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PAVERGTŲJŲ EUROPOS TAUTŲ SEIMO pilnaties posėdis 1967 m. sausio 23 d., Carnegie En- 
dowment Center, New York City, Azijos tautų laisvės dienai paminėti. Kalba Stefan Korbonski (len
kas), Pavergtų Europos Tautų Pirmininkas. Prie jo iš kairės: JAV Kongreso atstovas Lester L. 
Wolff (D. - N.Y.), Korėjos ambasadorius pri JT Yong Shik Kim. Pirmoj eilėj iš dešinės: V. Sidzi
kauskas, Lietuvos Delegacijos prie PET pirmininkas; A. Berzinš (latvis), msgr. Belą Varga (veng
ras); L. Vahter (estas); J. Lettrich (čekoslovakas); G. Dimitroff (bulgaras); V. Germenji (albanas); 
R. Krasniqui (albanas).

Brazilija yra milžiniš
ko ploto šalis, todėl ir 
gamtinės nelaimės kaip 
sausros ar liūtys - po
tvyniai taip pat būna ne
apskaičiuojamos apim
ties. Dažnai nei statisti
kos nei kitos institucijos, 
galinčios tokios apim
ties "bausmes” apskai
čiuoti, yra bejėgės, nes 
dažnai trūksta pagrindi
nių duomenų, kaip tokius

ŠIANDIEN IR RYTO/
NIEKAS nei Maskvoje, nei Washingtone, o dar mažiau Pekine 

nežino kuo pasibaigs tas sąjūdis, kurį kinų propaganda vadina "kul
tūrine revoliucija". Kas beliktų laimėtoju, viena aišku,kad jis pa
veldės tą milžinišką valstybę su apgriautais pamatais.

Kinijos komunistų varžybos neatidengia nieko naujo. Jau pen
kiasdešimt metų kai tarp komunistų frakcijų vyksta kova. Tuoj po 
Lenino mirties prasidėjusios varžybos atsiėjo milijonų žmonių 
gyvybe. Stalinas vienų nusikratydavo pastatydamas prie sienos, 
kitus pasiųsdamas lėtai mirčiai Į koncentracijos stovyklas. Ir šian
dien Sovietijoje tebevyksta varžybos,gal ne tokios žiaurios kaip 
Stalino laikais ir nebešaudo be teismų, bet kitokiais būdais nuša
lina nuo valdžios.

Su "kultūrine revoliucija" Mao stengėsi nusikratyti ta frakci
ja kompartijoje, kuri jo neprileido prie prezidento vietos ir tuo ne
leido tapti absoliučiu Kinijos valdovu.

Sukilimo dvasia Kinijoj pabudo kaip tik toj pačioj vietoj, Kiang- 
si provincijoje, kur prieš 40 metų gimė vadinamoji "liaudies išlais
vinimo armija", čia šiandien susikoncentravo rezistencija prieš 
Mao "kultūrinę revoliuciją".

Tada ten jaunas politinis komisaras Chu Teh, Nan-Tchango 
karinės akademijos viršininkas, užsimaskavęs komunistas ir ko- 
minterno narys, atsitraukęs nuo Kuo-Min-Tango išėjo kovoti prieš 
Tchiang-Kai-sheką. Kova buvo sunki ir jam i pagalbą atėjo Mao 
Tse-tungas. Šešerius metus sukilėliai laikėsi Kiangsi provincijoje 
kol pradėjo žygį i šiaure.

šiandien maištininkai prieš Mao irgi susibūrė toj provincijoje, 
kuri turi bendrą sieną su Sovietų Rusija. Iš viso ko matyti,juos re
mia sovietai. Pagal Kremliaus vadų pareiškimą, Kinija vėl galė
sianti atgauti savo vietą tarptautiniame komunistų sąjūdyje tik ta
da, jei jai pavyks nusikratyti Mao ir jo šalininkais.

Tačiau Kremlius prisibijo, kad laimėtoju galės likti Mao, tad 
jau dabar pradeda ieškoti santykių pagerėjimo su Amerika, nes va
karykštis draugas rytoj Maskvai galės pasidaryti mirtinu priešu. 
Dėl Mao laimėjimo baiminasi ir Vakarai. Išėjęs sutvirtėjęs iš tų 
kovų, jis Kiniją pasuks nauju keliu, stengdamasis įsiviešpatauti 
visame pasaulyje. Ne geriau Vakarams bus ir tuo atveju jei Kini
joje laimės Mao priešininkai, nes tada susivienijusi Rusija ir Ki
nija sudarys irgi didelę grėsmę laisvajam pasauliui.

Gal būt vienas geriausias sprendimas būtų, tai duotiTchiang- 
kai-shekui laisvas rankas Kinijoje suvesti sąskaitas su savo prie
šais, ar tai jie būtų Mao ar jo varžovai. Deja, to negalvojama da
ryti.

I VILNIŲ nuvykęs turistas iš Amerikos teiraujasi giminių:
— Tai kaip dabar, ar daugiau turite laisvės? Ar galite laisvai 

kalbėti?
— O taip, -- atsakė giminaitis. -- Dabar mes nebebijome sau

gumiečių ir šnipų. Galime net partiečius kritikuoti...
— Malonu tai išgirsti, nes galite pasakyti, ko jums trūksta, ar 

ne taip?
-- Tyliau! Ne taip garsiai! -- pritildė giminaitis svečią. -- 

Jei kas mus išgirstų taip kalbant... , .(vg)
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J. ŠATORIUS
Dirvos korespondentas 

Brazilijoje

skaičiavimus įvykdyti. 
Ir taip į viską numojama 
ranka...

Mano pažintis su Bra
zilijos klimatinėmis są
lygomis nėra per daug 
sena. Puikiai prisimenu 
1963 metų karštąją vasa
rą, kurią sekė gananuo- 

M

saikūs 1964-65 metai. 
Kaip mano pažįstami tei
gė, tai buvę normalūs 
metai, jeigu neskaityti 
1964 metų kovo 31 d. re
voliucijos, nušalinusios 
prokomunistinį Joao 
Goulart režimą. Tačiau, 
tai kas priklauso nuo 
Viešpaties Dievo malo
nės visi galėjo džiaugtis 
jo duosnia mana, kuri 
derlingų metų pavidalu 
krito į eilinio fazijenda- 
rijo bei į valdžios gruo
dą.

Mūsų geri pažįstami 
"karijokai", Guanabaros 
valstijos bei plačios apy
linkės čiabuviai, džiau
gėsi karštais saulės spin
duliais ir nerūpestingai 
leido laiką, nesidomėda
mi nei atominėmis 
bombomis nei satelitais, 
kurių gausybės pradėjo 
skristi į plačiasias erd
ves iš JAV bei SSSR rake
tinių arsenalų. Jų kil
davo tiek daug, kad tik 
įdomesnieji būdavo seka
mi, ligi išprakaitavę po 
10—tį svarų astronautai 
pliūkštelėdavo kur nors 
prie Bahamų salų.

Kaip visi iš geografi
jos mokslo puikiai prisi
mename, pietiniame že-

Vadžios tvirtai laikomos rankose, bet...

Atsakingas JAV kari
nės vadovybės narys, 
aukšto rango karinin
kas yra pareiškęs: "Nė
ra klausimo, kad Sov. 
Sąjunga yra karo stovy
je su mumis Vietname”. 
Anot to kariškio, dauge
lis žmonių net neįsivaiz
duoja, kokį vaidmenį 
Kremlius vaidina tame 
konflikte. Girdi, daugu
ma sunkvežimių, perve- 
žančių reikalingas karui 
medžiagas iš šiaurės į 
pietus, yra atsiųsti iš 
Sov. S-gos ar jos sate
litų. Dauguma automati
nių ginklų yra Sov. S- 
gos gamybos. JAV nuos
toliai lėktuvais auga, au
gant sovietinių raketų ba
zėms ar MIG lėktuvų 
eskadrilėms.

Kitas JAV kariškis 
patvirtina: jei Sov. Są
junga nustotų rėmusį S. 
Vietnamą, tą patį pada
rytų Čekoslovakija ir 
Bulgarija. Šiuo metu R. 
Kinija viena pati nepa
keltų vedamojo karo naš
tos. Tuo būdu ir Ho-Či- 
minas turėtų rimtai pa
galvoti, kuo apginkluo
ti į pietus siunčiamus ka
rius.

Sov. Sąjunga į tą karą 
"investuoja" arti 1 bil. 
dol. į metus. Bet tuo pat 
metu ji nenustoja nei vie
no kario gyvybės. Tuo 
tarpu tūkstančiai JAV ka • povandeninių laivų ir ki- 
rių jau žuvo ir tebežūs- 
ta Vietnamo džiunglėse. 
Tiesa, Sov. S-ga yra pa
siuntusi į Š. Vietnamą 
apie 2 tūkst. "technikų",

mės pusrutylyje gamtos 
pasikeitimas yra prie
šingas šiauriniame pus
rutylyje įvykstantiems 
metų laikų pasikeiti
mams. Šiuose kraštuose 
nuo gruodžio ligi vasa
rio pabaigos yra karštos 
vasaros metas. Ir kai čia 
karšta, tada tie, kurie 
tik gali iškombinuoti, tel
kiasi į dvidešimties ki
lometrų ilgio paplūdimį 

(Nukelta į 2 psl.) 

kurie dirba priešlėktu
vinėse bazėse, tačiau pa
čius moderniausius MIG 
lėktuvus valdo Sov. S- 
goje apmokinti Š. Vietna
mo lakūnai. Pagaliau, 
kad karo mašina riedėtų, 
reikia alyvos irbenzino0 
Visa tai pristato Sov. S- 
ga per neliečiamąjį’Hai- 
pongo uostą.,

Laivai nepaliaujamoje 
eilėje plaukia į tą uostą 
ne tik su Sov. S-gos ir 
jos satelitų karine me
džiaga, bet ir iš visų ki
tų kraštų, kurie tik pa
laiko prekybinius ryšius 
su Š. Vietnamu, kaip Ang
lija, Prancūzija, Kana
da ir kt. Sov. S-ga ven
gia naudotis geležinkeliu 
per Kiniją, nes kiniečiai 
dažniausia štampuoją 
siunčiamus daiktus štam
pu "Su meile iš Kinijos"!

Niekas neabejoja, kad 
R. Kinijos parama yra 
žymi. Bet toji parama 
daugiau skaičiuojama to
nomis, kiek tų tonų ver
te. Jei kiniečiai ir su
stotų rėmę Š. Vietna
mą, užtektų 
paramos jos 
j e apimtyje.

Savo paramą Sov. S- 
ga teikia ne vien tik pa
gal galimybę, bet labai 
tiksliu apskaičiavimu. 
Š. Vietnamo valdžia gi 
norėtų daugiau raketų, 

Sov. S-gos 
dabartinė-

tų priemonių karo lai
mėjimui. Bet Kremlius 
tuo atžvilgiu laikosi sa
vo politikos — laikyti 
JAV kariuomenę įveltą 
ir čiulpiamą kiek galint 
ilgiau. Jie žaidžia la
bai gudrų ir suktą žai
dimą.

Tą žaidimą analizuo
ją diplomatai žino, kad 
Sov. S-gos taktika pa
sauliui užkariauti nėra 
pasikeitusi: silpninti,
kur tik galima, JAV po
zicijas, tuo pačiu savą
sias stiprinant. Ir Viet
name Sov. S-ga nedaro 
nieko kito, o tik ”remia 
tautinio išsivadavimo ko 
vą”. Daugelis, o ypa
tingai kariškiai, netiki 
kalboms, kad ir Maskva 

norinti ir siekianti tai
kos Vietname. Niekas 
taip pat nepriima rimtai 
kalbas, kad Maskva ne
turinti įtakos Hanoi po
litikai.

Bendrai, visa tai, ką 
Sov. Sąjunga yra pada
riusi Vietname, kelia 
JAV kariniuose sluoks
niuose tokį klausimą — 
ką gi reiškia visos JAV 
pastangos užmegsti kuo 
glaudesnius ryšius su 
Kremlium — ir erdvės 
sutartis pasirašant, tie
sioginį oro susisiekimą 
įvedant, noru steigti dau
giau konsulatų, plėsti 
prekybą ir t.t.

Neveltui senatorius 
Kari E. Mundt, aptaręs 
visus gaminius, kuriuos 
tik JAV parduoda Sov. 
S-gai ir satelitams/kal
bėjo, kad tai daroma ne
atsižvelgiant į faktą, kad 
kiekvienas įmantriau
sias ginklas ir priemonė 
yra vartojama, kad nu
žudyti mūsų vyrus Viet
name. O tos priemo
nės ateina iš Sov. S- 
gos. Kiekvieno JAV ka
rio mirtis turėtų būti pa
žymėta ženklu "Madė in 
Moscow”.

*TRYS ASTRONAUTAI,žuvę 
užsidegusioje raketoje, buvo iš
kilmingai palaidoti sausio 31 d.

Laidotuvėse dalyvavo prez. 
Johnsonas, gi West Point kapi
nėse laidojamą astronautą E. 
White išlydėjo viceprez. H. 
Humphrey.

Grabnešiais buvo žuvusiųjų ko 
legos atronautai.

* ŽUVO DAR 2 LAKUNAi, 
W.F. Bartley ir R.G. Harmon 
San Antonio, Texas, laborato
rijose bandant kitos raketos vei
kimą. Žuvusieji taip pat sude
gė deguonies liepsnose.

* RESPUBLIKONŲ SENATO
RIUS Th. B. Borton, apkaltinęs 
Mashingtono administraciją 
"drovumu", pareikalavo, kad 
prez. Johnsonas dar smarkiau 
reikalautų Senato -- patvirtinti 
konsularinę sutartį su Sov. Są
junga. Sutarčiai dar tebesiprie- 
Šiną kaltinami "baikštumu sie
kiant tikslo", o "histerinė opo
zicija" keliama t.v. "fear mon- 
gers".

Šen. Th. Morton buvo pirmuo - 
ju respublikonu pasisakiusiu už 
sutarties ratifikavimą.

Šiuo metu Senate esą apie 20 
narių, aiškiai pasisakančių 
prieš sutartį, 35 už, o apie 50 
nepareiškusių savo nuomonės. 
Neapsisprendusiųjų tarpe yra ir 
respublikonų ir demokratų.

Ev. M. Dirksen (Illinois) pa
reiškė nesutinkąs su sutartim 
jos dabartinėje formoje.

* VAK, PASAULIOdiplomati- 
ja kuri dar taip neseniai bai
minosi dėl galimo R. Kinijos 
įsikišimo į Vietnamo karą, da
bar jau tvirtina, tokiai baimei 
nėra pagrindo. Sako, R. Kinija 
skęsta savo vidujinėje košėje.

* PREZ. JOHNSONAS ir Gy
nybos sekret. McNamara esą 
taip užsiėmę atsakymais į jų 
politikos kritiką, kad neturį pa
kankamai laiko reikalingiems 
strateginiams planams svars
tyti.
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GAMTOS KATASTROFOS...
(Atkelta iš 1 psl.)

ir džiaugiasi karštais 
saulės spinduliais. Di
džioji vasarotojų dalis 
yra panaši į mulatus, 
nors jie ir yra baltos ra
sės žmonės, bet tik nuo 
kūdikystės dienų saulės 
prideginta oda primena 
nepr atu šiom s akims, 
kad tas asmuo lyg ir ne
būtų baltas... Ir taip 1965 
-66 metų maudymosi se
zonas buvo džiaugsmo 
laikas, nes tie karijo- 
kai nelabai mėgsta dirb
ti ar galvoti, bet beveli
ja linksmai gyventi..o

Tačiau karijokų nerū
pestingą gyvenimą žiau
riai sukrėtė 1966 m. sau
sio 11-13 d. miestą ir pla
čią apylinkę nusiaubęs

dų pasiilgusiems turis
tams žvilgtelėti į Rio 
ir apylinkę iš keleto s 
tūkstančių pėdų aukštu
mos, nuo kalno, čia va
dinamo Kristaus - Išva
duotojo, ant kurio viršū
nės stovi milžiniška sto- 
vyla ir Jis išskėtęs ran
kas laimina šį miestą.,.

Ir tik iš lėto miestas 
valėsi nuo dumblo, kuris 
tada užkimšo daugelį 
miesto gatvių. 1966 m. 
rugpiūčio mėn, jau visi 
galėjo pasidžiaugti, kad 
pagaliau tapo pašalintos 
potvynio įvykdytos ža
los. Gi prieš dvi savai
tes kai kurios miesto 
TV stotys, prisiminda-

uraganiško pobūdžio lie-, 
tus, kada prakiuro dan
gus ir vandens masės, 
lyg iš aukštybių atplauku
si nesulaikoma plačioji 
Amazonos upė beveik nu
skandino Hio didmiestį 
ir kaimyninį miestą, ana
pus Guanabaros įlankos 
išsidriekusią Rio de Ja
neiro valstijos sostinę - 
Niteroi. Ta gamtos ne
laimė, pareikalavusi ne 
tik milžiniškų materia
liškų nuostolių, bet ir ke 
lių šimtų žmonių aukų, 
lyg koks slogutis ilgai 
kamavo Guanabaros vals
tijos gubernatorių ir ad
ministraciją. Ir vos po še- mos tą baisią katastro- 
šerių mėnesių tebuvo už
verstos kelių bei vieš
kelių gilios duobės, il
gokai trukdžiusios vaiz-

fą, demonstravo liūdnos 
atminties filmus, užtik
rindami žiūrovus, jogke- 
turmilijoninio miesto ir 
valstijos administracija 
yra pasiruošę sutikti bet 
kokį bėdos atvejį; kitais 
žodžiais tariant, jeigu 
kas nors panašaus už
grius ant Rio iš Viešpa
ties valdomų aukštybių, 
kad nesugrius nei van
dens, nei dujų, nei elekt
ros tiekimas šio mies
to gyventojams.

PASIKARTOJA 1966 M.
SAUSIO TRAGEDIJA

IŠ PRAEITIES ARCHYVŲ... Iškilmės Alytuje 1929 metais. Gatve paraduoja skautai,ugniagesiai...

RETA PROGA
Įsigykite papiginta kaina 
šias knygas:

PALIK AŠARAS 
MASKVOJE

B. ARMONIENĖS atsiminimai iš Sibiro, lie-\ 
tuvių kalboje. Knyga gausiai iliustruota re
tomis nuotraukomis. KAINA $3.00

KELIAS l KAIRĘ
ALĖS RŪTOS romanas, premijuotas Dirvos 
konkurse. KAINA $3.00

DAILININKAS RAUDA
VINCO RAMONO novelės.

KAINA $3.00

ALMA MATER
R. SPALIO romanas iš studentų gyvenimo 
Nepr. Lietuvoje. KAINA $5.00

Visų keturių knygų bendra kaina $14.00, 
bet Dirvos skaitytojai, naudodamiesi knygų 
išpardavimo vajum, moka tik

10 dol.
už keturias knygas.

-------------------- IŠKIRPTI —------------------

DIRVOS ADMINISTRACIJAI
6907 Superior Avenue 
Cleveland, Ohio 44103

Prašau man išsiųsti keturias knygas: Palik Aša
ras Maskvoje, Kelias Į Kairę, Dailininkas Rauba ir 
Alma Mater, už papigintą kainą — 10 dol.

Pavardė ir vardas ...........................................................

Adresas ...........................................................................

Kaip moko mūsų liau
dies sena patarlė, kad 
"nereikia vilko iš gi
rios šaukti, jis ir pats 
ras kelią", taip ir čia 
atsitiko: vos po dviejų 
savaičių po skambių už
tikrinimų. Juodi ir sun
kūs , lyg švinu pripildyti 
debesys ,1967. sausio 22 
-23 ir vėl pakartojo siau
bingą "gamtos valios" jė
gą, prieš kurią žmogus 
kaip buvo, dar ir tebėra 
bejėgis. Atseit,^ šalto ir 
karšto oro srovės susi
grūmė net virš ketverių 
valstijų — Sao Paulo, Mi 
nas Gerais, Rio de Ja
neiro bei Guanabaros, 
kurių teritorija turbūt 
platesnė negu šių dienų 
laisvosios Europos... 
Tos kovos pasėkoje mili
jonai vandens tonų buvo 
nusviesti iš erdvių į že-

abipus gatvės išaugu
sių dangoraižių, buvo pa
virtusi į upelį. Automo
bilių judėjimą tvarką 
šviesos signalai užge
so... ir gatvė pavirto už
sikimšusių vienas ant ki
to automobilių srove. 
Bet tai buvo pirmieji žie
deliai, nes Copacabaną 
ne per daug sušlapino jau 
kiek pavėlavę iš už ana
pus kalnų nusiristi lie
tūs.

Šiek tiek vėliau per 
radiją buvo paskelbta, 
kad į Rio de Janeiro nau
jąją autobusų stotį pra
dėjo grįžti autobusai su 
keleiviais, norėjusiais 
vykti į Sao Paulį. Deja, 
grįžo ne visi autobusai 
ir ne visi keliaiviai. Kai 
kurie jų liko pakeliui ne
pasiekę savo tikslo.

Tos pat dienos vaka
re buvo apstu žinių apie 
katastrofos pobūdį ir au
kų skaičių, kurių esą 
virš 500-rių šimtų. Ži
nia, daugiausia dėmesio 
pritraukė garsusis Bra 
žilijos plentas, Via Dut- 
ra, jungiąs Rio ir S.Pao- 
lį, kuriuo vyksta nepap
rastai gyvas judėjimas. 
Šios gyvybinės gyslos 
esą pažeista apie 100 km. 
ir kada šia autostrada 
grįš normalus susi

mo karo metu buvo tei
kiama duona pagal mais
to korteles. Nesama jo
kios abejonės, kad ši 
gamtos nelaimė yra 
stambesnio masto kaip 
1966 metų, nes ji palietė 
žymiai didesnį Brazili
jos plotą ir suardė pag
rindinį kelią tarp dviejų 
šio krašto metropolių, 
kurie yra lyg perlai Bra
zilijos iš žaliojo aukso 
pintame vainike...

Sausio 25 d. spauda 
pilna neįtikėtinų vaiz
dų: sudaužytų, nusken

dusių autobusų, sunkve
žimių, šalia išrikiuotų 
žmonių lavonų, gelbėji
mo akcijų ir t.t. Taip pat 
gausu ir žmonių išgyveni
mų aprašymų, deja, čia 
negalima viską surašy
ti. Tai tik galima su
prasti, apimti savo vaiz
duotėje, ką tikiuosi šiais 
sakiniais būsiu sugebė
jęs atvaizduoti.

Skaityk ir platink 
DIRVĄ

ST. ANTHONY
Joseph f. Grlbausko* 

Executive Secretary

SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

ON INVESTMENTS
Units of $100.00 
Dividend Checks 
Mailed Ouarterly

ON BONUS SAVINGS
Unitą of $1,000.00

For 3 Teari 
Dividendi Paid 

Ouarterly 
or Compounded

Prie šio jungiamas čekis ar money order 10 dol. 
sumoje.

mę.
Sausio 23 d. vidudie

nio radijo pranešimuo
se, kaip kad jau yra pri
imta šiame krašte, gy
ventojai buvo raminami, 
jog padėtis nesanti tra
giška: miesto adminis
tracija dar esanti padė
ties viešpats ir, girdi, li
gi sausio 24 d. gyvenimas 
galėsiąs grįžti į norma
lias vėžes. Tačiau taip 
drąsiai radijo pranešė
jui bekalbant ( nutrūko 
elektros energijos tieki
mas ir jo balsas nusken
do gausiai krintančio lie
taus tekšnojime. Gi šio 
straipsio autoriui grįž
tant iš miesto centro, 
Copacabana Barata Ri- 
beira gatvė, kuri yra be
veik panaši į tunelį dėl

siekimas, tai tik vienas 
Viešpats težino. Tačiau 
susisiekimas nutrūko ne 
vien šiuo plentu, bet ir 
geležinkeliu, nes trūko 
elektros energijos, bei 
lėktuvais, nes aero
dromuose trūko taip pat 
elektros energijos... O 
be elektros moderniškas 
miestas negali išsi
versti ir visi civilizaci
jos pasiekimai yra išve
dami iš rikiuotės. Lyg 
to būtų maža, taip pat nu
trūko ir du jų bei vandens 
tiekimas.

Sausio 25 d. praneši
muose buvo sakoma, kad 
Rio esą nustota 55% nor
malaus elektros tiekimo 
ir kad.... teks elektros 
energiją dalinti porcijo
mis... lyg II-jo pasauli-

1447 So. 49fh C©urt
CICERO, ILLINOIS • 60650

Phone (Area Code 312) 656-6330
NOURSt Men. 9-B; Thun., Fri. 9-5; Sat. 9.1 - Wed. Oo«ed 

Svvfaęs In By Tfre Of Th* Mottfh WiH From

IIŪMI CHICAGUE PIRKITE MHJ8JE MODERNIOJE 
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĖJE

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332

Savininkai: J. Ja n ūsaitis ir J. Mažeika
PARAMA
ČIA GĖRIMUS PIRKS1TE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ

1. Canad. delux Wiskey ................ 5th — $3.98
2. Ąsbach Uralt ............................... 5th — $5.49
3. Imp®rt. Napoleon Vermouth ...5th — $1.19
4. Import. French Napoleon Brand 5th — $3.35

5.
6.
7.

Bordeautf Import. White Wine 5th — $0.98
Canada Dry Vodka ..........-......  5th — $2.98
Ričcadona Vermouth .... 30 oz. Bolt. — $1.29

Be to, didžiausias pasirinkimas importuotu 
maisto produktų iš viso pasaulio kraštų.
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PRIĖMIMAS VATIKANE
"Audiencija buvo ne

oficiali, bet Vatikanas 
ją apsupo nepaprastu 
ceremonialu ir protoko
lu”, rašo amerikiečių 
spauda apie Podgorny 
vizitą Vatikane. Keliais 
žodžiais atpasakotas ko
munikatas kalba ne tik 
apie tarimąsi "taikos iš
laikymo klausimais", 
bet ir apie "problemas, 
kylančias iš Katalikų 
Bažnyčios buvimo So
vietų teritorijoje". O tas 
"buvimas" iššaukė pasi
tarimus dėl specialių 
abiejų pusių santykių, ne 
toli siekiančių diploma
tinio atstovavimo ribų. 
Tai būtų "specialios for
mos santykiai, atstoją 
visišką tų santykių nu
traukimą po 1917 m. re
voliucijos. /z

Šias eilutes rašant, 
smulkesnio ar gilesnio 
tos Vatikano ir Krem
liaus santykių atnauji
nimo raidos atnarplio- 
ti iš svetimųjų spaudos 
kol kas dar nepavyko.

Spėliojimų, komenta
rų, pritarimų ir nepri
tarimų randame kiek lie
tuviškoje spaudoje, dau
giausia toje, kurioje pa
grindinę įtaką turi mūsų 
dvasiškija, esanti ir Va
tikano tarnyboje.

Tėviškės Žibur ių ve
damajame (sausio 26 d.) 
Pr. G. rašo:

"Kas belieka Romai? 
Užsidaryti ir atkakliai 
atstumti pokalbio galimy
bes? Laukti, kol kuri 
nors galybė sutriuškins 
Sov. Sąjungą ir atneš re
ligijos laisvę Rytų Euro
pai? Tiesa, tai būtų ko
vingas kelias, bet ar iš
mintingas? Jau praėjo pu
sė šimto metų ir niekas 
dar sovietinės imperijos 
nesugriovė. Tie, kurie, 
rodos, turėjo kovoti už 
mažųjų tautų laisvę, ne 
tik nekovojo, bet dargi 
jas atidavė sovietų vergi- 
jon (Jalta). Tų sąjungi
ninkų sunkvežimiai pa
dėjo gabenti pavergtuo
sius į Sibirą ir mirtį. 
O kruvino religijos per
sekiojimo metu ar di
džiosios valstybės pakė
lė balsą? Ar Jungtinės 
Tautos dėl to pasmerkė 
Sov. Sąjungą? Romaįvi- 
sa tai žiūrėjo ir tebežiū
ri su didele širdgėla. Kai 
nebeliko nė vienos pa
saulio galybės, nekal
bančios su Maskva, ar 
Romai ir toliau tylėti. At
rodo, kad iš tikrųjų atė
jo laikas kalbėti tiesio
giniu keliu ir ieškoti re
ligijos laisvės di ploma- 
tiniais būdais. Jeigu bus 
laimėta kad ir apribota 
religijos laisvė paverg
tuose kraštuose, bus 
žingsnis ir į bendrąją 
žmonių laisvę. Tiesiogi
nis Romos uždavinys yra 
rūpintis religiniais - dva
siniais reikalais tikin
čiųjų, kurių milijonai te

The Lithuanian Newspaper

Established 1915

begyvena už geležinės už
dangos. Romai reikia 
rasti būdus išsaugoti re
ligijos laisvę visokių 
režimų kraštuose, nepri- 
sidedant prie vergijos 
stiprinimo. Lietuvos at
vejis Romai gerai žino
mas, tačiau einant po
kalbiui sū Maskva, de
ra priminti ne tik Va
tikanui, bet ir visam pa
sauliui, kad Lietuva te
bėra ir pavergta, ir per
sekiojama; kad jos vysku
pai — J. Steponavičius ir 
V. Sladkevičius — laiko
mi ištrėmime; kad Vil
niaus katedra išniekinta; 
kad religinė spauda už
drausta ir t.t. Tai daly*' 
kažkurie turi rasti vietą 
ir diplomatiniuose pokal
biuose".

Rado "tie dalykai" vie
tą pokalbiuose, ar ne, 
sunku pasakyti. Bet vie
ton ištremtųjų vyskupų 
kartu atvyko naujai įšven
tintasis J. Labukas. Anot 
Draugo (sausio 27 d.), tai 
esą "nepripuolamai pa
tvarkyta Maskvos".

"Darbininkas", kuria
me buvo tvirtinama, kad 
ne tik reikia šaukti, bet 
dar gi ir labai garsiai 
šaukti apie tokius įvy
kius, kaip apie Vladimi* 
rovo pasirodymą Santa
ros - Šviesos susirinki
me, šiuo atveju pasitai
kina "The Tablet" laik
raščio skaitytoją, savo 
laiške prisiminusį Hitle
rio atsilankymą Romoje 
1936 m. Tada popiežius 
Pijus, girdi, pasirūpinęs 
nebūti Romoje. Gi jei da' 
bar atsitikę kitaip, tai 
dėl to, kad šio vizito rė
mėjai turį geras inten
cijas — būtent, paleng
vinti bent kiek katali
kų likimą rytų Europo
je. Bet — jie galėtų pri
siminti teologinį prin
cipą, kad moralinis blo
gis persveria bet kokį 
fizinį blogį. — Šias min
tis pakartojo ir Draugas 
nežiūrint, kad J. Pr. ve
damajame ir kitaip į tą 
reikalą pažiūrėjo. (Žiūr. 
Dirvos 13 nr. "Spaudoje 
pasidairius").

Nesunku įžiūrėti sle
giančią nuotaiką tų mū-

PLANINGAS TAUPYMAS PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!
• Pinigu taupymui nereikia važinėti, juos galite atsiųsti paštu, 

nes mes apmokame visas pašto persiuntimo išlaidas.
• Metinis dividendas 43/« % išmokamas du kart per metus už

visas taupymo sąskaitas.

KBM8MŽŽI

PASKOLOS
perkant namus daromos ilgiems termi
nams ir prieinamais nuošimčiais mėne
siniais išsimokė jimais.

DĖL INFORMACIJŲ KREIPKITĖS 

MUTUAL Federal SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

2212 WEST CERMAK ROAD • CHICAGO, ILL. 60608
OFFICE HOURS: Monday, Tuesday, Friday 9 to 4; 

Thursday 9 to 8; Saturday 9 to 1; Wednesday elosed.
PARKING LOT — ADJOINING OUR OFFICE BUILDING JOHN J. KAZANAUSKAS, President

ALT pranešimas kansularinės 
sutarties reikalu

1964 m. birželio 1 d. 
Maskvoje buvo pasira
šyta Konsularinė sutar
tis tarp JAV ir Sovietų 
Sąjungos. Ją pasirašė 
JAV Ambasadorius Foy 
D. Kohler ir Sovietų Są
jungos Užsienio Reikalų 
ministeris A. Gromyko. 
Sutarties ratifikavimo 
klausimas pirmą kartą 
buvo svarstomas JAV Se
nato Užsienio Reikalų 
Komitete (Committee on 
Foreign Relations) 1965 
liepos 30 d. Komiteto po
sėdžiui pirmininkavo 
šen. J.W. Fulbright, (D. 
Ark.) ir dalyvavo dar 7 
senatoriai. Pasisakė 7 
komiteto nariai už sutar
ties ratifikavimą ir vie
nas prieš.

Amerikos Lietuvių Ta 
ryba prašėsi tada liudy
ti komitete, bet nebuvo 
pakviesta. 1965 m. rug
piūčio 6 d. buvo įteikti 
atitinkami protesto me
morandumai visiems se
natoriams (100). Senato 
plenume sutartis nebuvo 
patvirtinta.

Šiais metais JAV Vy
riausybė, susirinkus 
naujam Senatui, skubiai 
iškėlė vėl sutarties ra
tifikavimo klausimą ir 
Senato Užsienio Reikalų 
Komitetas 1967 m. sau
sio 23 d. vėl svarstė su
tarties ratifikavimo klau
simą.

Amerikos Lietuvių Ta
ryba tuojau ėmėsi skubių 
žygių sutrukdyti sutar
ties ratifikavimą, ir Ta
rybos pirmininkas Anta
nas J. Rudis prieš komi
teto posėdį pasiuntė vi
siems komiteto na
riams — viso 100, pro
testo telegramų.

Komiteto nariams bu
vo pasiustos šio turinio 
telegramos:

"Pursuant to Foreign Rela
tions Committee’s assurance 
lašt year that we would be gl- 
ven an opportunity to testify on 
the Soviet consular treaty, we 
respectfully reęuest that we be 
granted an expression of our

sų veikėjų ir spaudos 
darbuotojų, kurie nuo
širdžiai norėtų matyti di
desnę Vatikano talką ko
voje su komunizmo prie
spauda. Žinoma, čia kal
ba sukasi apie pastan
gas iškovoti religijos 
laisvę. Bet tokios su
gestijos, kad visiems 
kalbantis su Maskva ir 
Vatikanui nebėra ko ty
lėti, yra iššaukiančios 
toli einančias konsekven- 
cijas mūsų ligšiolinėje 
politinėje koncepcijoje. 

views on the dangers and pit- 
falls to the United Statės on the 
formai acknowledgment of a Go- 
vernment unlawfully occupylng 
and subjugatlng other natlons. 
The poeples of Eastern Euro- 
pean descent, partlcularly the 
Baltic natlons, are disenfran- 
chised and are without repre
sentation. Approval of a Soviet 
consular treaty is a sell-out of 
the Baltic peoples without their 
being glven a hearing. This pro- 
cedure would foreclose Lithua
nia, Latvla and Estonia in ab- 
sentia without representation 
maklng this action completely 
un-american and unconstitutio- 
nal. A consular treaty can only 
be administered when normai 
travel and communlcation pre- 
rails without an iron eurtain on 
he Baltic Statės.

Anthony J. Rudis, Natio- 
nal President, Lithuanian 
American Council, Repre- 
senting 350 AmericanCivic 
Organizations, 6818 So. 
Western Avė., Chicago, III.

Visiems senatoriams 
buvo pasiųsta tokio turi
nio telegramos:

"The Soviet consular treaty 
mušt be unconditionally rejec- 
ted. The treaty is inconsistent 
with America’s tradition on the 
Rights of dignity of man. It is 
inconceivable taht the U.S. Se
nate would lend endorsement 
to communist trąnsgressions 
and acknowledge a Government 
unlawfully occupying and sub- 
jugating other nations. Let the 
Soviets show their sincerity by 
liberating the Baltic Countries 
of Lithuania, Latvla and Esto
nia. The Baltic nations are dis- 
enfranchlsed and are wlthout 
representation. Approval of 
this Soviet Treaty ls a sell- 
out of the Baltic peoples 
without their voice being 
heard. This procedure would 
foreclose the Baltic Statės in 
absentia without representa
tion making this action comp
letely un-american and uncons 
titutional. A consular treaty can 
only be administered when nor
mai travel and communlcation 
prevail without an iron eurtain. 
Any Endorsement of a Soviet 
treaty is an endorsement of a 
soviet aggression and a de- 
nouncement of our great Ame
rican heritage of peace and se- 
eurity and respect for the rights 
of each individual and all men".

Be pasiųstų 100 tele
gramų senatoriams, dar 
buvo pasiųsta FBI Di
rektoriui E. Hooveriuiir 
didiesiems Chicagos 
dienraščiams — Chi
cago Tribūne, Chicago 
Daily News, Chicago 
American, Chicago Sun- 
Times.

Sutarties ratifikavimo 
klausimas dar nebuvo 
Senato plenume ir tebė
ra eigoje.

Amerikos Lietuvių Ta
rybos skyriai, bendra
darbiaujančios organi
zacijos ir pavieniai as
menys prašomi paremti 
Amerikos Lietuvių Ta
rybos protestus ir siųsti 
atatinkamiems savo se

natoriams protesto laiš
kus bei telegramas.

Amerikos Lietuvių Ta
ryba būtų dėkinga, jeigu

Vasario 16-tai 
besiruošiant

Lietuvos nepriklau
somybės atstatymo 50 
metų artėjančios sukak
ties proga išeivijos lie
tuvių organizacijos pra
dėjo rūpintis išleisti 
svetimomis kalbomis 
įvairių informacinių stu
dijinių bei trumpų leidi
nių apie Lietuvą.

Kalbant apie leidinius 
tenka priminti, kad Lie
tuvos Nepriklausomybės 
Fondas jau eilę metų 
skelbė anglų kalba infor
macinio, išsamaus, do
kumentuota pagrįsto 
veikalo apie Lietuvą iš
leidimą. Veikalo, kurio 
informacija pasieks ir 
paveiks laisvųjų tautų in
telektualus, politikus, 
žurnalistus, rašytojus, 
studentus ir kitus, kurie 
jau patys, be mūsų dide
lių pastangų, pagal savo 
įsitikinimus formuoja sa
vo tautos viešąją nuomo
nę.

Veikalas perteiks is
torinę Lietuvos praeitį, 
Lietuvos nepriklausomy
bės laikotarpį, sovietų ir 
vokiečių okupacijas ir 
pastangas atgauti Lietu
vos nepriklausomybę. 
Mes, lietuvių išeivija, 
esame tos laisvų tautų 
visuomenės dalis, ir,tu
rėdami apie mūsų tėvy
nę tinkamą informaciją, 
galime patys tos viešo
sios nuomonės formavi
me daug pasidarbuoti. 
Tuo labiau, kad Lietu
vos laisvinimo kovai ves
ti šiuo metu svarbiau
sias ginklas yra informa
cijos parūpinimas sveti
miesiems, nurodant mū
sų tautos kilmę, kultūrą 
ir teisę į laisvę.

To veikalo, kuris bus 
ne mažiau 500 psl. turi
nį sudarys laike, kūry
boje ir erdvėje besireiš
kianti lietuvių tautos re
zistencija. Mūsų tautos 
įvairiu metu likimas, 
įvairių priežasčių bei ap
linkybių iškeltos proble - 
mos ir jų sprendimas. 
Visa tai sudaro jos is
torinius bruožus, ku
riuos ryškinant daugiau
sia bus kreipiamas dė
mesys į kūrybinį pradą, 
kuriuo tauta ne tik tobu
liausiai išreiškia savo 
būtį, bet ir įprasmina ją, 
įamžina, daro nesunai
kinamą.

atatinkamos organizaci
jos arba pavieniai asme
nys painformuotų Tary
bos centrą (Lithuanian 
American Council, Ine. 
6818 So. Western Avė., 
Chicago III. 60636) apie 
pasiųstus protestus ir 
gautus atsakymus.

Amerikos Lietuvių 
Tarybos Valdyba

Leidinyje bus atkreip
tas skaitytojo dėmesys 
į tai, kad tautos kūrybi
nei galiai reikštis, plė
totis ir tobulėti būti
niausia sąlyga yra lais
vė, į kurią lietuvių tau
ta visais laikais, viso
mis priemonėmis ver
žėsi be paliovos, dėl ku
rios žūt būt kovojo ir 
tebekovoja.

Leidinio redaktorius 
ir vienas iš autorių dr. 
Albertas Gerutis, Lie
tuvos Pasiuntinybės pa
tarėjas Šveicarijoje, sau 
skirtą leidinio dalį jau 
paruošė. Taip pat ir ki
ti autoriai, įsipareigoję 
parašyti atskirus leidi
nio skyrius, darbą yra 
įpusėję, tai Lietuvos Dip
lomatijos šefas S. Lozo
raitis, dr. J. Jakštas, dr. 
J. Puzinas ir kt. Daro
mi žygiai, kad šis veika
las pasirodytų Lietuvos 
nepriklausomybės pa
skelbimo 50 metų minė
jimo išvakarėse, šį mū
sų tautos istorinį įvykį 
įamžinant.

Emilija Čekienė 
Lietuvos Nepri
klausomybės Fondo 
Pirmininkė.

HELP WANTED MALĖ

IMMEDIATE OPENINGS 
FOR EXPERIENCED 
PLANER TYPE MILL 

OPERATORS 
VERTICAL & 

HORIZONTAL MILLING 
MACHINE OPERATORS 

ENGINE LATHE 
OPERATORS 

EXTERNAL CYLINDER 
GRINDERS 

INTERNAL GRINDERS 
AUTO TURRET LATHE 

OPERATORS 
SMALL TURRET LATHE 

OPERATORS 
AUTO PROFILE MILL 

OPERATORS 
ALL SHIFTS.

All applicants mušt be high 
school graduates or have 5 
yėars experience. Mušt be able 
to do own set-up, read prints 
and have own tools.
Perrtianent work for qualified 
men. Fringe benefits & top 
salary. Night differential plūs 
bonus.
Apply or write to Personnel 

Department
THE MIEHLE CO. 
DIV. OF MIEHLE 

GOSS-DEXTER INC.
2011 W. Hastings 

Chicago, III.
An Ecjual Opportunity Employer 

<140-14)
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AKIMIRKOS BRONYS RAILA

"Ten žmonės geri"...
Viena literatūra neišspren

džia tautinių ar tarptautinių san
tykių. Bet ji gali tas problemas 
pastatyti ir duoti progos per
gyventi tai, kas buvo ir tebėra 
sudėtingesnė "povandeninių 
uolų teisybė". Ji gali pasako
ti apie tai, kur žmonės buvo 
geri ar blogi ir kalti, ir pa
rodyti dramą savyje, kaip il
gų istorinių aplinkybių ir žmo
gaus prigimties netobulumo 
padarinį.

Tad literatūra gali ilgainiui 
blogus tautų santykius išlygin
ti, švelninti, vesti prie krikš
čioniško abipusių nuodėmių at
leidimo, - arba juos vis kai
tinti ir kurstyti, demoniškai 
provokuoti, degti kerštu ir vis 
labiau gadinti.

Šimtmečių istorijos patir
tis sako, kad Lietuvoje žydų ir 
lietuvių santykiai, bendrai pa
ėmus, nebuvo blogi, nei nežmo ■ 
niški. Be abejo, jie buvo kiek 
keistai tolerantiški ta prasme, 
kad lietuviai nekliudė žydams 
gyventi savo uždaru gyvenimu 
ir gana laisvai bei pelningai 
vertelgauti jų tėvynėje. Lietu
viai žydų jėga netraukę Į tau
tinio darbo akiratį, o žydai 
taip pat, kaip Petras Klimas 
teisingai pažymėjo " į lietu
vių tautos darbą nesidėjo ir 
dargi jo visiškai nepaisė". Ta
čiau Lietuvoje iŠ lietuvių pu
sės žydas toli gražu nejuto to
kios neapykantos ir nepergy
veno tiek nuoskaudų ir perse
kiojimų bei jo žmogiškojo pa
niekinimo, kaip pvz. Ispanijo
je, Lenkijoje, Rusijoje ar Vo
kietijoje.

Dabar po karo ligi šių dienų 
matome ir aiškiai jaučiame, 
kad vis dėlto Lietuvos žydai, 
daugiausia jau išeiviai, o jų įta
koje žydai iš kitur lietuvių tau
tai ar tuo labiau Lietuvos vals
tybinei idėjai yra tapę dar šal
tesni, dar abejingesni, kaip tū
los po karo išėjusios knygos 
rodo, kupini sugedusios tul
žies Ir nevengiantieji sunkių kal
tinimu. •

Galbūt, žydai savo istorijos 
turtingąjį "lietuvišką epizodą" 
jau yra nurašę ir, Izraelio vals
tybę įsteigus, nusprendę toliau 
nebesidomėti "mažomis vals
tybėlėmis prie Baltijos" (tarp 
kitko, ne mažesnėmis ir ne la
biau pavojingoje geografinėje 
padėtyje esančioms, kaip Izra
elis arabų jūroje)...

Kiek Lietuvoje gimę ir augę 
žydai, buvę lygiateisiai Lietu

vos piliečiai, dar domisi lietu
vių tautos darbu, tautinės gy
vybės išlaikymu ir Lietuvos 
nepriklausomybės idėja, tai 
mes visi matėme nuo 1940 me
tų, kai Lietuvos nepriklausomy
bę sutriuškino sovietinis, netru
kus nacinis, o po to vėl masko- 
linis okupantas. Nuo to laiko, ne
skaitant labai retų ir nereikš
mingų pavienių išimčių, mes 
neberegėjom Lietuvos žydų jo
kioje Lietuvos išlaisvinimo pa
stangoje: nei politiniuose veiks
niuose, nei pogrindžio rezisten
cijoje, nei partizaninėse kovo
se, nei Lietuvos laisvės bylos 
propagandoje užsieniuose. Lie
tuviai liko "vienų vieni" vesti 
toliau sunkią, kone beviltišką 
kovą dėl nepriklausomos Lietu
vos valstybės atstatymo.

O iš išlikusių Lietuvos žy
dų, jų tarpe net įžymesnių švie
suolių, turėjusių progos Lietu
vos laisvės užuovėjoje našiai 
reikštis mokslo, diplomatijos, 
laisvųjų profesijų, spaudos ir 
ypač ūkinio gyvenimo srityse, 
kaip minėjau, Lietuva nebesu
laukė ryškesnės simpatijos ir 
aukos, ar bent protesto, kai ki
tų kraštų žydai rašytojai lietu
vių tautą ėmė kai kada kone iš 
vieno maišyti su naciais ir 
"nacių bendrininkais" apskelbti 
mūsų ryškiausios tautinės re
zistencijos politikus ir veikėjus 
jų tarpe net vieną vyskupą.

Tokie tonai ir motyvai buvo, 
tebėra ir turėtų likti tik NKVD 
ir bolševikinių agitpropų privi
legija. Tai yra jų maistas ir jų 
stilius. Tautų išlaisvinimo ir 
daugybės naujų nepriklausomų 
valstybių kūrimo dešimtme
čiuose bolševikinis Kremlius 
juk nebegali sugalvoti kitokio pa
siteisinimo tarptautinėjeopini- 
joje, kaip tik įrodinėti, kad tris 
laisvas Pabaltijo tautas jis bu
vo priverstas užgrobti, bausti 
ir kolonizuoti, nes tuo būdu no
rėjo jas "išlaisvinti nuo nacių 
hitlerinių žmogėdrų"...

•
Man rodos, buvę Lietuvos pi

liečiai žydai daro psichologinę 
klaidą, patys pernelig šaltai nu
siteikdami Lietuvos laisvės by
lai ir neprotestuodami, kai ki
tų kraštų žydai neapdairiai pa
sišauna būti net prokurorais 
prieš lietuvių tautą dėl skaudžios 
žydų žudymo tragedijos Europo
je Hitlerio siautėjimo metais.

1940-45 metai taip pat buvo la - 
bai sunkūs, žiaurūs, kruvini ir 
lietuvių tautai. Ir jie nepasibai

gė su karo pabaiga, jie kito
mis formomis tebetrunka ir 
toliau. Lietuvių gyventojų skai
čius savo tėvynėje nedaugėja, bet 
tolydžio mažinamas, skiedžia
mas ir užpildomas sovietiniais 
kolonistais. Nuo 1940 metų joks 
atsakingas lietuvių politinis 
veiksmas nebegalėjo būti lais
vas ir savarankiškas. Net trum
pas sukiliminės vyriausybės lai
kotarpis negalėjo būti laisvas ir 
savarankiškas, šalį užplūdus 
svetimai kariuomenei ir SS 
"tvarkdariams", kurie netrukus 
tą vyriausybę nušalino, kai ku
riuos vadus areštavo, vėliau į 
konclagerius uždarė.

Dėl to klaikaus ir daug gyvy
bių kaštavusio kelerių metų lai
kotarpio lietuviai yra taip pat 
jautrūs, ir turi teisę būti ne 
mažiau jautrūs už žydus. Karų 
audroje Lietuvos laisvės laivas 
skendo. Iš jo bėgo žiurkės ant 
svetimų ir saugesnių laivų. Iš
davikams, arivistams, padug
nėms ir naujų ponų padlaižiams 
atsirado plačiausios galimybės, 
kaip būna visais laikais, kaip 
visur tokiu atveju. Bet tautos 
didžiuma nebėgo, nepersimeti - 
nėjo, nesiblaškė, liko ir laikė
si, maištavo ir spyrėsi prieš 
okupantus iš rytų ir iš vaka
rų.

Prieš mesdami kaltinimus 
lietuvių tautai ir lediniu Šal
čiu nusiteikdami jos tragiško 
likimo atvejyje, tegu žydai pir
miau patys apsvarsto ir pagal 
savo įgimtus gabumus tiksliai 
suskaičiuoja, kiek jų tikybos 
ir kraujo žmonių patriotiškai ir 
kovotojiškai spyrėsi prieš rau
donuosius ir ruduosius Lietuvos 
okupantus. Juk nepriklausoma 
Lietuva taip pat buvo, turėjo bū
ti ir jų valstybė, jų tėvynė, jų 
gimtinė, kurią normaliai jeigu 
ne visada karštai myli, tai bent 
gerbia kiekvienas padorus žmo - 
gus, kuris nepriklauso giminei 
paukščių, teršiančių savo liz
dą.

•

Kalbant apie knygas, o Aloy
zui Baronui savo romanu pakur s - 
čius atsiminti ir lietuvių - žydų 
santykių dramą, įdomu čia pa
minėti prel. J.B. Končiaus ne
seniai išleistus plačius "Atsimi
nimus iš Balfo veiklos", Prela
tas Čia be didesnio literatinio 
įmantrumo, bet šiltai ir jaukiai 
smulkiai viską dokumentuoda
mas, aprašo plačią Amerikos 
lietuvių šalpos fondo jo pirmi
ninkautą dviejų dešimtmečių 
veiklą. Tai naudinga medžiaga

VISOS KAIMO MERGUŽĖLĖS I MANE ŽIŪRĖTI/

J. Kuzminskio medžio raižinys "Visos kaimo mergužėlės", kuriame dailininkas išvysto netik liau
dies dainos temą, bet taip pat panaudoja tradicinę liaudies raižinių formą.

lietuvių karo pabėgėlių globos 
ir šelpimo istorijai.

Tarp kitko, prelatas apraši
nėja savo kelionės įspūdžius po 
Šventąją Žemę , 1956 metais, 
kur dabar suklestėjo laisva Iz
raelio valstybė ir kur yra įsi
kūrę daugiau kaip 20,000 Lie
tuvos žydų. 341 puslapyje jis 
pasakoja apie savo apsilanky
mą pas buvusį Lietuvos seimų 
narį ir vėliau žinomą Kauno 
žydų dienraščio Idiše Štime re
daktorių Rubinšteiną ir kartą 
buvusį Kauno Miesto Tarybos 
sekretorių Kaganovičių, - tai
gi, pas įtakingus, rinktinius Lie
tuvos žydų bendruomenės as
menis.

Būdamas Amerikos lietuvis, 
seniai nebegyvenęs Lietuvoje, 
taigi, "nenusikaltęs" dėl Lietu
vos žydų žudymo, prel. Kon
čius galėjo būti tinkamas pa
šnekovas, nors gal, kaip lietu
vių katalikų kunigas, ir ne pats 
geriausias santykių atstatymo 
ambasadorius. (Tačiau kitas 
liet, katalikų kunigas, prelatas
M. Krupavičius, nacių buvo iš
tremtas iš Lietuvos kaip tik 
svarbiausia už tai, kad drauge 
su Dr. J. Aleksa Ir buv. prezi
dentu Dr. K. Grinium buvo įtei
kę nacių okupaciniams orga
nams protesto memorandumą 
prieš Lietuvos žydų naikinimą.)

Prel. Končius rašo, kad Ka- 
ganovičiaus namie neradęs, bet 
- "... radom tik žmoną, kuri ke
lis žodžius pasakė lietuviškai, 
nors Lietuvoje ir gimusi ir 

mokslus ėjusi. Ji kalbėjo rusiš
kai visai laisvai, taisyklingai. 
Rubinšteiną ir jo žmoną rado
me namuoe. Rubinšteinas gan 
laisvai su manim kalbėjosi lie
tuviškai, o jo žmona, nors taip 
pat gimusi ir mokslus baigusi 
Lietuvoje, atsisakė lietuviškai 
kalbėti ir pasiūlė kalbėti rusiš
kai ar hebrajiškai"...

Šių dviejų damų laikysena iš
kalbingai nušviečia tokias žy
diškų šeimų nuotaikas Lietuvai, 
kokias kaip tik dar 1917 me
tais minėjo istorikas P. Kli
mas. Pirmoji parodė, kiek ji 
paisė lietuvių tautos darbą ir 
savo gimtosios šalies kalbą, o 
antroji, kiek ji iš viso jau ne
priklausomybės laikotarpiu ga
lėjo dėtis į tą darbą, dabar 
demonstratyviai atsisakyda
ma net lietuviškai kalbėtis, to 
vieton lyg tyčia siūlydama kru- 
viniausio Lietuvos okupanto kal
bą.

Bet buvo ir išimčių, kaip jų 
šiek tiek yra buvę ir nepriklau - 
somoje Lietuvoje.

Prelatas pasakoja, kad kitą 
dieną, jo nei kviestas, nei ieš- 
kotas, pats į viešbutį atskubė
jo muzikas Mykolas Hofmek- 
leris, nacių Dachau kacetinin- 
kas, deja, neseniai per anksti 
pasimiręs mūsų draugas ir dau
gelio pažįstamas Miša iš Met
ropolio restorano orkestro, šo
kių ir liaudies dainų smuiki
ninkas. Jis menininkui įgimtu 
nuoširdumu karštai pareiškė:

- "Nepaprastai džiaugiuosi 
turėdamas laimės susitikti su 
kunigu iš Lietuvos. Man Lietu
va yra mylimiausia šalis. Nė
ra pasauly kito miesto, kuris 
būtų toks švarus, kaip Kaunas 
buvo, kur aš augau ir gyve
nau. Ten žmonės kultūringi... 
Be to, klimatas ten sveikas, 
gamta graži ir žmonės geri. 
Norėčiau labai grįžti į savo 
tėviškę, kai ji išsilaisvins iš 
Sovietų Rusijos. Ir lietuviška 
daina ir liaudies muzika gra
žiausia"...

Nereikia daugiau kalbėti, kad 
neužspringtum iš susigraudini- 
mo. Bet kadaise, kai galvas su
rėmę bendrai instrumentąvom 
jo orkestro akordeonisto Ban
ko (irgi gerai lietuviškai mokė
jusio žyduko...) liaudies dai
nos motyvu sukomponuotą pa
gal mano žodžius "Spaudos val
są", aš neprileidau ir niekados 
net nepagalvojau, kad vieną die
ną niekas kitas, o tik muzikan
tas Miša taip atkakliai gins Lie 
tuvos žydų patriotų garbę ir iš
sakys jų jausmus gimtajai Ša
liai.

HELP AVANTED FEMALE

OPERATING NURSE
Opportunity for advancement to head 
nurse if qualified. May live in if 
necessary, also openings for RN’s— 
all shifts- all depts.—Contact Direc
tor of Nurses, Mercy Hospital, 718 
N. Maconib, Monroe, Mich., CH 
1-1700. Call collect. (9-15)

BENEDIKTAS ZABIELA

LR JIS DVARO POLIS
Ištrauka B. Zabielos romano ”Klaida”.

(5)

Sekmadieniais Andrikonis leisdavo rinkti s vi
siems, kurie nori pasiklausyti mišių ir išklausy
ti pamokslo, kuris būdavo girdimas tiesiog iš 
Kauno. O choras, choras! visuomet moteriškes 
pravirkdindavo, nors ir vyrai sunkiai išsilai
kydavo neverkę. Taip gražiai buvo giedama! Ne- 
bevaaino Andrikonio niekas ponu, bet šeimininku 
arba pavarde.

Kartą senesnieji paklausė Andrikonio, kodėl 
jis nemėgsta būti vadinamas ponu.

— Šitaip yra daug greičiau, — atsakė jis ir 
toliau nesileido į kalbas. Galvok, ką nori.

Andrikonienė, nors ir tyli, bet buvo gudri 
moteris. Nekalbėjo niekų su žmonėmis, o ypač 
su moterimis. Pasako, kas reikia ir šventa. Kiau
šinius surinkdavo pati. Žinojo kurios vištos ne- 
bededa: tas parduodavo arba nukirsdavo joms gal
vą.

Ropienė niekada nežinodavo, kada šeimininkė 
gali ateiti į kiaulidę, todėl visuomet būdavo pasi
ruošusi. Jeigu vidudienį norėdavo kiek pamiegoti, 
užremdavo duris, kad netikėtai nerastų jos miegan 
čios. Ir miegas nebuvo ramus, nes visą laiką kan
kino mintis: ar tik neateis?

Kitaip jautėsi Teresiukė, nes šeimininkė ma
žai reikalaudavo. Į pagamintą maistą nekreipė 
tiek daug dėmesio, kaip ankstyvesnieji ponai. Vie
no Andrikonienė reikalavo, kad būtų švaru. Dėl 
darbo niekad nieko nesakė. Daryk kaip nori, tik 
kad būtų padaryta. Retai kada sekmadieniais lan
kydavosi svečiai, o ir atvažiavę, ilgai neužsilik- 
davo, anksti išvažiuodavo namo.

Nors dvaro karvės ir nebuvo labai blogos, 
bet Andrikoniai vis kalbėdavo, kad reikia gerinti. 
Juokdavosi dvaro žmonės iš jų.

Karvių pagerinimui Andrikoniai ruošiasi jas 
mokinti šokti, nes perdaug nutukusios — šaipy
davosi seniai.

Girdėdami tokias kalbas, šeimininkai tik juo
kėsi, nes pykti nebuvo dėl ko.

Vieną vėlų vakarą dviračiu atvažiavo jaunas 
vyras. Ant dviračio rėmų prikabintas didelis 
portfelis, ilgi auliniai batai aptaškyti purvais. 
Nors ir lynojo, bet jis be kepurės, ir garbanoti 
plaukai buvo šlapi. Guminis lietpaltis sušlapęs 
nuo lietaus blizgėjo ir judant šlamėjo. Akys žva
lios kaip paukščio — įdomus ir patraukiantis.

Buvo jau vėlu. Andrikoniai liepė Teresiukei 
jį priimti ir paruošti vakarienę. Parodę jam kam
barį miegoti, patys nuėjo gulti. Jaunuolis atrodė 
labai gerai išauklėtas. Jo laisvas elgesys su šei
mininkais rodė jį turint daug reikalų su žmonėmis. 
Jis jautėsi kaip namuose. Pasidėjęs portfelį ir 
paltą jam skirtame kambaryje, nusivalė batus ir 
grįžo į valgomąjį, kur užsukęs tyliai radiją, laukė 
vakarienės.

Teresiukė, nors ir mažai teturėjo laiko, spė
jo nubėgti į savo kambarį ir persirengti. Apsiavė 
geriausiais batais ir ant kaklo užsidėjo pigius, bet 
puošnius karolius. Grįžusi virtuvėn, ruošė vakarie
nę ir vis žvilgčiojo į langą, kurs nakties metu 

apšviestas atstojo veidrodį. Prisiminė ji tada 
visus buvusios virėjos ir ūkvedžio žmonos patari
mus, kaip stovėti, eiti, šypsotis. Pakeisdama po
zas, vis tikrino pati save, kuri geriau jai tinka. 
Pastovi ramiai, įsiremia viena ranka į šoną, tą 
nuleidžia, įsiremia antra. Apsisuka ir eina. Pas
kui, galvą atmetusi žiūri į savo eiseną iš užpa
kalio. Staiga pamato lange iš lauko pusės žmogaus 
veidą.

— Vaje! — sušunka išsigandusi ir rankomis 
užsidengė veidą.

— Kas nutiko? — klausia iš valgomojo įbė
gęs jaunuolis.

— Žmogaus galva!
— Kur?
— Čia pro langą.
Jaunuolis puolė pro duris laukan. Išbėgęs iš 

kambario tamsoje iš karto nieko negalėjo matyti. 
Po valandėlės pamatė nueinantį žmogų. Pasivijęs 
ir pagriebęs už peties, pradėjo jį purtinti.

— Tai tu buvai prie virtuvės lango?
— Aš, — atsakė panaktinis.
— Tai ko tau reikia ir kodėl taip vėlai čia 

bastais?
— Aš naktinis sargas ir turiu žiūrėti, kur ir 

kas dedasi.
— Na, tai taip ir sakyk! Bet pro langus žiop

soti tau nėra reikalo.
Jaunuolis grįžo virtuvėn, o sargas išgąsdin

tas ir susigėdęs nuėjo tolyn.
— Kas ten toks buvo, nespėjau nei pažinti?

— klausė Teresiukė.
— Naktinis sargas.
— Kodėl gi jis neįėjo į vidų? Visuomet už

eina. Aš jam duodu išgerti arbatos ar ką nors už
valgyti; mes labai gerai sugyvename.

— Nežinau. Gal jis norėjo pirma per langą 
pamatyti, kas virtuvėje dedasi.

— Prašau eiti į valgomąjį, aš atnešiu vaka
rienę! — pasakė Teresiukė ir sekė akimis sve
čią išeinant. ”Koks jis dailus”, — pagalvojo.

Neskubėdama nešė indus ir dėliojo ant stalo, 
laiks nuo laiko slapta pažvelgdama į jį. Viskas jau 
buvo sunešta, ir jaunuolis sėdosi prie stalo. Pa
ėmęs šakutę ir peilį, buvo bepradedąs valgyti, kaip 
staiga pašoko:

— Koks aš nemandagus, panele!
— Kodėl? — paklausė nustebusi Teresiukė.
— Aš užmiršau pasakyti savo vardą ir pa

vardę. — Mano vardas kranas, pavardė Lenys — 
ir padavė Teresiukei ranką.

— Vadinkit mane tiesiog Teresiuke, ne pane
le. Taip visi daro. Nors nelabai gražus mano var
das, bet pakeisti negaliu, — teisinosi.

(Bus daugiau)
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AFRIKOS PROBLEMOS
KONGAS IR RODEZIJA

Rodezįjoj (pietinėj) gy
veną apie 225,000 baltųjų 
nepanoro, kad juodžiai, ku
rių ten yra apie 3,8 mil., 
juos išplautų kaip avis, pa
sisavintų jų turtą, sunai
kintų visą vakarietišką kul
tūrą ir kraštą paverstų 
džiunglėmis, kaip buvo 
prieš baltųjų atsikėlimą. 
Daugelyje Afrikos’ kraštų 
taip jau atsitiko. Todėl pie
tinės Rodezijos baltieji pa
skelbė kraštą nepriklauso
mu nuo Anglijos (lygiai tą 
patį Amerikos kolonistai 
padarė 1776 m.) ir pareiš
kė, kad baltieji valdys kraš
tą, o ne 18 kartų skaitlin- 
gesni juodžiai, kuriems irgi 
bus sudarytos geros gyve
nimo sąlygos. Kilo nemažas 
triukšmelis, nes buvo pa
žeistas dabar populiarus 
”daugumos valdymo” dės
nis. Rodezijos baltieji sako, 
kad netikusi yra tokia sis
tema, kuri yra paremta gal
vų skaičiavimu, visiškai ne
atsižvelgiant kas tose gal
vose yra.

I š s i lavinimas, sumanu
mas, patyrimas, darbštu
mas, o pirmiausia tam tik
ra dvasinė būsena nulemia 
asmens vertę. Jeigu į tai 
neatsižvelgiama, tada tokią 
sistemą geriau pavadinti 
”nosių skaičiavimo demo
kratija”, nes vis tiek, nors 
ta nosis būtų kaulu perdur
ta, arba į ją įverta kokia 
metalinė grandis (žiūr. pa
veikslus antropolog i n ė s e 
knygose), tos nosies savi
ninko balsas lyjrus baltojo
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SIUNČIANTIEMS 
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3216 Sunset Blvd.
NO 5-9887
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akademiko balsui. Tik luna- Ryškiausias pavyzdys yra 
tikas gali svajoti apie įve- belgų Kongas. Pasiskaity- 
dimą nosis skaičiuojančios kime David Reed knygą 
demokratijos Azijoje, Afri- ”111 days in Stanleyville”

koje ar net Pietų Ameriko
je. Toks Nkrumah Ganoje 
ir Mobutu Konge aiškiai 
parodė, kad tai gėlei ten 
netinkamas klimatas. Be
veik kas savaitė skaitome 
laikraščiuose apie pervers
mus naujosiose Afrikos 
juodųjų valstybėse.

Komunistų propaga n d a 
apsuko galvas daugeliui va
kariečių. Skaičiuoti balsus 
pagal nosių kiekį, barba
rams ir žmogėdroms ati
duoti valdžią yra tas pats, 
kaip vaikui ar bepročiui 
duoti peilį į rankas. Tamsi 
masė politikierių rankose 
yra kaip laikrodinė bomba, 
kuri anksčiau ar vėliau tu
rės sprogti ir visus sunai
kins.
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(New York, Harper and 
Row, 1965, 279 p.). Toje 
knygoje skaitome, kaip bu
vo elgiamasi su įkaitais 
(mes jus prarysime) suim
taisiais a m e r i k i e č iais. 
”We’re going to eat you!” 
— šaukė juodžių minia, 
draskė nagais suimtųjų vei
dus, svilino juos degančio
mis cigaretėmis, tampė už 
barzdų, judesiais rodė, kad 
juos iškastruos, kiti panto
mimika vaizdavo, kaip jie 
piaustys jų mėsą ir suris. 
Tįk kaip per stebuklą, kai 
kurie išliko gyvi. Ir tai ne
buvo tik vaidyba. Atsimin
kime, kad prieš kelis me
tus kongoliečiai išžudė visą 
itališką transportinio lėktu
vo įyulą ir pasidalino ska
numynus — baltųjų mėsą.

D. Reed knyga aprašo 
įvykius Stanleyvillėj 1964 
m. rudenį. Aukomis buvo 
tariami politiniai priešai, 
centrinės valdžios Leopold- 
villėje atstovai, šiek tiek 
prasilavinę negrai, kurie 
buvo laikomi naujųjų ko
munistų sufanatizuotų val
dovų priešais. Stanleyvilles 
mieste prie Lumumbos pa
minklo, kuris buvo laikomas 
kaip koks altorius, per pen
kias dienas buvo paaukota 
apie 120 politinių priešų. 
Vienas jų, Bondekwe, buvo 
laikomas svarbiu asmeniu, 
jis buvo nuosaikios negrų 
politinės partijos vadas. 
Aišku, jis turėjo mirti, ta
čiau čia pasirodė tikrasis 
Afrikos veidas ir mentalite
tas. Kadangi tai buvo as
muo, turįs tam tikrą ”jė
gą”, tai miniai reikalaujant 
jam dar gyvam buvo iš
plautos kepenys, supiausty- 
tos į gabalus, minia juos 
godžiai išgraibstė ir prari
jo, tikėdamiesi, kad tuo bū
du pasisavins to svarbaus 
asmens ”jėgą”. Po to egze
kucijos buvo vykdomos prie 
Tshopo upės tilto: aukoms 
būdavo surišamos rankos 
ir kojos, ir jie buvo nuo til
to metami į ūžiantį krioklį. 
Tokiu būdu buvę išžudyta 
apie tūkstantis kongoliečių: 
tie, kurie buvo pastebėti dė- 
vį europietiškus marški
nius, dirbą europiečių įmo
nėse, arba šiek tiek prasi
lavinę, visi tokie buvo lai
komi nepatikimais.

Kai belgų parašiutininkai 
ruošėsi išvaduoti baltuosius 
įkaitus, tada ”prezidentas” 
Gbenye pareiškė spaudai: 
”Mes turime savo rankose 
daugiau kaip 300 amerikie
čių ir 800 belgų ... Dėl ma
žiausio mūsų revoliucinės 
sostinės bombardavimo bū
sime priversti juos išžudy
ti... Mes pasidarysime fe
tišus iš amerikiečių ir belgų 
širdžių, ir mes apsirengsi
me jų odomis”. Kai pasigir
do atskrendą lėktuvai, Stan
leyvilles radijas kartojo: 
"Belgai ir amerikiečiai duo
da mums dūrį į nugarą. Im
kite mačetes (kertamus 
peilius) ir išžudykite visus 
baltuosius”. Pradėjus šau
dyti į baltųjų įkaitų kolo

ną, 22 buvo vietoje užmušti 
ir 40 buvo sužeisti, kurių 5 
vėliau mirė. Belgų parašiu
tininkai, atvežti amerikie
čių lėktuvų, išgelbėjo ir 
evuakavo apie 1600 užsie
niečių, europiečių ir aziatų.

Komunistų propaga n d a 
juodžius padarė šimtapro
centiniais rasistais. Jie tiki, 
kad gavę laisvę arba ”uhu- 
ru”, jie galės gyventi dide
liuose namuose, kaip euro
piečiai, galės važinėti euro- 
pietiškais automobiliais, ir 
jiems nieko nereikės dirbti. 
Taip, namus ir automobi
lius jie atima, baltuosius 
išveja ar išžudo. Niekas 
juodųjų daugumos valdo
moje Afrikoje nesuka sau 
galvos apie baltųjų "civili
nes teises”. Tačiau be dar
bo, nusimanymo ir kapita
lo stebuklų nepadarysi. Juo
džiai nepasidaro baltais, 
kaip jie tikėjosi, visa euro
piečių atnešta civilizacija 
bematant dingsta ir juo
džiams tenka eiti į džiung
les ir gyventi laukinių gy
venimu, kaip gyveno jų se
noliai prieš atvykstant bal
tiesiems. Dingo baltieji, 
dingo ir bet kokia civilizaci
ja. D. Reed savo knygos 
pabaigoje rašo: "Stanley- 
ville šiandien yra miręs 
miestas. Kai kurie karo 
griuvėsiai nuvalyti, tačiau 
ekonominis gyvenimas žlu
go.

Kiekvieną dieną jauni 
kongoliečių vyrai susirenka 
prie įmonių, kuriose jie 
anksčiau dirbo, tikėdamie
si, kad europiečiai darbda
viai sugrįš ir pradės iš nau
jo veikimą. Tačiau europie
čiai ilgai nesugrįš, greičiau
siai niekados”.

Daugelis juodųjų, para
gavę civilizuoto gyvenimo 
ir pamatę, kaip ta ”uhuru” 
(laisvė) viską sugriovė, 
pradėjo naiviai klausti, ka
da iš jų atsiims tą ”uhuru” 
ir vėl grįš seni geri laikai, 
kurių jie dabar ilgisi.

Teisingai pasakė šen. 
Dodd, lankęsis Afrikoje, 
kad į pietus nuo Saharos 
nei vienas juodžių kraštas 
dar nėra pribrendęs sava
rankiškam gyvenimui. Vie
nas kraštas gal jau buvo 
netoli to, tai Katanga. Tai 
ekonomiškai pajėgi sritis, 
kuri buvo gana gerai ap
tvarkyta, aiškiai provaka- 
rietiška ir antikomunistinė 
(čia ir buvo visa jos nelai
mė!). Katanga turėjo su
pratingą vadovą — Tschom- 
bę, kuris mokėjo rasti su
gyvenimo būdą su baltai
siais. Kokia ironija, kai šį 
kraštą, kuris galėjo būti 
pavyzdys, kaip afrikiečiai 
gali sugyventi ir bendra
darbiauti su europiečiais, 
sunaikino amerikiečių lėk
tuvai, ginklai ir pinigai. Da
bar didžioji juodosios Af
rikos dalis neribotam laikui 
bus ”kongolizuota”.

Prieš porą metų laikraš
čiuose skaitėme, kad popie
žius paskelbė šventaisiais 
20 juodžių, kurie anuomet 
buvo misininkų prikalbinti 
apsikrikštyti, o užsirūsti
nęs jų kilties viršininkas 
paliepė juos visus nužudyti, 
žinoma, su jais buvo bar
bariškai pasielgta. Tačiau, 
kad jie tuo jau nusipelnė 
šventojo vainiką, tai dauge
liui labai sunku suprasti. O
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RALFAS ATSINAUJINO
Tarp visos eilės išei

vijos lietuvių fondų, at
liekančių įvairias mūsų 
tautinės egzistencijos 
funkcijas, vienas iš pa
čių didžiausių ir reikš
mingiausių yra Bendra
sis Amerikos Lietuvių 
Šalpos Fondas, trumpai 
vadinamas Balfas, kuris 
nekrauna kapitalo atei
čiai, netaupo jo šiandien 
dar nežinomam lietu
viui, tolimos ateities rei
kalams. Šį fondą galėtu
me vadinti judančiu fon
du, nes jame pinigai ne
stovi vietoje užšaldyti, 
bet visą laiką juda, kei
čiasi. Balfo veikėjų pa
stangomis iš lietuvių vi
suomenės aukos kasdien 
ateina, o iš Balfo cent
ro įstaigos pašalpos pi
nigais ir siuntiniais kas
dien išeina įviso laisvo
jo ir pavergto pasaulio 
kraštus, kur gyvena į var
gą patekę, būtinai para
mos reikalingi lietuviai.

Kaip nesibaigia var- 
gan patekusių lietuvių 
skaičius, taip nesibai
gia ir Balfo veikla. Jau 
23—ji metai, kaip toji 
veikla plečiasi, nes vis. 
iš daugiau kraštų šalpos 
prašymai pasiekia Bal- 
fą.

Balfą įsteigė ir eilę 
metų jame dirbo senieji 
mūsų imigrantai ir jų vai
kai, vėliau 30.000 į šį 
kraštą atvykę naujieji 
ateiviai taip pat su ma
lonumu jungėsi į šią lab
daros organizaciją padė
ti artimui lietuviui, pa
dėti savo likusiam drau
gui, stovyklose buvu
siam kaimynui, kuriam 
nebuvo likimo lemta dėl 
senatvės, dėl ligos ar ki
tų priežasčių emigruoti, 
pačiam savystoviai įsi
kurti bei šelpti kitus.

Ir paskutiniame Balfo 
seime, įvykusiame lap
kričio mėn. Chicagoje į 
31 direktoriaus skai
čių išrinkta abiejų kartų 
lietuviai, o centro valdy
boje šiuo metu beliko tik 
viena senosios kartos at- 

praeitą vasarą šiauriniame 
Konge sukilėliai išžudė visą 
eilę misininkų, kunigų ir 
vienuolių, juos žiauriai kan
kindami: išmesdami į upę 
krokodilams sudraskyti, at
likdami laukinius šokius 
ant jų vidurių, kol negyvai 
sutrypdavo, vienuoles iš
prievartaudavo prieš nužu
dydami ir t.t. Reikia laukti, 
kada gi popiežius šiuos tik
rus kankinius dėl tikėjimo 
paskelbs šventaisiais. O gal 
dabar jau tokie laikai, kad 
baltasis žmogus nieko nebe
vertas, jis jokių teisių ne
beturi ir jokio užtarimo ne
gali tikėtis nei Baltuosiuose 
Rūmuose, nei Vatikane. Vi
si politikuoja, tačiau tai yra 
”dirty politics”.

Dr. B. Montvvdas

• • •

stovė B. Spūdienė, kuri 
yra ir New Yorko Balfo 
100-jo skyriaus pirminin
kė.

Praeitų metų lapkri
čio mėn . išrinkta nau
joji Balfo centro valdy
ba jau du kartu posė
džiavo. Sausio 17 dieną 
įvykusiam posėdyje buvo 
priimta iždininko Anta
no Seniko pateikta 1966 
m. apyskaita, svarstomi 
šalpos prašymai bei ad
ministraciniai Balfo rei
kalai. Apgailestauta, kad 
iždininkas A. Senikas iš
sikelia nuolatiniam apsi
gyvenimui už šimto my
lių nuo Nevv Yorko, paža
dėdamas tačiau iždinin
ko pareigas taip stropiai 
eiti, kaip ligi šiol ir į 
posėdžius atvykti, jeigu 
bus kviečiami savaitga
lyje.

Balfo pirmininkas 
kun. V. Martinkus pra
nešė, kad jis vyksta į Pie
tų Amerikos lietuvių kon
gresą Buenos Aires, Ar
gentinoje. Po kongreso 
jis numato aplankyti ir 
kitas Pietų Amerikos 
valstybes, susipažinti su 
tenykščiais lietuviais ir 
jų gyvenimo sąlygomis, 
nes Balfo duosni ranka pa
siekia ir juos.

Sausio 27 dieną Balfo 
centro įstaigą aplankė 
gražus būrelis garbingų 
svečių: kun. dr. J. Vaiš
nora, MIC, iš Romos, kur 
jis yra Balfo atstovas 
Italijoj, prel. J. Balkū- 
nas, Generalinis Konsu
las V. Stašinskas, kun.
S. Raila, Centro valdy
bos nariai, nuolatiniai 
Balfo talkininkai bei rė' 
mėjai ir spaudos atsto
vai.

Ta proga 100-sis sky
rius, užbaigęs aukų rin
kimo vajų Nevv Yorke pa
skelbė, jog surinkta jau 
4419 dol. ir ta suma ne
abejotinai pakils iki 5000 
dol.

Svečiai ir Balfo va
dovybė turėjo progos su
sipažinti su nuoširdžiau' 
siais Balfo darbų talki
ninkais ir jiems išreiš
kė padėką. Mat jie, per 
daugelį metų taupumo su
metimais apleistą Balfo 
centro įstaigą,atnaujino, 
atliko pagrindinį remon
tą, išdekoravo,išpuošė, 
paimdami tik už medžia
gą ar simbolinį atlygini
mą už darbą, tik sau ant 
duonos ir druskos per tą 
remonto laiką, kaip 
juokaudamas išsireiškė 
Balfo reikalų vedėjas 
kun. L. Jankus. Tie gar
bingieji Balfo talkinin
kai yra šie: agr. V.But- 
kys, J. Bandžiukas, J. 
Jankus, P. Montvila, P. 
Nekrošius, A. Vileniš- 
kis, A. Zaranka ir kiti.
T. Skobeikienė daug pa
deda raštinės tvarkyme. 
Nuolatinė Balfo darbų tal
kininkė M. Virbickienė, 
rėmėja M. Shalinskienė 
ir k.

Dabar Balfo centro įs
taiga, kaip tikra lietuviš
ka seklyčia, išpuošta lie
tuviu liaudies meno kū
riniais, dovonotais Bal
fui Vasario 16 gimnazi
jos mergaičių darbais.

Čia pat susirinkusie
ji sužinojo, kad ta die
na yra Balfo reikalų ve
dėjo kun. L. Jankaus 
gimtadienis ir jam buvo 
sugiedota Ilgiausių me
tų.

E. Čekienė
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DR. JONĖS DEVEIKĖS KOKLINIS PALIKIMAS
Tęsinys

"O gal Tamsta pažįs
ti kokią draugiją ar žmo
gų, kurie man galėtų pa
skolinti pinigų. Tikrai 
grąžinsiu ir bus iš ko, 
nes dabar Rytais labai 
domimasi, o ten veiku
sių įstatymų niekas ne
pažinojo, dėl nesupran
tamos kalbos. Man reikė
jo daug metų paskirti, 
kad pagaliau išnarplio
čiau, kaip ten buvo. Pir
mu žvilgsniu impozantiš
kai atrodo puslapių skai
čius, bet tikėkite man, 
mano teigimai daug svar
besni negu tie puslapiai. 
Juk reik tik pagalvoti, 
paskutinioji I-mojo Statu
to laida buvo padaryta 
Minske, tuo pačiu įro
dant, kad mes lietuviai ši
tam slaviškam kodeksui 
neturime jokių teisių. 
Viena šiandien aišku, 
jog pirmasis tekstas bu
vo išleistas lotynų kal
ba, o iš to seka labai to
li siekiančios išvados. Ir 
juo toliau, tuo mums nau
dingesnės. Vadinasi, čia 
jau visos tautos gyvas
ties reikalas. Nes atė
mus iš Lietuvos Statu
tą, kas liks iš mūsų pra
eities? Žinoma, dar liks 
nemaža, bet po truputį 
ir likusį galima bus atim
ti, jeigu mes dabar sku
biai nereaguosim į tai, 
kas mums yra brangiau
sia. Daugelio metų dar
bo pasėkoje taip apval- 
džiau tekstą, kad jau nė
ra jokių abejonių, kad 
pirmasis redagavimas 
buvo padarytas lotynų 
kalba. Kartais esti keis
ti supuolimai... Pernai 
(1962 m. V.M.) buvau Pa
dujoje, ir prie šv. Anta
no vis meldžiausi... dėl 
vieno pamesto daikto, ku
ris vadinasi — Tautos 
laisvė. Tai buvo kongre
so metu, kuriame pada
riau didelį susidomėji
mą sukėlusį pranešimą. 
Kas svarbiausia, nor
maliai, aš turėjau labai 
anksti gulti ir kėliausi 
prieš posėdžius labai 
anksti, kad suskubčiau į 
toli esančią baziliką. 
Keista, vakarais, teko la
bai vėlai gulti ir... neju
tau jokio nuovargio, bet 
kas svarbiausia, tas ne- 
migas dar labiau kėlė 
mano proto aštrumą. Grį
žusi, ruošiausi išva
žiuoti kiekpasilsėti. Ne
atsimenu gerai, trečią 
ar ketvirtą dieną pada
riau gal savo gyvenime 
didžiausį mokslinį atra
dimą. Ir tikėk, Tamsta, 
šitų veikalų pasirody
mas, tai. bus lyg plau
čiai mūsų nepriklauso
mybei atgauti. Ypačiai 
paskelbti svetima kalba 
sukels didelį susido
mėjimą mokslininkų tar
pe. Tiek romanistų, tiek 
teisės istorikų, tiek ly
ginamosios teisės spe
cialistų tarpe. Netenka 
kalbėti apie slavistikos 
mokslininkus, nes, atro
do, duosiu pagrindus nau
jai slavų kalbai”.

"Darbas eina puikiai, 
tik dabar reikia pinigO; 
ir tai tokio, kad jo pa
kaktų išlaidoms padeng
ti. Aš turėčiau nors kiek 
atsigauti. Juk mano liga 
tai yra rūpesčių ir ne- 
dateklių paseka. Šiaip or-, 
ganizmą turiu nepapras
tai stiprų - pajėgų. Jau 
vien iš Jum patiekto są
rašo galima spręsti, 
kiek mano naktų nemie
gota. Ar nebūtų kartais 
kurios draugijos, kuri

Vladas Mingėla 

laiko savo pinigus ban
ke? O kaip būtų gera, 
kad ji galėtų nuo spausdi
nimo pradžios kokiems 
metams paskolinti. Kaip 
būtų gera, kad atsiras
tų tokių žmonių tarp se
nesniųjų ateivių, sudėju
sių tiek pinigo bažny
čioms statyti, namams 
- salėms įsigyti”. (Dr. 
J. Deveikei duoti adre
sai Lietuvių ir Kultūros 
Fondų. V.M.)

Toliau, 1963 m. sausio 
13 d. rašytame laiške dr. 
J. Deveikė neiškenčia 
varge atsidūrusi, visų 
užmir'šta ir nusiskųsti:

”Būk Tamsta geras, 
virsk tąja pavasario 
kregždute, atnešk mums 
gražų ir viltingą, litu
anistinių spaudinių, pa
vasarį. Norėtume Pary
žiuje sudaryti lietuviš
kų laikraščių ir knygų 
skyrių. Reikia konkre
čių darbų ir aukos. Štai 
kad ir aš — negaunu 
lietuviškų laikraščių. 
Tiesa, gaunu tik vie
nintelį laikraštį Laisvą
ją Lietuvą. O aš šian
dien dėl visų savo įsi
pareigojimų, tiksliau iš
laidų ryšium su Statutų 
paruošimu, niekaip ne
galiu atitraukti nė cento, 
ką kalbėti apie knygas 
ar spaudą, kad kartais ir 
nuo valgio reik atitrauk
ti. Savo tarpe kai ką pa
rašome, tai tik iš drau
giškumo. Koks priete- 
lius peržiūri rankraš
čius ir stilių pataiso: 
čia moku pekliškus pini
gus. Deja, tam milžiniš
kam darbui negaunu iš 
lietuviškų šaltinių nė cen
to. Jeigu eis taip ir to
liau, tai nė nežinau ar 
išlaikysiu”.

PRO DOMO SUA...

”1963 m. spalio 11 d. 
Paryžius", rašytame 
laiške dr. J. Deveikė by
loja:

"... O grįžtant konkre
čiai prie didžiausio lie
tuviško dinamizmo ir 
svarbiausio, mūsų labai 
aukštos juridinės, t.y. 
pačios sunkiausios, il
giausiai brandinamos 
kultūros įrodymo, tikė
kite man tikrai, nema
raus, tik reik, kad savi 
ir svetimi tai pažintų. Iš 
Jūsų laiško man išryš
kėja vienas labai teigia
mas džiaugsmas. Ketu
rių, penkių šimtų egzem
pliorių bus gana - spau
dos išlaidoms padengti. 
O juk Lietuvos Statuto 
tekstas net ir lietuviš
kai turėtų turėti dau
giau pirkėjų negu kitos 
knygos (toks įsitikini- 
xpas buvo toli nuo tik
rovės. V.M.). Vadinasi 
spaudos išlaidų padengi
mas yra užtikrintas, 
ypač, kad tie tomai pa
ruošti taip, kad turės 
eiti į visas mokslo ins
titucijas, ne kaip pa
siskaitymas, bet kaip 
mokslinio darbo - studi
jų priemonė ir profeso
riams ir studentams, 
tiek teisių tiek humani
tarinių mokslų fakulte
tuose, jau nekalbant apie 
visokius institutus besi
dominčius Rytų Europa, 
o tokių dabar jau netrūks
ta.

"Tamsta man taip gra- 
žiai siūlote savo para
mą, — ją griebiu kaip ko 
kią prietelišką ranką. 

Man reikalinga paskola. 
Metams, daugiausia pus* 
antrų metų tarpui. Gal 
atsirastų Detroite vie
nas ar keli lietuviai, ku
rie 20 tremties metų su
kakčiai pagerbti pasko
lintų vienam tomui pini
go. Pirmam tomui reik 
apie 4000, o antram ir 
ketvirtam su įrišimu, 
po 3000 dolerių. Atsily
ginimas t.y. prenumera
tos turėtų plaukti per ban. 
ko sąskaitą, kurią reikė
tų atidaryti kurio nors 
lietuvio adresu, nes 
tokio tomų skaičiaus aki’- 
vaizdoje net ir pagalvo
ti negalima, kad aš iš 
savo įprastos aplinkos? 
t.y. bibliotekų ir pata
rėjų pajudėčiau ar galė
čiau perduoti tolimiems 
leidėjams leisti. Juk iki 
paskutinės minutės gali 
būti pataisos, patikrini
mai. Juk čia ne mano 
mintis, o visokios iš
traukos iš kitų veikalų 
ir t.t. Ir dar pastabos 
prie tekstų. Sunku įsi
vaizduoti kiek mano dar
bo padėta. Pagaliau ne 
man Jum aiškinti, žino
te praktiškai neblogiau 
už mane”.

Dr. J. Deveikė norė
jo, kad su jos tyrinėji
mų rezultatais susipa
žintų ir svetimieji. Ji 
netikėjo, kad atsirastų 
didesnis skaičius lietu
vių, kurie įsigytų visą 
Lietuvos Statuto leidinių 
rinkinį. Ji manė, kad įvai
rių kraštų universite
tai, bibliotekos, institu
tai parodys reikiamą su
sidomėjimą tokiu leidi
niu. Taigi pirmiausia ji 
ir ruošė tuos darbus 
prancūziškai.

Dr. J. Deveikė skubė
jo, lyg nujausdama mir
tį, paskelbti savo dar
bus — jai rūpėjo, kaip 
nors greičiau savo stu
dijų rezultatus atiduoti 
viešumai — lietuvių tau
tai. Ji planavo kasmet 
išleisti po 3-4 tomus. Jai 
atrodė, kad pirmieji ke
turi tomai padengs se
kančiųjų tomų leidimą. 
"Tik su pirmaisiais keb
lumas: tam skersai kelią 
stoja materialinis ir mo 
ralinis aspektas".

1963 m. spalio 11 d. laiš
ke dr. J. Deveikėpabrė
žė, jog ji norėtų pami
nėti 20 metų mūsų kla
jonių svetimuose kraš
tuose nedalią, pradėda
ma leisti savo moksli
nių tyrinėjimų išvadas. 
Ji nusiskundė: "Mano 
sveikata nėra geležinė, 
— reikia labai skubėti. 
Tauta turėtų kuo daugiau 
iš manęs išgauti, kol ne
vėlu. Esu tikra, kad net 
tekstų paskelbimas bus 
vienas svarbiausių įran
kių mūsų nepriklausomy
bei atgauti, ir ypač tar
naus skydu nuo nesveikų 
lenkų ar baltgudžių pre
tenzijų".

Toliau mokslininkė pa
sidžiaugė, kad nežiūrint 
negalavimų, šiemet pa
dariusi du mokslinius 
pranešimus tarptauti
niuose mokslininkų su
važiavimuose: " a) Tei
sės istorijos, Nancy 
(Prancūzijoje), — "Sam 
tykiai per Juodąją jū
rą tarp Lietuvos ir Ita
lijos respublikų ir b) 
Slavistų suvažiavime 
Zalcburge — "Slavų al
fabeto atsiradimas, žiū
rint teisės istoriko aki
mis". Laiške rašo: "Pa
skelbiau daug svarbių ir 
naudingų naujų, net spe

cialistams nežinomų da
lykų”.

DR. J. DEVEIKES 
MOKSLINIS PALIKIMAS

Šiuo straipsniu noriu 
atkreipti mūsų istorikų 
(o taipgi kultūrininkų ir 
kitų šviesuolių) dėmesį 
į dr. J. Deveikės moks
linį palikimą. Nors tų 
darbų palikusių Pary
žiuje (jų daugumas rank
raščiuose), nesu ma
tęs, bet, kaip matyti iš 
man prisiųsto sąrašo, su
sidarytų apie 20 tomų.

Beveik visi veikalai, 
kurie neturi ypatingų au 
torės nurodymų, jau bu
vo paruošti spaudai 1963 
m., o kiti 1964 metais. 
Štai dr. J. Deveikės dar
bų sąrašas:

1 tomas: Įvadas ir tekstas
lietuviškai, slaviškas tekstas 
lotynų raidėmis. Neaiškių sla
vų tekste vietų ir lotynų k. len
telė. in 8 320 psl.

2 tomas: Įvadas (prancūziš
kai) slaviškas tekstas spaus
dintas ir manuskripte. Slaviš
kas žodynas, in 8 500 psl.

3 tomas: įvadas ir tekstas
prancūzų kalba. Lotynų k. spaus
dintas tekstas ir žodynas, in 
8 330 psl.

4 tomas: Įvadas (pranc.) loty
nų k. manuskriptas, in 8 300 
psl.

5 tomas: Jei sąlygos leis,dar 
vienas slaviškas manuskriptas 
350 psl. in 8 .

ANTRASIS LIETUVOS 
STATUTAS 1566 M.

6 tomas: Lietuviškas verti
mas tik pusiau baigtas.

7 tomas: Įvadas prancūzų k. 
Slaviškas tekstas spausdintas ir 
manuskripte žodynas, in 8 700 
psL

8 tomas: Įvadas ir tekstas
prancūzų k. Lotynų k. spausdin
tas in 8 600 psl.

9 tomas: Lotyniško teksto ma
nuskriptas. in 8 320 psl,

TRETYSIS LIETUVOS 
STATUTAS 1588 M.

10 tomas: Lietuviškas teks
tas pusiau atliktas: tik mašinė
le dar neperrašytas. 8 560
spl.

11 tomas: Originalus tekstas. 
Įvadas, in 8 600 psl.

12 tomas: Įvadas ir tekstas 
prancūziškai. Nebaigtas. Žody
nas šiam Statutui reikalauja ma 
žiausia dviejų metų darbo vie
nam žmogui. Jam atlikti reikėtų 
kelių žmonių.

KALBOS GRAMATIKA IR 
ŽODYNAS

13 tomas: Senosios mūsų vals
tybinės kalbos gramatika (1674) 
dar niekad nespausdinta, su 
mokslo aparatūra, in 8 170 
psl.

14 tomas: Mūsų valstybinės
kalbos ir Maskvos kalbų žody
nas, panašus į Berlitz mokyk
los pasikalbėjimus. Niekad ne
spausdintas. in 8 120 psl.

ULOŽENUE (1649)

15 tomas: Įvadas ir tekstas 
prancūzų k. ir žodynas, in 8 
400 psl.

16 tomas: Originalus tekstas 
virš 700 psl., bet gali būti 
net virš 1400 psl.

17 tomas: Jei suskubsiu — pa
rašysiu lietuviškaL

Pastaba: visi tie veikalai, ku
rie neturi kokių nurodymų bei 
pastabų Jau yra paruošti spau
da L Reikia juos dar kartą per
rašyti, kad spausdinimo darbas 
kuo mažiau kaštuotų sumažinant 
korektūros paklaidų ir korekto
rių išlaidas.

Juridinių tekstų egzegeze ir 
mano redakcija

Lietuviškai:
1) Lietuvos istorija iki Vi

šnioveckio laikų, pagal ją jau 
dėsčiau Kaune.

2) Lietuviškų tipų beieškant: 
istorinė dalis.

3) Mūsų valdovai: padarytos 
ąštuonios charakteristikos.

4) Mūsų protėviai. Trys ge
neracijos. Darbas baigtas.

Prancūziškai:
1) Katalogas. Rankraščiai esą n-

DIRVOS NOVELĖS 
KONKURSAS

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

ILGIS. Novelės rankraštis privalo būti ne trumpesnis, kaip 
16 standartinių mašinraščio puslapių spaudai, pralei
džiant vieną tarpą. Pageidaujama, kad novelė nebūtų 
ilgesnė, kaip 50 mašinraščio puslapių, tačiau toleruo
jamos išimtys, atsižvelgiant į novelės siužetą ir me
ninę vertę.

LAIKAS. Paskutinė rankraščiui įteikti data: 1967 metų 
balandžio 30 d.

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

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

SĄLYGOS. Laimėjusiam autoriui 250 dolerių premija 
bus įteikta 1967 m. Konkurso skelbėjas turi teisę 
premijuotąją novelę be papildomo atlyginimo spaus
dinti Dirvoje atskiru leidiniu ar novelių rinkinyje. 
Autorius gali premijuotąją novelę spausdinti antruo
ju leidimu arba jos siužetu rašyti dramą, poemą ar 
romaną.

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

JURY KOMISIJA sudaroma iš trijų asmenų. Ji visai nepri
klausomai paprasta balsų dauguma sprendžia, kas 
premijuotina ir kas rekomenduotina spausdinti. Jei
gu komisija nuspręstų, kad nė viena jai pateikta no
velė nepremijuotina, premija tais metais neskiriama 
ir perkeliama į ateinančius metus. Tokiu atveju ki
tais metais premijuojamos dvi novelės, premijų suma 
500 dol.

Mecenatas — SIMAS KAŠELIONIS.

TAUTYBIŲ MENO DIENA

Kai politine savo veik
la Clevelando lietuviai 
amerikiečių tarpe tik 
retkarčiais turi progų 
pasirodyti, kultūros ir 
meno srityse progos yra 
dažnesnės.

Štai, praeitą sekma
dienį, sausio 29 d., di
džiulėje koncertų salė
je buvo surengta tauti
nių šokių ir dainų šven
tė, kur tarp kitų tauty
bių grupių, įspūdingai pa
sirodė Vysk. Valančiaus 
lit. mokyklos šokėjų gru
pė, vadovaujama Liudo 
Sagio.

Tautinių šokių ir dai
nų dieną surengė Liau
dies Meno organizacija, 
veikianti nuo 1950 metų

tieji Paryžiaus bibliotekose ir - 
liečiamieji Lietuvą. Juodraštis. 
Švarus egz. liko okupuotoje Lie
tuvoje.

2) Pirmoji Jogailos privile
gija (1387-2-20) falsifikatas. Ap
ginto doktorato disertacija.

3) Apie moterĮ lietuvę XVI-e 
amžiuje.

4) Statutų ir Uloženije teks
tams agzegezė.

5) Krėvos aktas.
6) XV - XVI a. Konstitucija.
7) Sutartys su Lenkija.
8) Visa eilė mokslinių prane

šimų tarptautiniuose kongre
suose.

Puslapių kiekį nuro
dyti beveik neįmanoma. 
Gali būti apytikriai skai
čiuojant daugiau 2000 
puslapių mašinėle ra
šytų.

Taigi, dr. J. Devei
kės mokslo darbų pali
kimas tikrai labai įspū
dingas. Lituanistikos ins- 
titutas ar Lietuvos isto
rijos draugija turėtų sku
biai susirūpinti tų rank
raščių likimu, paimti sa
vo globon ir pasirūpinti, 
kad bent patys svarbiau
sieji jos darbai būtų iš
leisti. 

ir kurią plačiu mastu re
mia Cleveland Press 
dienraštis. Dalyvavusių 
išpildyme 22 tautinių 
grupių programai vado
vavo Cleveland Press 
tautybių reikalu redak
torius T. Andrica.

Programa buvo įvairi 
tuo, kad vienos tautinės 
grupės atliko dainavi
mą su šokiais, kitos tik 
šokius; vienų programos 
pildyto j ai buvo tik jau
nikliai, tik ką pradėję mo
kytis, kitų suaugusių 
grupės.

Tikrais savo srities 
žinovais buvo ir lietu
viai šokėjai. Programa 
buvo perskirta į dvi da
lis. P irmutinę dalį bai
gė lietuviai šokėjai, ant
rą — taipgi iš geresnių 
ukrainiečiai.

Akordeonistai: A. Ba
liūnas, V. Čyvas, A. Ma
tulevičius ir E. Šilgalis. 
Šokėjų priežiūrai vado
vauja Giedrė Mazoliaus - 
kaitė ir ponia Sagienė.

K.S.K.

HELP WANTED MALĖ

EXPERIENCED 
PLAST1C FIXTURE 

BUILDERS AND 
LAMINATORS, 

EXPERIENCED ONLY 
also 

AUTOMOTIVE SHEET
METAL MEN 

PROTO-TYPE MOLDINGS 
JO-AD INDUSTRIES 
31465 Stephenson Hwy. 
Between 13 & 14 Mile 
Madison Heights, Mich. 

313 — 564-5177 
(14-15)

BRIDGEPORT OPRS.
NEW MODERN PLANT

Wilh all benefits. Mušt be Ist class 
on aircraft work only. Norwood has 
long range programs on S. S. T. and 
rocket work. Call Mr. H. Kroeger for 
interview.

NORWOOD PREC1S1ON PROD. 
19540 Allen Rd. Melvindalę, Mich.

313 — 383-5700
An Eaual Opportunity Employer

(9-15)
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• SLA 136 kuopos meti
nis narių susirinkimas 
įvyks šį sekmadienį, vasa
rio 5 d., 12:30 vai. Dirvos 
patalpose 6907 superior 
Avė. Mokesčiai, bus priima
mi ten pat nuo 12 vai. Visi 
nariai kviečiami atsilanky
ti.

• Dail. Leono Urbono pa
roda atidaroma šį sekma
dienį, vasario 5 d., 2 vai. 
p. p. Gallery International 
patalpose, 13218 Superior 
Avė. Įėjimas nemokamas.

• SLA 14 kuopos narių 
metinis susirinkimas įvyks 
šį sekmadienį, vasario 5 d. 
Lietuvių salėje. Pradžia 1 
vai. p. p., bet. nariai prašo
mi atvykti anksčiau, 12 v., 
kad iki susirinkimo pra
džios galėtų užsimokėti mo
kesčius.

Susirinkimo darbotvarkė
je: kuopos pirmininko 1966 
metų veiklos pranešimas ir 
iždo sekretorės pajamų ir 
išlaidų apyskaita. Po pra
nešimų bus naujos kuopos 
valdybos, Iždo Globėjų, 
Daktarų Kvotėjų ir kitų 
pareigūnų rinkimai.

Visi nariai prašomi da
lyvauti.

• SLIDINĖJIMAS RO
GUTĖMIS (tabaggoning) 
ruošiamas L.S.S. Cleve
lando skyriaus įvyks va
sario 11 d. Farkview 
Sports Haven. Visi stu
dentai kviečiami dalyvau
ti. Pradžia 5vai..pabai
ga — ???

Teirautis pas A. Kal
vaitį tel. 361-5344.

• Nedelskim© ilgiau ir 
padidinkime savo gyvybės 
draudimą, kol dar nė vėlu. 
Dėl informacijų skambinki
te prityrusiam draudimo 
atstovui — V. Giedraičiui 
tel. 944-6835.

CLEVELANDO SKAUTAI
PERKA AUTOBUSĄ!
Clevelando Pilėnų tunto 

skautai, pritariant skautų- 
čių tėvų komitetui, skelbia 
autobusui įsigyti vajų. Au
kos bus renkamos aplan
kant kiek galima daugiau 
Clevelande gyvenančių lie
tuvių. Taip pat kreipsimės 
į abi. Lietuvių Bendruome
nės valdybas, visas lietuviš
kas organizacijas ir į lietu
vius prekybininkus.

Jeigu kas liks neaplanky
tas, prašome savo auką pa
siųsti sekančiu adresu: Pi
lėnų Tuntas — Bus Fund, 
2896 Washington Blvd., Cle
veland, Ohio 44118 arba 
4407 Denison Avė., Cleve-- 
land, Ohio 44109.

Pilėnų tunto vadi j a nu
tarė įsigyti mažai naudotą, 
geram stovyje, 40 vietų mo
kyklinį autobusą. Autobusu 
galės naudotis ne vien tik 
skautai bei skautės, bet ir 
kitos lietuviško jaunimo or
ganizacijos. Autobusas su
teiks daugiau galimybių iš
kylauti, stovyklauti, geriau 
pažinti kraštą, aplankyti

Pilėną tunto vadijos posėdžio metu buvo nutarta pirkti autobusą. Pranešimą daro tuntininkas V. 
Staškevičius. Nuotraukoje iš kairės: G. JuŠkėnas, V. Staškevičius, A. Šenbergas, PuŠkorienė, dr. A. 
Butkus ir L. Staškflnas. V. Bacevičiaus nuorauka

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 
MINĖJIMAS VASARIO 12 D.

NAUJOS PARAPIJOS SALĖJE
Lietuvos nepriklausomybės atstatymo 49 metų su

kakties minėjimas Clevelande įvyksta sekmadienį, vasa
rio 12 d., sekančia tvarka:

ŠV. MIŠIOS: 10 vai. Panelės Šv. Nesiliaujančios Pa
galbos parapijos bažnyčioje.

10:30 vai. šv. Jurgio parapijos bažnyčioje. Mišias 
atnašaus ir pamokslą pasakys prel. Jonas Balkū
nas. (Mišių metu giedos šv. Jurgio parapijos choras, 
vadovaujamas muziko P. Ambrazo). Organizacijos 
prašomos dalyvauti su savo vėliavomis šv. Jurgio bažny
čioje.

IŠKILMINGAS MINĖJIMAS: 4 vai. p. p. Panelės Šv. 
Nesiliaujančios Pagalbos lietuvių parapijos salėje, 18022 
Neff R'oad.

I. Pagrindinę kalbą pasakys Tautos Fondo pirminin
kas ir žygio į Jungtines Tautas garbės pirmininkas, pre
latas Jonas Balkūnas iš New Yorko. Minėjimo 
metu himnus giedos solistė Juzė Krištolaity- 
tė-Dau gėli enė.

II. Koncertinę dalį atliks solistas Stasys Ba
ras iš Chicagos.

Minėjimo metu bus renkamos aukos Lietuvos laisvi
nimo reikalams. Organizacijos prašomos atsiųsti savo vė
liavas ir Clevelando ir apylinkių lietuvių visuomenė kvie
čiama kuo skaitlingiau dalyvauti.

Amerikos Lietuviu Tarybos 
Clevelando Skyriaus Valdyba

SAVI IR BENDRI RŪPESČIAI

Amerikos Lietuvių 
Tautinės S-gos Clevelan
do skyriaus metinis na
rių susirinkimas, įvy
kęs sausio 29 d. Dirvos 
patalpose, buvo ne tik 
gausus dalyviais, bet ir 
našus sprendimais ir 
plačiais žvilgsniais į 
Clevelando lietuvių rū
pesčius.

K.S. Karpius, sky
riaus pirmininkas, ati
darė susirinkimą, prašy
damas pagerbti atsistoji
mu pernai mirusį sky
riaus narį E. Karnėną.

Prezidiuman pakvie
tus A. Laikūną pirminin
kauti ir K. Karalių sek
retoriauti, K. S. Karpius 
trumpais bruožais per
žvelgia praeitų metų nu
veiktus darbus. O jųjų 
tarpe daugiausia talkinin
kauta ruošiant Dirvos 50 
m. sukakties minėjimą, 
rudenį Dirvos vakarą su 
novelės premijos įteiki
mu rašyt. V. Alantui.

Be 'to, pagaminta 
prez. A. Smetonos fil
mo antroji kopija. Šalia 
aktyvaus dalyvavimo ir 
reiškimosi įvairiose 
bendrinėse organizaci
jose, aktyviai prisidė
ta prie Vilties vajaus. 
Dabar skyriaus įnašas 
viršijantis 1500 dol., pra
lenkė visų kitų ALTS-gęs 
skyrių įnašus.

Iždininkas VI. Blins
trubas patiekė iždo sto- 

kitas lietuvių kolonijas ir 
užmegsti glaudesnį bendra
darbiavimą tarp lietuviško 
jaunimo.

vį, kuris rodo 1156.57 
dol. pajamų ir 663.62 
išlaidų, kasoj vis turint 
nepaliestą arti 500 dol. 
kapitalą.

Piniginę apyskaitą tik
rinusios reviz. k-jos var
du pranešimą padaręs V. 
Orintas skelbia, kad sky
riaus iždas tvarkomas pa 
vyzdingai.

Po trumpų diskusijų 
pranešimai buvo patvir
tinti ir valdybai bei rev. 
k-jai už darbą išreikšta 
padėka.

A. Laikūnas ta proga 
padėkojo skyriaus na
riams už aktyvią talką 
Dirvos sukaktuviniuose 
metuose ir prašė toliau 
uoliai remti savąją spau
dą.

Sekančių metųkadenci' 
jai į skyriaus valdybą bu
vo išrinkti: VI. Blinstru 
bas, K. Karalis, K. So 
Karpius, Ant. Nasvytis, 
Vyt. Stuogis. Kandidatu 
V. Benokraitis.

Reviz. k-jon: K. Bud
rys, St. Mačys ir F.Mac 
kus.

Nutarta kad į bendri
nes organizacijas rei
kiamus atstovus paren
ka ir kviečia pati valdy
ba.

Einamuose reikaluose 
gan plačiai aptarti jau
nimo, švietimo, bendra
vimo su kitomis organi
zacijomis reikalai.

Ta proga visiems sky
riaus nariams buvo pri
minta, kad vasario 18 d. 
(šeštadienį) 7:30 vai. vak >
K. S. Karpiaus namuose 
rengiamas skyriaus na

riams, jų šeimoms ir bi
čiuliams priėmimas, pa
gal seną tradiciją ruošia - 
mas Vasario 16 šventės 
proga.

Skyriaus nariai buvo 
paraginti dalyvauti ir 
aukomis prisidėti prie 
bendrojo Clevelande ruo
šiamo Vasario 16 d. mi
nėjimo, kuris įvyks va
sario 12 d.

* ŠV. KAZIMIERO 
lituanistinės . mokyklos 
tautinių šokių grupė, 
vad. Kavaliūnaitės ir 
Leknicko, sausio 28 d. 
dalyvavo tautybių festi
valyje, kuriame savo šo
kiais labai gražiai pasi
rodė ir kaip vis užimpo - 
navo gausią publiką.

Šokiai buvo filmojami 
ir bus rodomi televizijos 
programoje.

PARDUODAMI NAMAI
Beveik naujas namas, 2 

miegamieji žemai, padalin
tas rūsys, 2 automob. gara
žas. Sklypas.

šešių kambarių vienos 
šeimos namas. Pilnas rūsys. 
2 garažai, nebrangus, prie 
pat 185 gt.

Plytinis, 3 miegamieji, 
tuščias, pilnas rūsys, gara
žai..

Mažas namas, bet didelis 
sklypas prie E. 185 gt. Pra
šo $12,500.

Mūrinis, 2 miegamieji 
apačioj, 2 — viršuj. Įreng
tas rūsys, garažas. Patogi 
vieta.

10 šeimų apartamentas 
netoli Neff Rd. Geros paja
mos.

Norintieji pirkti, parduo
ti ar išmainyti prašome 
skambinti
EAST SHORE REALTY 

Juozas Mikonis — Realtor 
Notary Public

United Multiple Listing 
Service

780 E. 185 gt. Tel. 481-6900 
arba KE 1-2190

HELP WANTED MALĖ

WANTED AT ONCE
IST CLASS

ALL AROUND 
MACHINISTS 

TOOL MAKERS
With job shop experience 

Steady work, ample overtime, 
many fringe benefits.

E & W TOOL
Cleveland, Ohio

216 — 651-5335
(13-19)

Production 
Opportunities 

Machine Operators
Rapid expansion and grovvth 
has given us many new pro
duction jobs to fili. These are 
neir jobs with us and there is 
room to grow.

WE NEED:
ŠILK SREEN

PRESS OPERATORS
Setup and operate automatic 
and manual presses, some ex- 
perience preferred.

SHEAR OPERATOR
Experienced operator to sėt up 
and operate power shears to 
36” face. Mušt read rule.
DECOILER OPERATOR

Handle coil metai from unload- 
ing, inspecting, storing and 
decoiling prosesses Shears and 
fork lift will be used.
Good starting wages and lib
eral benefits. Downtown loca- 
tion. Please call for appoint- 
ment.

216 -696-4271 
Cole National Corp.

Cleveland, Ohio
(13-14)

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 Componefits 
KELLER- 

HYDROTEL
Contouring and p-rofiling 

Machines

HORIZONTAL 
BOR1NG 
MILLS

TURRET 
LATHES

GAR TURRET 
LATHES
ENGINE 
LATHES
MILLING 

MACHINES
RADIAL
DR1LLS

NUMERICAL 
CONTROLLED 

MACHINES
GAUSITE GERĄ VALANDINI 

ATLYGINIMĄ IR VISUS PRIEDUS.

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

OR CALL 

341-1700 
for an interview convenient 

for you.
(13-15)

PARDUODAMAS NAMAS
4 miegamieji — 1 apa

čioj. Grovewood rajone. Sa
vininkas išsikrausto. Priva
lo parduoti. $12,800.

Tel. 752-3400.

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

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

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

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

AMERICAN PLASTICS 
COMPANY

4677 Manufacturing Rd.
(W. 160 & Puritas Area) 

ieško moterų mašinoms ap
tarnauti. Nereikalaujama 
patirtis. Mes apmokiname. 
Pastovus, švarus ir saugus 
darbas.

Teirautis tel. 941-1715. 
(12-14)

ELECTRICAL 
INDUSTRY

Panel Wiremen 
Transformer Technicians 

Magnet Repairmen 
Diesel Mechanics 

Electric Mechanics 
Engine Lathe Hands

Day and Night Shifts
Are Your Skills Being 
Purchased for Only a 

Weekly Paycheck?
LOOK TO THE

FUTURE
TOP INDUSTRY 

WAGES
G. E. Benefit Package
Stock Bonus Plan
Pension Plan
Liberal Vacation and 
Holiday Pay 
Comprehensive Medical 
Insurance
Product Purchase Plan 
Emergency Aid Plan 
EducationaI Assistance 
Programs
Many Others

Steady Employment 
Freąuent Overtime

New 3-Year Labor Contract 
Replies Strictly ConfidentiaI

APPLY
8 to 4 P. M.

Monday Through Friday

GENERAL ELECTRIC 
COMPANY

4477 E. 49TH ST.
Cleveland, Ohio 883-1000

GENERRAL
ELECTRIC
An Equal Opportunity Employer

(13-15)

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



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

NEW YORK

• Amerikos Lietuvių Ta
rybos skyrius New Yorke 
š. m. vasario 19 dieną ruo
šia Vasario 16 dienos mi
nėjimą, kuris įvyks newyor- 
kiečiams gerai žinomoj 
Webster Hali salėje. Pa
grindiniu kalbėtoju bus 
New Yorko kongresmanas 
Teodoras Kufermann. New 
Yorko ALTo pirmininku 
šiemet yra dr. Algirdas 
Budreckis, kurs ir vadovaus 
minėjimui.

Programą atliks New 
Yorko vyrų oktetas ir tau
tinių šokių grupė, vadovau
jama J. Matulaitienės.

• Jurgiui Kiaunei, sulau
kusiam 70 metų amžiaus, 
minėjimą ruošia organiza
cijų atstovų sudarytas ko
mitetas: ALT S-gos 1-sis 
ir 11-sis skyriai, Savanorių 
Kūrėjų Sąjunga, Karo In
validų Draugija, LNF, Ra- 
movėnai, Dariaus ir Girėno 
Postas, Korp! Neo-Lithua
nia Filisterių S-ga ir New 
Yorko padalinys, Teisinin
kų Draugija ir Lietuvių 
Bendruomenė.

Minėjimas įvyks š. m. va
sario 11 dieną, Carnegie En- 
dowment salėje, 345 East 
46 Street, New Yorke.

Kalbės dr. J. Puzinas, 
poeziją skaitys Irena Veb- 
laitienė. Po akademijos vai
šės.

• Korp! Neo-Lithuania 
rengia slidinėjimo iškylą š. 
m. vasario mėn. 4-5 d. pas 
Rota. Tannersville, New 
York. Nakvynė ir maistas 
$10.00 parai. Kviečiami stu
dentai ir žiemos sporto mė
gėjai. Dėl platesnių infor
macijų skambinti kolegai 
Vytautui Jurgėlai EM 
6-2494.

NEWARK

• Vasario 16 d. minėji
mas įvyks sekmadienį, 1967 
m. vasario 12 d.

10:30 vai. ryto pamaldos 
už žuvusius dėl Lietuvos 
laisvės lietuvių parapijos 
bažnyčioje. Gieda parapijos 
choras, vad. Kl. Bagdonavi
čiaus. Dalyvauja JAV Ne
vvarko lietuvių Veteranų 
nariai ir moterys pagelbi- 
ninkės. Po pamaldų bus pa
dėtas vainikas prie lietuviš
ko kryžiaus už žuvusius dėl 
Lietuvos laisvės, kun. P. 
Totoraičiui vadovaujant.

Po to visi dalyviai prašo
mi vykti j šv. Jurgio Drau
gijos salę, 180 New York 
Avenue, kur 12 vai. prasi
dės programa. Įėjimas lais
vas, tik bus renkamos au
kos Lietuvos laisvinimo rei
kalams.

Minėjimas bus pradėtas

Brangiam giminaičiui
A. A.

LEOPOLDUI KRUMPLIUI 
staiga mirus, jo žmonai FELICIJAI POŽĖLAI- 
TE1-KRUMPLIENEI, sūnui VALENTINUI, jos 
tėvui JUOZUI ir sesers ONOS šeimai reiškiame 
gilią užuojautą

Elena ir Valerionas Balčiūnai, 
Rozalija, Vincas ir Marius 

Ambraziejai

vėliavų įnešimu ir pager
bimu. Atliks JAV Newarko 
Lietuvių Veteranų posto 
nariai ir moterys pagelbi- 
ninkės. Amerikos ir Lietu
vos himnus sugiedos „Rū
tos” ansamblis, vad. A. Ka- 
čanauskui ir akompanuo
jant Liudui Stukui. Invo- 
kaciją skaitys kun. P. To
toraitis.

Kalbas pasakys: Newar- 
ko miesto burmistras H. J. 
Addonizio, JAV Kongreso 
narys Peter W. Rodino ir 
Stasys Lūšys, buv. Vliko 
vicepirmininkas.

Po kalbų bus perskaity
tos Nevvarko miesto bur
mistro ir New Jersey gu
bernatoriaus proklamacijos 
ir priimta rezoliucija.

Rūtos ansamblis išpildys 
meninę programą, vadovau
jant muz. A. Kačanauskui 
ir solistui L. Stukui.

New Jersey Lietuvių Ta
ryba prašo visus galimai 
skaitlingiau minėjime da
lyvauti.

A. S. Trečiokas, 
NJLT-bos Valdybos 

sekretorius

East Chicago
• Jonas Rimkūnas, veik

lus East Chicagos organiza
cijose ir buv. ALT S-gos sk. 
pirmininkas, pasižymi. ir 
savo gyvu humoru, dažniau
sia eiliuota forma paliečiant 
gyvenimo aktualijas.

Eiliuota humoristika jis 
pralinksmino ALT S-ros 
East Chicagos skyriaus na
rius metinio susirinkimo 
proga.

J. Rimkūnas galėtų gabią 
savo plunksną ir talentą 
dažniau parodyti visuome
nei.

CHICAGO

• Dr. Algirdas Budreckis, 
Vliko valdybos narys, vie
nas iš jaunųjų mūsų politi
kų, aktyvus visuomeninkas 
ir kultūrininkas, skaitys 
paskaitą tema „Kokiu būdu 
lietuviai galėtų paveikti 
Amerikos politikos formu
lavimą” Korp! Neo-Lithua
nia rengiamame Vasario 16 
d. minėjime, kuris įvyks 
vasario 5 d., 3 vai. po pietų 
Jaunimo Centro salėje.

Dr. Algirdas Budreckis, 
dirbąs amerikiečių žurnalo 
redakcijoje ir kaip istorikas 
mokslinį darbą universitete, 
šiuo metu dirba Pavergtųjų 
Europos tautų organizaci
joje. Dabartiniu metu jis 
yra užsiėmęs „Asian Peo- 
ple’s Freedom Day” minė
jimo organizavimu.

Vasario 3 d. Long Island 
jis skaitys paskaitą Pabal
tijo klausimais ir tą patį 
vakarą atskris į Chicagą,

VASARIO lt 
MINĖJIMAS

LST Korp! Neo-Lithuania Chicagoje rengia iš
kilmingą Lietuvos Nepriklausomybės šventės minė
jimą, kuris įvyks vasario 5 d., sekmadienį, 3 vai. p. 
p. Jaunimo Centro didžiojoje salėje.

PROGRAMA
3 vai. p. p. minėjimo atidarymas. Invokacija — 

GINTAUTAS SABATAITIS, S. J. Paskaitą skaitys 
dr. ALGIRDAS BUDRECKIS, VLIKO valdybos na
rys, kalbės gen. konsulas dr. PETRAS DAUŽVAR- 
DIS.

4 vai. meninė programa, kurią išpildys korpo
racijos jaunieji talentai: piano — Mykolas Drunga; 
duetas — Vyt. Nakas ir Zita Burneikytė; poezija — 
Danguolė šukelytė; deklamacijos — Eglė Juodval
kytė ir Danguolė šukelytė; montažas — Kristina 
Sabaliauskaitė; Lietuvos vaizdai — Uosis Juodvalkis 
ir piano Živilė Keliuotytė; dainos — Viktorija Braž- 
džionytė, Karolė Domeikaitė, Gina Luneckaitė, Vir
ginija Strasevičiūtė ir Daiva Vaitkevičiūtė; gitara 
— Romas česas.

Visa programa užtruks apie 2 vai. Meninę pro
gramą praves Liucija Virpšaitė.

5 vai. kavutė.
Kviečiamas jaunimas ir visuomenė.

LST Korp! Neo-Lithuania Chicagoje

kur dalyvaus „Lietuviai te
levizijoje” programoje. Va
sario 4 d., šeštadienį, Sophie 
Barčus radijoje programo
je Feliksas Daukus su juo 
turės pasikalbėjimą.

Ne tik chicagiečiai, bet ir 
tolimesnių apylinkių lietu
viai domisi Dr. Algirdo 
Budreckio paskaita ir ren
giasi atsilankyti į minėji
mą.

Jis buvo vienas iš organi
zatorių Žygio į Jungtines 
Tautas.

• Zita Burneikytė, akty
vi Korp! Neo-Lithuania fi- 
lija,yra viena iš jaunųjų 
korporacijos talentų ir su 
Vytautu Naku dainuos due
tą Vasario 16 dienos minė
jime, kuris įvyks Jaunimo 
Centre vasario 5 d., 3 vai. 
po pietų Jaunimo Centre.

Turinti gražu balsą, dai
navimo meną ji studijuoja 
operos solistės Izabelės Mo
tiekaitienės vedamoje stu
dijoje, kurią lanko jau ket
virtus metus. Be to, prieš 8 
metus pradėjusi mokytis 
piano ir toliau lanko skam
binimo studiją.

Vaikystės dienose įsijun
gusi į skaučių eiles, dabar 
yra vyresnė skautė Gabijos 
d r a u g ovėie. Lankydama 
Marijos aukštesniąją mo
kykla priklausė Rūtos bū
reliui ir buvo valdybos na
rė.

Baigusi Aukštesniąją li
tuanistikos mokyklą, dabar 
lanko Lituanistikos institu
tą, gabiai valdo plunksną ir 
bendradarbiauja spaudoje.

Mėgsta kalbas ir literatū
rą ir Illinois universitete 
studijuoja prancūzų ir ru
sų kalbas,

Turėdama meninių gabu-' 
mų, taip pat domisi ir vai
dyba. Seka lietuvišką spau
dą, skaito knygas, diskusi
jose sumaniai ir gražiai pa
reiškia savo nuomonę ir at
liekamą laiką nuo studijų

Vytautas Nakas

universitete ir meno pamo
kų skiria jaunimo visuome
niniam gyvenimui.

• Chicagos Lietuvių Ta
ryba Vasario 16 minėjimą 
rengia sekmadienį, vasario 
19 d., 2 vai. p. p. Marijos 
Aukšt. mokyklos salėje 
(6701 So. California Avė.).

KANADOS 
LIETUVIAI

• Lietuvos Nepriklauso
mybės 49 m. sukakties mi
nėjimas Toronte ruošiamas 
vasario 19 d. Centrai Tech- 
nical mokyklos patalpose. 
Programos išpildyme ypa
tingas dėmesys atkreipia
mas į jaunimą, kuris kalbės, 
dainuos ir šoks. Dalyvauki
me visi lietuvių Tautos troš
kimų ir pastangų išsipildy
mo brangioj sukaktuvinėj 
šventėj.

• Mažosios Lietuvos mo
terų draugijos tradicinis 
šiupinys yra rengiamas va
sario 7 d. Prisikėlimo para
pijos salėje. Pradžia 6 vai. 
30 min.

• Toronto lietuvių stu
dentų naujoji valdyba yra 
šios sudėties: N. šernaitė 
— pirm., A. Tinginys — 
vicepirm., ž. Gvildytė — 
sekr., V. Vindašiūtė — ižd.,
G. Skrinskaitė ir V. Sičiū- 
nas — nariai. Valdyba pa
siryžusi lietuvių studenti
jos veiklą pagyvinti ir plės
ti.

• Lietuvių kredito koope
ratyvo Paramos narių me
tinis susirinkimas įvyks šių 
metų vasario 26 d., 3 vai. p. 
p. 85 Christie St. Registra
cijos pradžia 2 vai. Darbo
tvarkėje numatoma valdo
mųjų organų ir revizoriaus 
pranešimai, sąmatos pri
ėmimas, pelno paskirsty
mas, rinkimai ir įvairūs ki
ti kooperatinę veiklą lie- 
čiantieji reikalai;

• Petras šernas, buvęs il
gametis lietuvių kredito

KOKIU PREMIJA PASKIKSČIIJS
Juozas Bubelis

Kaip jau žinome, pra
eitieji metai buvo Dir
vos auksinės sukakties 
ir Jaunimo Metai. Tais 
metais ALTS Centro V- 
ba tarpe savo kitų už
manymų, uždavinių ir 
planų kėlė reikalą pro
paguoti ir plėsti viltinin- 
kų skaičių, surasti dau
giau Dirvos skaitytojų ir 
bendradarbių, kad kartu 
su prenumeratorių kie
kybe būtų galima ir patį 
laikraščio turinį page
rinti. ALTSFhiladelphi- 
jos skyriaus v-ba at
kreipė į tai dėmesį ir ne
trukus stvėrėsi darbo, 
įsirikiuodama į tos rū
šies talkininkų eiles. 
Ieškant Dirvai naujų 
prenumeratorių ir spau
dos darbuotojų, kartu pa
skelbė konkursą už pa
rašytą geriausią straips
nį ar jų eilę ir taip pat - 
už korespondenciją iš 
vietos lietuvių kultūrinio 
gyvenimo. Premijos dy
dis: už straipsnįlOO dol., 
o už korespondenciją — 
50 dol.

Radęs progą, nutariau 
aplankyti 1966 m. vado
vavusį ALTS Philadel- 
phijos skyriaus pirm, 
inž. V. Gruzdį, jam pa
tiekdamas keletą klausi
mų.

— Pirmininke, bene 
jau prabėgo konkursui 
skelbtas laikas, kokie re
zultatai?

— ALTS Philadelphi- 
jos skyriaus v-ba sielo
josi ir dabar dar tebesi
rūpina tautinės spaudos 
reikalais, ypač tautinės 
minties skleidimu Dir
vos puslapiuose, jos li
nija ir pačiais finansais. 
Pasidairę kiek aplink, pa
didinome prenumerato
rių skaičių ir, norėdami 
Dirvai pritraukti dau
giau stipresnių spaudos 
darbuotojų, paskelbėme 
konkursą su pinigine pre
mija ir prižadėjome — 
už parašymą geriausio 
straipsnio ar jų eilę 100 
dol., o už koresponden
cijas — 50 dol. Neseniai 
turėjome skyriaus visuo
tinį metinį susirinkimą 
ir slaptu balsavimu jau 
yra paskirtos premijos.

Taip taręs pažvelgė į 
mane ir su linksma šyp
sena sveikino kaip laimė
jusį 50 dol. premiją už 
korespondencijas, o už 
straipsnius 100 dol pre
mija atiteko dr. A. Bud- 
reckiui.

Padėkojęs už premiją 
tuoj šoviau klausimą:

— Kuo, Jūsų manymu, 
dr. A. Budreckio straips
niai galėjo sudominti bal
suotojus?

— Konkursą skelbėme 
Jaunimo Metais ir pats 
šio konkurso laimėtojas 
yra jaunosios kartos at
stovas. Be to, jis dau
giau rašė apie šių dienų 
mūsų jaunimo proble
mas. Ir dar daugiau, jis 
mano manymu, yra tik
ras mūsų tautos kovū- 
nas, kovojąs už lietuvy
bę, mūsų tautos šviesią 
ateitį ir jos gerovę. Jo 
kovos priemonės yra to
kios: aštrus žodis, gi
lia mintim persunkti tė
vynės meilės jausmai, 
energingumas, ryžtas ir 
lanksti plunksna spaudai, 

kooperatyvo Paramos vedė
jas. šių metų vasario pra
džioj išvyksta į Floridą, 
kur saulės atokaitoje žada 
pabuvoti kiek ilgesnį laiką. 

Šiandieną — tęsia toliau 
V. Gruzdys, — drąsiai 
galima sakyti, kaddr.A. 
Budreckio vardas jau pla
čiai žinomas. Jis taip pat 
yra pavyzdingas neolitu- 
anas, pildąs šventą pasi
žadėjimą ginti savo tau
tos garbę ir dirbti jos 
laisvei bei gerovei. Čia 
gimęs, augęs ir išsi
mokslinęs, jis lengvai 
galėtų gauti kur kitur ge
rą tarnybą su dideliu at
lyginimu, tačiau jis savo 
sugebėjimus ir jėgas ski
ria lietuvybės išlikimo 
ir mūsų tautos vadavimo 
iš svetimųjų priespau
dos reikalams. Todėl, 
kaip matote, balsuotojų 
simpatijos palinko dr. A. 
Budreckio link ir jam už
pelnytai skiriama 100 dol. 
premija.

Žinodamas, kad ALTS 
Philadelphijos skyrius 
negausus savo nariais, 
tačiau neretai griebiasi 
sunkiai nugalimų darbų, 
metu vėl klausimą:

— Pirmininke, ar ne- 
įpulsite į finansinius sun
kumus premijas išmo
kant, gal kokį mecenatą 
kur sugavote?

— Pusę premijos sky
rius nutarė mokėti iš 
savo kasos o kitą — pa
dengs ALTS-gos Rytų 
apygardos pirm. A. Jo
nys. Tai labai gražus 
mostas iš jo pusės, pa
remiantis bendruosius 
mūsų tautinio išsilaiky
mo rūpesčius, nukreip
tus per spaudos galybę. 

Vilties d-jos pirm. A. 
Laikūnas, sužinojęs apie 
konkurso skelbimą, pra
eitų metų kovo 17 d. ra
šė: pirmiausiai noriu pa
dėkoti Jums ir visiems 
Philadelphijos tautinin
kams už tokią maloniai 
gražią iniciatyvą, kurią 
pareiškėte paskelbdami 
premiją už parašytą ge
riausią straipsnį ir to
kią pat korespondenciją 
iš Jūsų apylinkės tilpu
sią Dirvoje. O, kaip bū
tų malonu išgirsti apie 
panašius, nebūtinai to
kius pat dalykus ir iš 
kitų vietų...

Apie premijos įteiki
mo laiką ir vietą bus pra
nešta vėliau, kai naujoji 
skyriaus valdyba tam pa
siruoš.

AUKOS DIRVAI
A. Balys, Cleveland......... 3.00
P. Milašius, Cleveland..... 4.00
A. Malakauskas, V^aterbury 3.00 
A. Vaišnys, Naterbury .... 4.00 
A. Dausa, Schomberg........4.00
J. Jurkus, Rochester........ 5.00
M. Preikšaitis, L.A.......... 4.00
K. Plepys, Chicago..........  2.00
R. Vodopalas, Cleveland ... 5.00
K. Žukauskas,SantaMonica4.00
J. Musteikis, Rochester ....1.00 
A.P. Senikas, Great Neck.. 4.00
K. Česonis.Baltimore........ 1.00
V. Bankauskas, Chicago....3.00 
Z. Jankus, Clevland......... 5.00
T. Stankūnaitė, Dorchester 4.00
K. Germanas, St.Charles.. 4.00 
J. Pročkys, Chicago..........4.00
Ateities Klubas,Cleveland 5.00
F. Juras,Cleveland.............. 2.00
V. Petraitis,Toronto........ 5.00
S. Stulpinas, E. Chicago...... 4.00
J. Kaškelis,Toronto............2,83
E. Vengianskas, Chicago .... 5.00 
A. Januška, Dorchester ....2.00 
J.S. Kriaučiūnas, Toledo ... 1.00 
Z. Jankus, Cleveland........5.00

PADĖKA
Lietuvos Laisvės Kovų 

Invalidų Draugija nuošir
džiai dėkoja už aukas inva
lidams šelpti šiems L. V. S. 
„Ramovė” skyriams:

Clevelando skyriui — 
$263.00, Chicagos skyriui 
— $54.00.
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