia LB I-os Apyl. Val
dyba.

1967 m.
SAUSIO 21 D. Ateities Klubo 

parengimas
VASARIO 4 D. LTM Čiurlionio 

Ansamblio tradicinis balius.
KOVO 12 D. Vysk. Valančiaus 

lit. mokyklos "Aukuro" ansamb
lio koncertas.

BALANDŽIO 1 D. Vysk. Valam 
Čiaus lit. mokyklos balius.

GEGUŽES 28 D. Vysk. Valan
čiaus lit. mokyklos mokslo me
tų užbaigimas.

HELP WANTED MALĖ

WANTED AT ONCE
J O U R N E Y M E N • 

or IST CLASS SKILLED
GRINDER I'IANDS.-
l.D 0D, SURFACE. 

MILL HANDS.
Top rates, steady days, benefits. 

SELECTOR SPLINE PRODUCTS CO. 
9330 Milner Detroit, Mich.

VA 3-1750
(83-89)

FEMALE

DIRECTOR OF NURSING SERVICE: 
Master's degree preferred, būt per
son vvith good background of su- 
pervisorv work plūs B. S. in nurs
ing will be considered. Short-lerm, 
general hospital vvith school of 
nursing. Expanding to 325 beds in 
August. Also openings for RN’s all 
shift-salary commensurate vvith 
exp. Call or vvrite Sister Mary 
Daniel, Administrator, or E. D. 
Fitzgerald. Personnel Director, Ho- 
ly Family Hospital, Manitovvoc, 
Wis. (87-90)

vyklavietėje, Clendening 
Scout Reservation.

Šių metų stovyklai bu
vo duotas vardas Pionie 
riai, kadangi skautai viS' 
ką tvarkėsi patys vieni. 
Visi pramoko pagaminti 
skanų ir sotų maistą, be

veik visi stovyklautojai 
įsigijo po kelias specialy
bes ir išėjo antro bei pir
mo patyrimo laipsnių pro
gramas.

Stovyklai vadovavo L. 
K. Mindaugo d-vės drg. 
Andrius Šenbergas, pa
vaduotojas Edvardas 
Staškevičius. Algis Kar- 
sokas ir Valentinas Pa- 
žemis savo pareigose 
kaip skiltininkai pasiro
dė gan gerai. Algis Kar- 
sokas išlaikė egzaminus 
ir įsigijo net tris naujas 
specialybes.

Prasidėjus mokslo me - 
tams numatoma pagy
vinti tunto veiklą, ypatin
gai po šios vasaros sto
vyklos, kur Andrius Šen
bergas tikrai puikiai pa
ruošė būsimus skautų 
vadovus. Kartu stovykla
vo K. Budrys, kuris jau 
eilę metų talkina mūsų 
skautams stovyklose.
Skautiškas ačiū p. Bud
riui. (t.k.)

Vytauto draugovės skautai stovykloje su draugininku J. Pažemiu.

TIK PER 10 DIENU...
trumpam vasaros sezonui ir už labai papigintą kainą 
siūlome ypatingai gerus ir praktiškus siuntinius, 
kurie pristatomi i 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 (01).

Itališkas labai populiarus lietpaltis, vilnonė kos
tiumui arba vasariniam paltui medžiaga, 4 jardai 
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 — ĮO1/? 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, 

HE, tel. 436-0494; Gaiva, 3570 W. Vernor, 
Detroit, Mich.; ir A. Kusinskis, 124 Park 
St., Sudbury, Ont., Canada.
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Stalus (po 10 žmonių) prašome jau dabar užsisakyti.

Pakvietimus iš anksto galima įsigyti DIRVOJE, 6907 Superior A v. Tel. 431-6344.
Kaina — 6 dol. asmeniui.

L.
CLEVELANDE 

IR APYLINKĖSE
• INGRIDA IR ROMAS BUB

LIAI džiaugiasi susilaukę savo 
pirmagimio sūnaus Tauro..

• IRENA IR HENRIKAS JO- 
HANSONAI šiomis dienomis su
silaukė dukters.

• RYTUI BABICKUI, iškilios 
Žaibo tinklininkių komandos va
dovui, šiomis dienomis buvo pa
daryta sunki operacija.

• ALTS-GOS CLEVELANDO 
Skyriaus Valdybos posėdis įvy
ko Dirvos patalpose rugp. 14 d. 
Buvo apsvarstyti skyriaus ruo
šiamo Dirvos baliaus reikalai.

PIRMASIS
RUDENS
SEZONO
PARENGIMAS

ĮVYKS CLEVELANDE
Š. M. RUGSĖJO MĖN. 24 D., ŠEŠTADIENĮ,

ŠV. JURGIO PARAPIJOS SALĖJE.

PRADŽIA 7:30 VAL. VAK.

* C.T.S. AUTOBUSŲ B-VE 
organizuoja pramoginę kelionę 
- ekskursiją į Chio valstijos mu
gę, kuri įvyks rugp. 28 d. (sek
madienį) Columbus mieste.

Autobusai išvyks iš Public 
Sąuare tarp 8 ir 8:30 vai. ryto, 
o iš Columbus — 6 vai. vak.

Didžiulei meninei programai 
vadovaus Bob Hope.

Bilietų kaina 6 dol., vaikams 
iki 12 m. — 3.75, jaunesniems 
kaip 6 m. — 3.50. Į bilietų kainą 
įeina įėjimas į mugę.

Bilietus iš anksto galima įsi
gyti siunčiant čekius į Cleveland 
Transit System, 1022 Carnegie 
Avė., Cleveland, Chio 44115.

ATITAISYMAS
Dirvos 86 nr. (rugp. 12 d.) 

rašant apie birutininkių suruoš
tą parengimą Apanių sodyboje, 
gale rašinio buvo praleistos dvi 
dovanomis prisidėjusių pavar
dės: J. Glodenienė ir G. Natke
vičienė.

CLEVELANDO SPORTININKŲ 
DĖMESIUI

Rugsėjo mėn. 10 d. Toronte, 
Kanadoje įvyks 1966 m. Š. Ame
rikos Pabaltiečių Prieauglio kla - 
šių Lengvosios Ateltikos Pir
menybės. Varžybų rengėjai — 
Toronto lietuviai.

Pirmenybės vyks šiose klasė - 
se (berniukų ir mergaičių):

B (14-15 metų), C (12-13 me
tų) ir D (9-11 metų).

Kartu su pabaltieičių pirme
nybėmis vyks ir 1966 m. Š.A. 
Lietuvių Žaidynės.

Clevelando Žaibas rengiasi 
šiose varžybose dalyvauti ir 
ragina visus savo narius stro-

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 RE A LT Y
Juozas Mikonis-Realtor

United Multiple Listing 
Service

780 E. 185 St. IV 1-69 00 
arba vakarais KE 1-2190 

piai lankyti treniruotes, ku
rios vyksta kiekvieną savaitės 
dieną nuo 6:30 vaL vakaro, St. 
Joseph Higji School stadione.

Šeštadieniais treniruotės 
vyksta pagal susitarimą.

Visi besidomintieji, kurie iki 
šiol dar nelankė treniruočių, 
kviečiami įsijungti, paprasčiau
sia atvykstant į stadioną aukš
čiau nurodytu laiku.

Kiekvienas gali pasirinkti 
sau patogias dienas treni
ruotėms lankyti. Pageidauja
ma nemažiau 2 kartus į savai
tę.

Tėvai prašomi vaikus atga
benti.

LSK ŽAIBAS

♦ V. Giedraitis, Natiųn- 
wjde kompanijos atstovas 
draudžia Jūsų namus, bal
dus, automobilius, gyvybę, 
sveikatą ir t.t.

Prieš atnaujindami savo 
draudimą kitur, palyginki
te kainas, skambindami tel. 
944-6835.

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

SKAITYK IR PLATINK 
DIRVĄ

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 Eas*t 185th St.
EN 1 - 1763 KE 1 - 7770

Dirvos redaktorius Jonas čiuberkis su Schmidt alaus bravoro 
vyr. reikalų vedėju Paul N. Nugent ir bonkų skyriaus tarnautoju 
Ed. Lucas spaudos atstovams suruoštame priėmime Schmidt’o 
alaus bravore Clevelande.

Kas yra tie, kurie daro "one 
beautiful beer”?

Tai jūsų kaimynai, bičiuliai, 
Pvz., Edward Lucas dirba 
Schmidt’s bravoro bonkų sky
riuje, 5801 Train Avė.

Ed Lucas yra vienas iš tų 
bravoro tarnautojų, kurį maty
site skelbimuose įv. tautybių lei
džiamoje spaudoje. Ir Dirva tu
rės tą seriją skelbimų, supažin
dinant su Schmidt’o tarnauto jais t 
jų patirtim, kuri taip reikalinga 
gero alaus darymui.

Schmidt’o bravoras Clevelan
de veikia tik 2 1/2 metų, tačiau 
pati bendrovė turi ilgą istoriją. 
106 metų senumo C. Schmidt 
& Sons, Ine. buvo įsteigta Phi
ladelphijoje. Steigėju buvo Chris- 
tian Schmidt, savo amato išmo
kęs Vokietijoje. Gi, Schmidt’o 
Tiger Head Ale turi net gi dar 
senesnę istoriją. Tai buvo pra
dėta daryti prieš Amerikos Re
voliuciją Roberto Schmidt’o Ale 
daryklos 1774 metais!

Schmidt’as dabar turi savo 
daryklas Philadelphijoje, Norris- 
towne ir Clevelande.Clevelando 
bravoras dabar remontuojamas, 
modernizuojamas ir plečiamas. 
Pabaigus tą darbą, tai bus mo
derniškiausių bravorų valstybė
je.

Schmidt’o bravoras yra netik 
geras savo produktu, bet pasi
žymėjęs ir naujenybėmis. Pra
nešęs pardavimo kiekybe dauge
lį kitų bravorų, pirmas įvedė 
kvortines negrąžinamas bonkas 
paketuose.

Į metus Schmidt panaudoja 
vidut, 700.000 svarų rinktinių 
apinių, 2 mil. bušelių salyklo 
ir 37 mil. sv. geriausių kukurū
zų.

Tai ilgas kelias, nueitas 18 m. 
amžiaus imigranto, pasidariu
sio aludariu ir savininku 27 m. 
amžiaus sulaukus.

Pažanga didelė ir vis didėjan
ti. Kas kart daugiau ir daugiau 
žmonių pripažįsta "one beauti
ful beer", kaip įprotį. Schmidt’o 
alaus pardavimas auga, pakilus 
jau šių metų pradžioje 9,7%.

NEPRALEISKIT PUIKIOS 
PROGOS

Salionas, valgomas, moderni 
virtuvė su dainete, darbo kam
barys, vienas miegamas ir tua
letas apačioj. Trys miegamieji 
ir vonia viršuj. Visam name 
šaldymas. Nauji kilimai. Dviejų 
mašinų garažas. Visas namas 
puikiai įrengtas. Prie Nauj. pa
rapijos.

Teirautis: 531-6720. Va
karais 486-0374.

794 East 185 St.
Cleveland, Ohio 44119

PARDUODAMAS NAMAS
4 miegamųjų prie Nau

jos parapijos. $14,800.
Tel. 752-2414.

Schmidt’as bujoja Clevelande, 
nes clevelandiečiai padeda bu
joti.

HELP WANTED MALĖ

MACHINISTS

THE
CLEVELAND 
PNEUMATIC 

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 p-rofiling

Machines

HORIZONTAL 
BORING 
MILLS

TURRET 
LATHES

GAP TURRET 
LATHES
ENGINE 
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

FEMALE

PRITYRUSIOS 
SIUVĖJOS 
RANKOMIS

PASTOVI DIENINĖ 
PAMAINA

Aukščiausias akor- 
dinis atlyginimas 

Ateikite į samdos 
skyrių.

jnSKPH&FEISSCI.
2149 VEST 53rd STREET 

(prie Lorain Avė.) 
TEL. 961-6000

✓



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

• JŪSŲ ZIP CODE NU
MERIS, pakeistas iš gyve
namosios vietovės zonos nu
merio, mums labai svar
bus! Tai pašto įstaigos rei
kalavimas, reikalingas įvyk' 
dyti nustatytu laiku.

Kiekviena proga, ar mo
kant prenumeratą, ar pra
nešant apie adreso pakeiti
mą, užsakant knygą ar 
plokštelę — žymėkite prie 
savo adreso ir ZIP Code 
numerį.

Paštas ruošiasi pereiti į 
naują siuntų paskirstymo 
sistemą. Be to numerio 
siunčiama spauda susilauks 
keblumų.

PATARNAUKITE SA
VO SPAUDAI NEIGNO- 
RUOJANT ŠIO PRAŠYMO!

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.

Ten pat, rugsėjo 3 ir 4 
dienomis, yra šaukiamas 
Korp! Neo-Lithuania Tary
bos posėdis. Visi korporan- 
fai vra kviečiami kuo skait
lį ogiausiai dalvvauti.

Kom! NeoLifhuania 
Vyr. Valdyba

Liet. Stud. Taut. Korp! Neo- 
Lithuania filisteris Jurgis Dar- 
gis, vienas iš Korp! steigėją, 
dabar gyvenantis Los Angeles. 

L. Briedžio nuotrauka

NEW YORK

PAGERBS PRELATĄ
J. KONČIŲ

New Yorko lietuvių vi” 
suomenės atstovai suda
rė prel. J.B. Končiui pa
gerbti rengimo komi
tetą, kuriam pirminin
kauti sutiko prel. J. Bal- 
kūnas, vicepirmininkė B. 
Spūdienė, nariai V. Alks
ninis, kun. L. Jankus, 
Jonas Jankus, A. Kau
nas, V. Padvarietis, 
kleb. N. Pakalnis, kun. 
S. Raila, E. Vaišnorai
tė ir M. Virbickienė.

Rugsėjo 18 d. bus iš
kilmingos pamaldos Ap
reiškimo bažnyčioje ir 
banketas New Yorke — 
Manhattan. Pagrindinė

A. A.

prof. ALFONSUI JURSKIUI
mirus, jo dukrai SNIEGUOLEI GAMBLE, vėlio- 
nies žmonai ONAI ir sūnums LIUTAVERUI ir 
JUOZUI, gilią užuojautą reiškia ir kartu liūdi

A. L. M. K. F. Philadelphijos 
Klubo Valdyba

KANADOS
LIETUVIAI

* KANADOS LIETU- 
VIŲ DIENA įvyks Toron
te rugsėjo 3-4 dienomis. 
Programoje — sporto 
šventė rugsėjo 3 d., o 
vakare balius Club 
Kingsway patalpose.

Sekmadienį — 11 vai. 
pamaldos Šv. Jono kapi
nių aikštėje katalikam s,o 
evangelikams Alhambra 
bažnyčioje. 5 vai. p.p. iš
kilmingas aktas Harbord 
kolegijos salėje. Kalbės 
dr. A. Budreckis iš New 
Yorko.

Meninėje programoje 
Toronto Varpo choras 
išpildys Br. Budriūno 
kantatą "Tėviškės Na
mai".

Lietuvių Dieną rengia 
specialus Toronto lietu
vių komitetas, kuriam 
pirmininkauja Aug. Kuo
las.

* F. SKĖRYS, Vasario 16- 
sios gimnazijos ilgametis mo
kytojas, lankydamasis Kanadoje 
padarė keletą informacinių pra. 
nešimą apie nūdiene padėti gim. 
nazijoje. Po pranešimąbuvo ro
domi šviesiniai paveikslai.

Toronte svečias buvo susto
jęs pas kun. A. Žilinską.

* LIETUVIŲ NAMAI šiais 
metais padarė didelę pažangą. 
Pasisekė laimėti mokesčių su
mažinimo reikalu bylą ir atlik
ti vidaus ir lauko pagražinimo 
darbus. Vidaus dažymo darbai 
buvo atlikti talkos būdu.

* L. VERBICKAITEI.išvyks- 
tančiai iš Hamiltono į Europą, 
rugpiūčio 13 d. buvo suruštas 
atstisveikinimo vakaras. Meni
nę programą išpildė vaidybos 
sambūris "Aukuras" ir tautinių 
šokią grupė "Gyvataras". Į šią 
tolimą kelionę Lina Verbickaitė 
buvo palydėta su gražiausiais ir 
geriausiais linkėjimais.

kalbėtoja bus dr. E. Ar- 
manienė iš Baltimorės, 
per pamaldas pamokslą 
sakys vysk. E. Swans- 
trom.

* PRANAS IR ALBINA 
KAŠIUBAI, su sūnum 
Mindaugu iš Cicero, III. 
atostogų proga savaitę 
praleido New Yorke, kur 
aplankė senus bičiulius, 
gimines, lankėsi anks
čiau gyventame mieste 
Reading, Pa. ir Niaga
ros krioklyje.

* STASYS LOZORAI
TIS, JR., Lietuvos Pa
siuntinybės sekretorius 
prie Vatikano, dalyva
vęs Jaunimo Kongrese, 
lankėsi Washingtone ir 
šiuo metu svečiuojasi 
New Yorke.

* ONA ŽUKAUSKIENE 
67 metų prieš dvi sa
vaites atvyko iš Lietu
vos pas savo sūnų akto
rių Vitalį Žukauską ir 
jo šeimoj apsigyveno.

CHICAGIŠKES 
NUOTRUPOS

‘Pilietinių teisią* veikėją maršai į Chicagos ‘baltuosius’ ra
jonus sukėlė daugiau rūpesčių vietos lietuvių tarpe, negu tai galima 
spėti iš mūsų dienraščių, kurie pasitenkino žinučių iš amerikoniškų 
dienraščių atpasakojimu. Susilaikymas nuo komentarų ir bet kokių 
daugiau ar mažiau viešo pobūdžio pareiškimų yra suprantamas. 
Negrų apgyvendinimo klausimas nėra lietuvių specifinė problema, 
tai viso krašto slogutis. Be to, nors visi yra už lygias teises ir 
vienodas galimybes visiems, tačiau jei tos ‘lygios teisės* tave 
priverčia kraustytis iš pamėgto rajono ir tai su dideliais nuosto
liais, tada praded I galvoti kiek kitaip ir reikalauji ir sau ‘lygių 
teisių!.Dėl to visa problema yra tokia ‘karšta bulvė’, kad geriau
siai ją nustumti ‘aukštesnėm instancijom’. O tų instancijų atstovai, 
kaip miesto burmistras Daley ar kongresmanas R. Pucinski (dem. 
III.) siūlo ‘pilietinių teisių’ žygininkus sutikti ramiai ir nekreipti 
į juos jokio dėmesio. Pagal Pucinski, žygininkai norį triukšmo. Jei 
jo nebus, jie patys liausis. Atrodo, kad tai buvo ir mūsų tautiečių 
daugumos nuomone, nors vienas kitas išėjęs tik ‘pažiopsoti’ neju
čiom Įsitraukė Į veiksmus. Tačiau tokia pasyvi taktika atnešė ir 
staigmeną Amerikos nacių partijos veiklos pavidale. Toji ‘partija’ 
ruošia anti-demonstracijas ir likimo ironija lėmė, kad lenkai, ku
rie taip daug nukentėjo nuo nacių ir iš dalies net lietuviai, kurie 
irgi labai gerai pažįsta nacius, juos stebi savo rajonuose be dides
nio protesto!

Moralė iš to tokia, kad negalima būti pasyviems, nes tada 
tavo vardu pradės kalbėti tie, kurie to neturėtų daryti. Tai, žinia, 
nėra kurstymas griebtis sauvalės gatvėse, tačiau į politikus pasi
šovę tautiečiai čia turi auksinę progą pasirodyti galimai geriausio
je šviesoje.

Dauguma tautiečių nori manyti, kad žygininkai gauna pašalpos 
iš komunistų, tačiau tokioje pažiūroje nėra labai daug teisybės. 
Juos remia įvairūs milijonieriai, kaip New Yorko gubernatorius 
Rockefelleris, unijos ir religinės bendruomenės. Jų tarpe ir katalikų 
bažnyčios hierarchija. Pasklidus žiniom, kad Chicagos arkivyskupas 
Cody juos paremia žymia pinigų suma, jo populiarumas nepaprastai 
krito. Sakoma, kad Marąuette Parko kaimynystėje esančiose Angelų 
ir šv. Ritos lenkų bažnyčiose po ’žygio’ buvo surinkta daug mažiau 
pinigų negu normaliai. Pirmoje tik 160 dol. vietoje normaliai suren
kamų sekmadienį 2.000. Lietuvių Marąuette Parko bažnyčioje aukų 
suma žymiai nesumažėjusi, tačiau užpraeitą sekmadienį tarp pinigų 
buvo rasta 12 sagų, atseit, kaž kas pareiškė savo skirtingą nuomo
nę ne balsu ir ne raštu, bet ’guzikais’, o praeitą sekmadienį buvo 
rastos tik dvi sagos, reiškia parapijonys nusiramino. Kas nestebė
tina, -- paskutinės riaušės įvyko po pamaldų. (vm)

* ANTANAS MAŽEI
KA, lapkričio 13 d. mani
festacijos pirmininkas, 
šiomis dienomis vyksta 
į Washingtoną, kur jis 
kalbėsis su So. Dakotos 
senatorium Kari Mundt 
rezoliucijos pravedimo 
reikalu ir kitais laisvi
nimo klausimais. Šis se
natorius yra didelis lie
tuvių draugas, buvęs pa
grindiniu kalbėtoju ma
nifestacijoje. Mažeika 
pasikalbėjimą užrekor- 
duos, kurįnewyorkiečjai 
išgirs per "Laisvės Ži
burių" radiją.

• RAŠOMOS mašinėlės, 
RADlu, TV, skaičiavimo, 
pinigams priimti maš. ir kt. 
vokiečių ir USA gaminiai. 
Pigiau, nes, paštu. Klaus
kite katalogų ir kt. tiesiai:
J. L. GIEDRAITIS, 10 Bar- 
ry Dr., E. Northport, N. Y. 
11731.

BOSTON
JŪRŲ SKAUTAI 
STOVYKLAVO

Liepos 9 dienos rytą pradėjo 
slinkti automobiliai svetingon 
Tėvų Pranciškonų sodybon Ken- 
nebunkport, Maine ir visi suko 
pušynėlio link. Po keletos valan - 
dų ramiame pušynėlyje išdygo 
palapinių miestelis, su štabo 
pastatais, ligonine ir kitais 
Įrengimais. Nuo tos minutės, 
kai pirmoji auto mašina susto
jo prie pušyno, iki liepos 17 die
nos vakaro, čia girdėjosi lietu
viškos dainos, komandos, Įsa
kymai, vakarais liepsnojo lau
žai, aidėjo trimito garsai kel
ti, vakaro tylai, kilo ir leidosi 
lietuviška trispalvė. Tai trečio
ji iš eilės Bostono jūrų skautų- 
čių stovykla gražiame Maine 
kampelyje prie ošiančio Atlan
to.

Didesnė dalis laiko buvo iš
naudojama praktiškam jūrinio 
skautavimo žinių pritaikymui bū * 
riuojant, plaukiant, nardant bei 
irkluojant Subėgo ežere. Vi
siems buvo suteikta galimybė pa - 
sireikšti savo mėgiamoje spor
to šakoje. Nemažas dėmesys 
buvo teikiamas ir programų ėji
mui. Beveik visi stovyklavę iš
laikė egzaminus Į aukštesnius 
patyrimo laipsnius.

Jokių nelaimių nei rimtesnių 
susirgimų nebuvo, todėl stovyk
laujančių nuotaika buvo visą lai
ką pakili. Prie to prisidėjo ir ta 
aplinkybė, kad stovyklai vadova
vo jauni budžiai: stovyklos vir
šininkas — I. Vilėniškis, pava
duotojas — G. Čepas, ūkvedys 
-- V. Ulevičius, sesių vadovė 
--B. Rentelytė. Senieji vadai M. 
Manomaitis, B. Kovas ir kiti tik 
stebėjo I>er petį ir ėjo instrukto
rių pareigas.

Savaitgaliais turėjo daug sve
čių. Savaitgalius stovykloje pra
leido B. Rentelytė, V. Čepas, E, 
Mickūnas, P. Jančauskasirkiti. 
Svečių iš Jūrų Skauti jos Vadi jos 
neturėjome, tik išChicagos grį
žęs P. Jančauskas paskutinio 
laužo metu perdavė stovyklauto
jams sveikinimus ir gero vėjo 
linkėjimus iŠ Vyr. Skautininkų 
A. Gasnerienės ir E. Vengians- 
ko.

Stovyklą baigėme Jūros Diena, 
Iš ryto pamaldos bažnyčioje už 
žuvusius jūrų skautus, jų pager
bimui nuleidžiamas vainikas Į 
šaltas Atlanto bangas. Eisena iš 
prieplaukos Į laivo denį, iškil
mingas stovyklos uždarymas. 
Pravedami įžodžiai, pakėlimai, 
įteikimas premijų geriausiems 
plaukikams, narams, ir rega
tos laimėtojams.

Pabaigai stovyklos viršinin
ko žodis; tuntininkas B. Kovas 
dėkoja visiems už darniai pra
vestą stovyklą, Tėvams pran
ciškonams už malonią globą, 
šeimininkėms A. Kovienei ir O. 
Ulevičienei už sotų matinimą, 
tėvams už nuoširdų bendradar
biavimą. Vienuolyno viršininkas 
Tėvas Jurgis Gailiušis pasidžiau
gė gražia tvarka stovykloje pri
mindamas, kad šios sodybos var
tai yra visados atviri Bostono 
NEMUNO Tunto skautiškajam jau
nimui.

Paskutinį kartą nuaidi Himno 
ir Maldos Marijai garsai, pas
kutini kartą nusileidžia vėlia
vos. Stovykla pasibaigė, liko tik 
prisiminimai ir įgytas skautiš
kai jūreiviškas patyrimas. (Pj)

* DU LIETUVIAI — 
Ramona Rataitė ir Juo
zas Janušaitis šoka se
zoną pradėjusiame Aus
tralijos balete Sydne- 
juje.

M & F HELP WANTED
LABORATORY TLCHNOLOC1ST -- 

malė or female, 60 bed general 
hospital, north centrai Michigan 
city 8000. Salary open. Good ben
efits and Retirement plan. Contact 
Adrninistrator, Community Ilospi- 
tal, Big Rapids, Michigan. (8288)

Arūnas Blinstrubas su Birute Siaučiūnaite liepos mėn. 2 dieną su
kūrė lietuvišką Keimą. Birutė baigusi pedagoginius mokslus ir nuo 
šio rudens pradės mokytojauti vienoje Chicagos mokykloje. Arūnas 
įsigijo diplomą iŠ ekonominių mokslų ir dirba vienoje didelėje maisto 
kompanijoje. Jaunavedžiai povestuvinei kelionei išvyksta į Karibų sa
las.

CHICAGO
TARSIS LITUANISTINIO 
ŠVIETIMO REIKALAIS

LB Chicagos Apygardos val
dyba kartu su Pedagoginio Li
tuanistikos Instituto atstovais: 
direkt. D. Velička, A. Dundu
liu, K. Drunga, bendrame posė
dyje svarstė aktualius lituanis
tinio švietimo klausimus. Posė
dyje buvo konstatuota, kad dide
lė dalis lietuvių jaunimo, kuris 
yra gimęs Vokietijoje ir Ameri
koje, sparčiai žygiuoja lituanis
tinio analfabetizmo kryptimi. 
Dėl įsigalinčio lituanistinio anal
fabetizmo mažėja mūsų laikraš
čių prenumeratorių skaičius, ma
žu tiražu išleidžiamos knygos 
— neišperkarnos. Visų buvo pri
eita bendros nuomonės, kad li
tuanistinį analfabetizmą gali su
laikyti tik lituanistinis švieti
mas, į kurį turi kreipti dėmesį 
ne tik tėvai, bet ir lietuvių vi
suomenė. Apygardos valdyba kar 
tu su Pedagoginio Lituanistikos 
Instituto atstovais aptarė prie
mones, kuriomis būtų galima li
tuanistinį švietimą plėsti ir stip
rinti.

Po posėdžio, Apygardos val
dyba išleido LB Apylinkėms ap
linkraštį, kviesdama jas Rugsė
jo -Bendruomenės mėnesį skir
ti lituanistiniam švietimui pro
paguoti. Apygardos valdyba kar
tu su LB Apylinkėmis įsiparei
gojo skubiai pravesti akciją, kad 
visi lietuvių vaikai lankytų litu
anistines pradžios mokyklas, o 
baigę jas lankytų aukštesniąsias 
lituanistines mokyklas. Tolimes - 
nių apylinkių lietuvių vaikai, kur 
nėra aukštesnių lituanistinių mo - 
kyklų, turėtų imti neakivaizdinį 
kursą, kurį turi paruošęs Peda
goginis Lituanistikos Institutas. 
(Tuo reikalu platesnių informa
cijų gauti galima PLI, adresu: 
D. Velička, 5620 So. Claremont 
Avė., Chicago, III. 60636). Kvies - 
ti jaunimą, baigusį aukštesnią- 
sas lituanistines mokyklas, įsto
ti Į Pedagoginį Lituanistikos Ins
titutą.

Apygardos valdyba pakvietė 
LB Apylinkes telkti lėšas litu
anistiniam švietimui remti, or
ganizuoti stipendijų fondus, iš 
kurių būtų suteikiama parama 
studentams, lankantiems Peda
goginį Lituanistikos Institutą.

Apygardos valdybos iniciaty
va š.m. rugpiūčio mėn. 21 d. 
Jaunimo Centre yra šaukiama 
Chicagos Apygardos ribose esan
čių lituanistinių mokyklų moky
tojų konferencija. Konferencijos 
dienotvarkė yra skirta nagrinė
ti naujus lituanistinio švietimo 
mokymo metodus ir aptarti kitus 
lituanistinio švietimo reikalus. 
Konferencijoje be mokytojų, da
lyvaus ir Pedagoginio Lituanis
tikos Instituto lektoriai.

Apygardos valdyba Rugsėjo - 
Bendruomenės mėnesyje išlai
komą Margutyje Bendruomenės 

radijo-valandėlę skirs lituanisti
nio švietimo propagavimui.

Tikėkime, kadį Apygardos val
dybos rūpesčius ir darbus litu
anistiniam švietimui plėsti ir 
stiprinti įsijungs ne tik vaikų tė - 
vai, bet ir lietuvių visuomenė.

EVANGELIKU JAUNIMO
SUVAŽIAVIMAS 

Šių metų Lietuvių
Evangelikų 
važiavimas

Jaunimo su- 
įvyks rugsė'

jo mėnesį 3-4-5 dieno
mis, (Labor Day Week-
end) YMCA CampSears,
Pullman, Michigan, ne
toli South Haven.

Dėl informacijos pra
šau kreiptis pas Algi
mantą Kiemaitį, 3606 
So. California, Chicago, 
III. arba tel. YA 7-1385.

AUKOS DIRVAI
B. Bugėnis, Detroit........... 4.00
V. Guzulaitis, Owego........ 1.00
V. Paukštys, Scarboro......3.00
M. Aukštuolis, Cleveland .. 1.00
S. Adomaitis, Chicago...... 4.00
A. Varnas, Chicago...........4.00
A. Bielskus, Cleveland ... 10.00
A. Benas, Cleveland....... 4.00
K. Andruškevičius,

Chomedey ............. 2.89
X.Y.Z, Chicago ................ 2.00
J. Malskis, Cleveland..... 4.00
A. Petravičius, Lansing ... 3.00
J. Povilaitis, Omaha......... 2.00
L. Griniūtė, Chicago........10.00
J. Masilionis, Chicago.......1.00
E. Vaitkus, Stratford......... 4.00
J. Tamošiūnas, Detroit.... 10.00
S. Tallat-Kelpša,

Baltimore ................ 3.00
V. Skirmuntas, Kenosha ....1.00
M. Knystautas, Danbur..... 4.00
J. Petrauskas, Chicago..... 4.00

Skaityk ir platink 
DIRVĄ

* 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.
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