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TAUTINES MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

Trys JAV astronautai pik. lt. Virgil I. Grissom, pik. lt. Edward
White ir plk.lt. Roger B. Chaffee praeitą penktadienį tragiškai žuvę 
erdvės raketai Apollo sprogus ant žemės.

NAUJA VOKIEČIU
BONNOS VYRIAUSYBĖ NETEKUSI VILČIŲ 
PAKEISTI SUSIDARIUSIAI BŪKLEI, SIEKIA 
JĄ FORMALIAI PRIPAŽINTI IR TOKIU BŪDU 
ĮGYTI LAISVAS RANKAS VAKARŲ VEDA
MAME FLIRTE SU SOVIETAIS. — ”EIN BI- 
SCHEN ANTĮ - AMERIKANISCH” PRIESKO

NIS.

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS

tai paskelbti 
Jei anksčiau 

Vokietija nu- 
diplomatinius 
su tomis vals

POLITIKA IŠ VISO PASAULIO
9,

PAGERBTI ŽUVį 
ERDVĖS DIDVYRIAI

Penktadienio vakare 
žuvę Amerikos astronau
tai Virgil I. Grissom, 
aviacijos pulkininkas lei
tenantas, 2 skridimų erd
vėje veteranas, Edward 
H. White, aviacijos pul
kininkas leitenantas, pir
masis iš astronautų 
"vaikščiojęs” erdvėje ir 
Roger B. Chaffee, laivy
no pulk, leitenantas, pa
siruošęs pirmam savo 
skridimui į erdvę, ka
riškomis ir religinėmis 
apeigomis palaidoti sos
tinėje, Arlingtono kapi
nėse, išskyrus White, 
kuris palaidotas West 
Point kapinėse, New Yor
ke.

Visa spauda pabrėžia 
gyvenimo ironiją, kad ši 
tragedija įvyko žemėje, 
bandant Apollo raketą, 
ruošiamą skridimui (mė
nulį. Iki šiol visi skridi
mai erdvėje baigėsi lai
mingai, tik keliems as
tronautams žuvus lėktu
vų nelaimėse.

Visi trys astronautai 
praleido kelias valan
das raketoje, bandant vi
sas detales, reikalin
gas jos iššovimui į erd
vę. Nebuvo ruoštasi jos 
šauti, o tik išbandyti vi
sų įrengimų funkcionavi
mą. Įr 10 minučių prieš 
pabaigą pasigirdo vieno

iš astronautų riksmas 
”Gaisras kapsulėje”, ir 
sekundei nepraėjus jau 
viskas liepsnojo. Nežiū
rint visų gelbėjimo 
pastangų, kurių metu su
sižeidė apie 24 tarnauto
jai, visi trys astronautai, 
spėjama, žuvo iš karto, 
nes raketa rasta visa iš
degusi.

Ši tragedija sukrėtė ne 
tik tiesioginiai su erdvės 
užkariavimu susietus 
pareigūnus, bet visą pa
saulį. Užuojautos, tele
gramos pradėjo tuoj 
plaukti iš visų valstybių. 
Prezidentas Johnsonas 
pareiškė, jog "jaunieji 
didvyriai paaukojo savo 
gyvybes tautos tarnybai. 
Mes liūdime jų neteki
mą ir širdyse užjaučia
me jų šeimas".

Vyriausybė paskyrė 
komisiją nelaimės prie
žastims ištirti. Visa 
JAV programa skridi
mui į mėnulį atidedama 
vėlesniam laikui.

Visi skridimams be
siruošią astronautai gy
vena su mintim dėl ga
limų katastrofų. Tačiau 
ta mintis nugalima valia, 
kuri veda tuos pasiryžė
lius (naujus laimėjimus, 
į garbę, kurią kraštas 
užsitarnauja erdvės už-

Kuo skiriasi naujos 
koalicinės vokiečių vy
riausybės užsienio poli
tika nuo senosios, Aden
auerio ir Erhardo lai
kais? Pagrindinis skir
tumas, man atrodo, yra 
toks, kad Adenauerio ir 
Erhardo vyriausybės ofP 
ciliai laikėsi nuomonės, 
kad dabartinė padėtis 
yra tik laikina ir reikia 
daryti viską, kad ji ne
būtų pripažinta teisėta 
bei nusistovėjusia, o ko
alicinė vyriausybė prak
tiškai ją pripažino, nors 
ir vengia 
oficialiai. 
Vakarų 
traukdavo 
santykius
tybėmis, kurios pri
pažindavo Rytų Vokie
ti j o s suverenumą, t p i 
dabar apie tai ne tik ne
kalbama, bet net ruošia
masi užmegsti diploma
tinius santykius su sovie
tų satelitais, kaip Ru
munija ir Bulgarija, 
nors jos ir pripažįsta 
Rytų Vokietiją. Žinia, 
ankstyvesnėje laikyse
noje buvo vienas silp
nas punktas, kuris visą 
taip vadinamą "Halištei
no doktriną" pavertė far
su. Būtent, Vakarų Vo
kietija, nors nepalaikė 
santykių su Rytų Vokie
tija ir ją pripažįstan
čiom valstybėm, tačiau 
tuos santykius turėjo su 
pačia Sovietų Sąjunga,

kariavimo srityje. Astro - 
nautai yra ne tik puikiai 
paruošti savo srities 
specialistai, bet ir aukš
to išsilavinimo ir dide
lės erudicijos vyrai, su
prantą savo misijos 
reikšmę tautai ir žmo
nijai.

didžiausia dabartinės pa
dėties kaltininke!

Tačiau toji politika bu
vo pakeista ne dėl jos ne
logiškumo, kiek dėl to, 
kad Washingtonas ir P a
ryžius užsinorėjo Ties
ti tiltus’ į Maskvą, visai 
neatsižvelgdami į vokie* 
čių interesus. Tokioje si
tuacijoje vokiečiams ne
liko nieko kito, kaip pa
tiems imituoti de Gaul
le.

Kaip pareiškė naujas 
užsienio reikalų minis
teris (ir vicekancleris) 
Willy Brandt ’Issues and 
answers’ televizijos pro
gramoje, nauja politika 
turi dar vieną privalumą! 
Lenkija sakosi tik tada 
pradėsianti nuoširdų 
bendradarbiavimą su Vo
kietija, jei toji pripa- 
žinsianti Oderio - Nai- 
sės liniją amžina siena. 
Bet jeigu — išvedžiojo 
Brandtas — Lenkija pri- 
pažįsta Rytų Vokietijos 
suverenumą, tai Vakarų 
Vokietija iš viso neturi 
sienos su Lenkija ir to
kiu būdu nėra dėl ko kal
bėtis, ką pripažinti ar 
nepripažinti, nes Vakarų 
Vokietijai Rytų Vokieti
jos sienos tiek pat gali 
rūpėti, kaip Norvegijos - 
Švedijos siena, už kurią 
ji neneša jokios atsako
mybės!

Aišku, kad ta ’naujapo
litika’ jei yra kieno nors 
laimėjimas, tai tik sovie
tų. Vokiečiai gali tik il
gainiui prekybiniais ry
šiais įsigyti tam tikros 
įtakos, kuri galėtų duoti 
jiems naudos tuo atveju, 
jei Maskva staiga dėl 
kurios nors priežasties 
nusilptų. Jau ir dabar 
Vakarų ' Vokietija yra 
pats didžiausias po Sovie- 
tų Sąjungos Rytų Euro
pos prekybos partneriso

O kaip santykiai su Va 
karais? Čia nauja vyriau
sybė neturi kokios nau
jos linijos. Brandtas pa
reiškė, kad netrukus vi
zituodamas Washingtoną 
jis nestatysiąs mergai
čių įprasto klausimo 
’boy-friendams’: "Ar tu 
dar mane myli"? Jam 
visai aišku, kad Vokie
tijos saugumas yra ir pa
čios Amerikos proble
ma.

Nauja vyriausybė, 
kaip ir buvusios, pasisa
kė už D. Britanijos pri
ėmimą į Europos Rin
ką, tačiau de Gaulle kol 
kas dar nepakeitus savo 
nuomonės, nauja vyriau
sybė to klausimo neno
rinti judinti. Žodžiu, Vo 
kieti j a tą klausimą pa
lieka Prancūzijai ir Ang
lijai išspręsti. Der Spie
gei tai vadina klasišku 
"Diplomatie der Hilflo- 
sigkeit" (bejėgiškumo 
diplomatijos) pavyzdžiu.

Kaip žinia, Vakarų Vo
kietijai, Prancūzijai, Ita
lijai, Olandijai, Belgi
jai ir Liuksemburgui su
darius ūkinę bendruo
menę — Bendrąją Rin
ką — D. Britanija į ją 
nepanorėjo stoti dėl sa
vo specialių ryšių su bu- 
busiom imperijos dalim, 
Commonwealthu. Vieto
je to, 1960 m. britai įkū
rė 
gą

atskirą ūkinę sąjun- 
su Danija, Austrija,
(Nukelta į 2 psl.)

• BOBBY BAKER, ilgame
tis demokratų frakcijos Sena
te sekretorius ir JAV Sena
to užkulisių "specialistas", ku
rį laiką buvęs prez. Johnsono 
patikėtinis, kada jis buvo de
mokratų lyderis Senate, už įvai- 
rias pinigines machinacijas, 
vengimą mokesčių ir kt., po il
gų tardymų ir tyrinėjimų, pa
galiau teismo buvo pripažin
tas kaltu. Jam gręsia 48 m. ka
lėjimo ir stambi piniginė baus
mė. Bakerio advokatas pareiš
kė bylą apeliuosiąs aukštesnei 
instancijai.

Toje byloje prokuroras fau
nas teisininkas W,O. Bittman, 
laikomas dideliu laimėtoju, 
nes Baker vistiek turėjo stip
rų užnugarį ir jo byla dauge
liui senatorių buvo labai ne
maloni.
• SOV. S-GOS mokslininkai 

esą pagaminę anti-raketinę ra
ketą, galinčią sunaikinti JAV 
raketas kelis šimtus mylių nuo 
taikinio. US News & World Re- 
port žurnale sakoma kad tokia 
raketa buvo išbandyta Antark
tie. Toji "paslaptis" buvusi pa
skelbta pačių sovietų moksli
ninkų vienoje iš tarptautinių 
konferencijų, jiems galvojant, 
kad tai, be abejonės, jau vi
siems žinomas dalykas. Toji 
žinia sukėlė didelę nuostabą ir 
susiropinimą JAV mokslininkų 
ir karinės vadovybės tarpe.

• JAV SPAUDOJE komentuo
jant įvykius R. Kinijoje, pasi
sakoma už nesikišimą i vyks
tančią ten suirutę. Motyvuoja
ma precedentu Sov. S-goję, ka
da po 1930 m. Stalinas, pana
šiai kaip dabar Mao,norėdamas 
susidoroti su opozicija, išžu
dė daugelį žmonių ir dar dau
giau suvarė į koncentracijos 
stovyklas. Tačiau prasidėjus 
karui ir Hitleriui užpuolus Sov; 
S-gą, kraštas vėl buvo apjung
tas patriotinių motyvų.

SUBOMBARDUOTOS JUGOSLAVIJOS
PASIUNTINYBES IR KONSULATAI
Sekmadienį, sausio 29 

d., lyg sutartu laiku, įvy
ko sprogimai prie Jugo
slavijos pasiuntinybių 
Washingtone ir Ottawo- 
je, Kanadoje ir prieNew 
Yorko, Chicagos, San 
Francisco, Toronto kon
sulatų. JAV įstaigos ne
abejoja, kad tai koordi
nuotas JAV ir Kanadoje 
gyvenančių Tito prieši
ninkų darbas. Kaž kodėl 
sprogimu buvo aplenktas 
konsulatas Pittsburghe.

Be žodžių...

Sprogdinimų paliestie
ji pastatai vieni daugiau 
kiti mažiau sužaloti, ta
čiau žmonės nenukentė
jo, išskyrus vieną gais
rininką prie konsulato 
New Yorke, mirusį nuo 
širdies priepuolio.

Statė Departmentas 
tuoj pat pareiškė apgai
lestavimą dėl įvykių, pą- 
vadinant juos "žiauriu ir 
beprasmiu terorizmo ak
tu ir vandalizmu". Mat, 
diplomatinių atstovybių 
pastatai privalu saugoti 
krašto valdžios insti
tucijoms. Tuo tarpu su
sprogdinimui skirtiems 
pastatams dinamito bom
bos daugelyje vietų buvo 
pakastos gilokai prie pa
matų.

Jau anksčiau yra buvę 
bandymų tokiu būdu pa
kenkti komunistinės Ju
goslavijos atstovybėms 
Amerikoje, tačiau dar 
niekad tokiu plačiu mas-

•
Gruodžio 20 d. demons

trantai buvo iškūlę lan
gus Jugoslavijos konsula
te Chicagojepo to, kai Za
grebe. Jugoslavijoje,mi
nia buvo užpuolusi JAV 
konsulatą. Kaip žinoma 
JAV konsulatų užpuoli
mai komunistų valdomuo-

(Nukelta į 2 psl.)
; i ’
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MINIMALIOS LIETUVOS SIENOS
Rašinio antraštės te

ma Bostono kultūrinia
me subatvakary, sa šio 
21 d., vakare, paskaitą 
skaitė dipl. inž. Jonas 
Vasys. Per nutekėjusį 
laiką čia mes turėjom 
nemažai įdomių kalbų ir 
paskaitų. Inž. J. Vasio pa
sisakymas buvo vienas 
iš rūpestingiausiai ir 
kruopščiausiai paruoštų 
darbų, o todėl ir šis 
kult, subatvakaris buvo 
tikrai įdomus ir turinin
gas.

Pradžioj nors keletas 
elementarių žinių apie 
dipl. inž. Joną Vasį. 1936 
m. jis baigė Telšių gim
naziją, atseit, yra že
maitis. 1940 m. Prezi
dento Ant. Smetonos var
do karo mokyklos aspi- 
rantas-leitenantas. 1943 
m. Vytauto D. Universi
tete gavo statybos inži
nieriaus diplomą. Būda
mas studentas, priklau
sė Plieno Vyrijai. 1941- 
43 m. buvo Vytauto D. 
universiteto statybos fa
kulteto laborantas, vė
liau asistentas. Rusų ir

Nauja vokiečių 
politika...

(Atkelta iš 1 psl.) 
Šveicarija, Norvegija, 
Švedija ir Portugalija. 
Toji sąjunga tačiau neat
nešė lauktų vaisių, tuo 
tarpu Bendroji Rinka pra
lenkė visus lūkesčius. 
Kai 1963 m. britai apsi
žiūrėję pasiprašė pri
imami į Bendrąją Rinką, 
de Gaulle jų priėmimą 
vetavo, aiškindamas, 
kad jie ’ukiškai ir poli
tiškai tam nepribrendę”.

Tuo tarpu Vokietija ir 
kitos Bendrosios Rinkos 
valstybės britų įsijungi
mą sveikintų, tačiau jos 
negali visos kartu nuga
lėti •veto* teisės. Pra
eitą savaitę premjeras 
Wilsonas lankėsi Pary
žiuje, tačiau kokie bus 
to vizito rezultatai, ne
labai aišku. Willy Brandt 
patarė Wilsonui kalban
tis su de Gaulle parody
ti tam tikro priešiškumo 
Amerikai (ein bischen 
anti-amerikanisch), esą 
tai galėtų papirkti de 
Gaulle. Vargšė Ameri
ka, jei nori ką laimėti, 
neišsiduok esąs jai pa
lankus!

Jugoslavijos •••
(Atkelta iš 1 psl.) 

se kraštuose nėra jau 
toks retas dalykas. JAV 
ambasada Maskvoje turė
jo plieno grotais aptver
ti savo langus, kad ap
sisaugoti nuo užpuoli
mų.

Prie Jugoslavijos am
basados Washingtone bu
vo pakasta 8 iki 10 dina
mito gabalų. Pastate ir 
aplinkiniuose namuose 
išbyrėjo visi langai. 
Ambasados rūsy suby
rėjo krosnis ir suraiz
gyti vamzdžiai.

Ambasadorius V. Mi- 
cunovič įteikė griežtą 
protesto notą Valstybės 
Departamentui. JAV vy
riausybė privalės apmo
kėti, už padarytus nuos
tolius. Gi valst. d-to sek
retoriaus padėjėjas N. 
Katzenbachas pareiškė, 
kad JAV vyriausybė 
stengsis surasti ir nu
bausti nusikaltėlius. 

vokiečių okupacijos me
tu dalyvavo rezistencinė
se kovose, organizavo 
Laisvės kovotojus, abie
jų okupantų buvo suim
tas ir kalintas Kauno sun
kiųjų darbų kalėjime ir 
IX forte. 1941 m., tik iš
trūkęs iš kalėjimo, daly
vavo partizanų kovose.
1947 m. atvyko Amerikon
1948 ir 1964 m. gilino
savo specialybės žinias 
M IT ir Northeastern
univ., Bostone. Šiame 
krašte visą laiką dirba 
savo specialybėj: yra su
projektavęs tiltų, pramo
ninių pastatų, sanitari
nių įmonių, vandentiekio 
kanalizacijos, jėgainių. 
Kaip 'asmenybė, dipl. inž. 
Jonas Vasys yra tvirtas 
ir tyros širdies lietuvis 
patriotas.

Minimalios Lietuvos 
sienos — tai ribos tos 
Respublikos, kuri turėtų 
keltis laisva ir nepriklau
soma. Dipl. inž. J. Va
sys Lietuvą regi kaip 
tranzito valstybę tarp 
Baltijos ir Juodosios jū
ros. Jo nubrėžtos sienos 
paremtos ne tik kalbi
niais, etnografiniais ir 
istoriniais duomenimis, 
bet ir kruopščiai surink
tom statistikom. Žino
ma, toji Lietuva yra ke
leriopai didesnė, bet 
anot dipl. inž. J. Vasio, 
mes turim liautis sirgę 
lietuvių tautos priešų 
mums nuolat brukamu 
mažavertiškumu, mažos 
tautos pravardžiavimu. 
Didžiosios valstybės, 
pvz., JAV, nemėgsta 
mažų valstybėlių. Tran
zito valstybė Lietuva tu
rinti sienas su Ukraina, 
galinti daugiau imponuo
ti būsimiems Europos 
tvarkytojams. Inž. J. Va-

The Stroh Brewery Company, Detroit 26, Michigan

Viena dėžė ... 24 bonkos Stroh’s. Tai 
pasitenkinimui tinkąs būdas gėrėtis 
Stroh’s alum, kurio skonis skiriasi 
nuo bet kurio amerikoniško alaus. 
Stroh's yra kitoks dėl to, kad ir da
rytas kitaip, nei bet kuris kitas ame
rikoniškas alus. Jis daromas liepsna. 
Išbandykite Stroh’s. Įsigykite dėžę. 
Tai geriausias alaus pirkinys.

šio paskaita verta at
spausdinti Aiduose ar ki
tame to pobūdžio leidi
ny. Derėtų ja susidomė
ti ir tiems veiksniams, 
kurie busimosios Lie
tuvos sienomis rūpina
si.

Rūsti situacija, kurioj 
lietuvių tauta šiuo metu 
gyvena ir dėl savo išli
kimo kovoja, žinoma, pir
mu žvilgsniu tokius sie
kimus į ateitį, kaip dipl. 
inž. J. Vasio projektas, 
lyg atitraukia nuo realy
bės. Tačiau tauta, kuri 
turi ryžto gyventi, šia 
diena negyvena, ji be pa
liovos turi projektuoti 
savo rytojų. Dipl. inž. 
J. Vasio paskaita ir buvo 
tas drąsus žvilgsnis į 
ateitį.

Diskusijose dalyvavo 
gausus būrys subatvaka- 
rio dalyvių, kurių daugu
mas prelegento mintis 
pagyrė ir sustiprino. 
Kritikai tebuvo tik du — 
dr. P. Kaladė ir adv. 
Ant. Juknevičius. Pirma
sis nebuvo linkęs brau
tis į svetimas žemes, o 
antrasis teigė, kad ne
derą erzinti kaimynų. 
Dipl. inž. J. Vasys abiem 
turėjo tvirtus ir gerai for-*tema tebetęsiami ir Šiau

resniuose tautiečių bū
reliuose. Kultūrinių su- 
batvakarių rengėjai nuo
širdžiai džiaugiasi, kad 
ši tema taip stipriai ir 
rimtai buvo panagrinėta. 
Subatvakario lankytojų 
buvo nemažai, bet toks 
vakaras, kaip man atro
do, jų turėjo sutraukti 
dvigubai.

Vasario mėn. kult, su
batvakaris yra jaunimo 
subatvakaris. Tam va
karui jau dabar pradeda
ma rengtis. Jis įvyks 
ALTS-gos Bostono sk. 
namuose vasario 18 d. 
7 vai. 30 min. vak.

(t.st.)

muluotus atsakymus: jis 
einąs tik įtas žemes, kur 
slavai yra atėjūnai, kur 
lietuviai amžius gyveno 
(ir tą parėmė rusų statis
tikom), o dėl kaimynų tai 
nesą ko baimintis, nes 
jie ir šiandien nuolat reiš 
kia pretenzijas ne tik į 
mūsų žemes, bet ir į mū
sų istoriją. Iš tikro, ko
dėl tokias pretenzijas 
gali reikšti rusai, lenkai 
vokiečiai ir gudai, o mes, 
lyg pelės, vis turim lįs
ti po šluota?...

Dipl, inž. Jonas Vasys 
stipriai sujudino Bos
tono lietuvių smegenis 
— pokalbiai jo paliesta

I Spaudoje 
(pasidairius

PARTIJOS IR JAUNIMAS
EUROPOS LIETUVYJE (50 

nr.) R.E. Maziliauskas savo "at
sitiktinėse trumpmenose" rašo:

PENKTOLIKA (tikrai: 15!) 
nartijų, partijomis besivadi
nančią ir vadinamųjų kovos or
ganizacijų apjungė apsivlenijęs 
Vlikas. Tiek partijomis būti no • 
rinčių organizacijų nė šeiminė
je Lietuvos valstybėje nebuvo. 
Tiek jų, žinoma, nė dabar nėra, 
nes nemaža tų penkiolikos tėra 
dirbtinai, politinės akrobatikos 
sumetimais suramstytų pavadi
nimų.

Pavadinimų infliacija nebe- 
geba paslėpti fakto, kad apsi
jungęs, penkiollkgalvis Vlikas 
vis dėlto neapjungė visų pa
kraipų ir pažiūrų lietuvių, kurie 
siekia Lietuvos atsijungimo nuo 
Sovietų Sąjungos. Ryškiai, ne
dviprasmiškai, o kai kam ir 
skaudžiai tai išryškėjo pasaulio 
lietuvių Jaunimo Kongreso me
tu. Vieną vedamąjį cituojant 
"rezoliucija politinės organiza
cijos reikalu, kurią priėmė jau

nimo kongresas, pagrįstai ap
vylė daugelį vyresniosios kar
tos politinių veikėjų. Atrodo, 
kad užuot susipažinęs su tradi
ciniais lietuvių politiniais są
jūdžiais, jaunimas nori sukur
ti kaž ką naujo"... Tai, beje, 
viena nuosaikesnių reakcijų dėl 
anos politinės rezoliucijos, apie 
kurią, tarp kitko, galima būti 
įvairių nuomonių, bet kuri aiš
kiai parodė, kad bent daliai va
dinamojo jaunimo nusibodo šok
ti lenciūgėlį, domėtis folkloru 
ir likti amžinais liūnininkais.

♦♦♦

JAUNIMO sąvoka reliatyvi. 
Vieniems jaunuolis maždaug ati
tinka "teenagerį", o septynias
dešimtmečiui paplikęs, žilste
lėjęs ir pilvuką užsiauginęs ke
turiasdešimtmetis vis dar atro
do nebaigusiu bręsti jaunuoliu. 
Yra, be to, dar jaunuoliškų se
nelių ir .. susenusių jaunuolių. 
Todėl, kalbėdami apie galutinai 
išryškėjusį "jaunimo" ir "se
nimo" politinės galvosenos iš
siskyrimą, tų sąvokų nesupras - 
kime biologiškai.

Iš llūnininkų išsirašyti pasi- 
ryžusieji lietuviškosios išeivi
jos jaunieji turkai yra vakarie
čiai, vertybes vertinantieji re
liatyviai, ne absoliučiai, dau
giausia vakarietiškų instituci
jų auklėtiniai, todėl neįsitikinę 
savo neklaidingumu, tėvynę Lie
tuvą matantys tokią, kokia ji 
šiandieną yra, ir tokią, kokią 
jie ją norėtų kada nors maty
ti, o ne tokią, kokia ji buvo 1940
m. birželio 15 dieną. Politiką 
jie supranta pragmatiškai, ma
nydami — cituojant paplitusį 
Kennedžio Išsireiškimą, — kad 
politika esanti įmanomyblų me
nas. Jų tarpe rasime liberalų, 
ateitininkų ir socialistų, bet sa
vo tarpe jie geriau sutaria ir 
randa daugiau bendros kalbos, 
negu su savo srovės "daugeliu 
apsivylusių vyresniosios kar
tos politinių veikėjų".

PODGORNY IR POPIEŽIUS
DRAUGO vedamajame (sau

sio 26 d.) J. Pr., aiškindamas 
"naujus įvykius Vatikane",palie
čia ir jautrų Podgorny vizitą, 
laikydamas jį nelengvu komunis
tų apsisprendimu, "žinant kad 
toks įvykis niekais pavers dide
lę dalį prieškatalikiškos pro
pagandos Sovietų kontroliuoja
muose kraštuose". Be to, —

"suprantama, kad Sovietų pre
zidento noras aplankyti popie
žių pas. tato patį Vatikaną į ne
lengvą padėtį. Vatikanas yra 
daug kartų pasmerkęs komuniz
mą. Bet iš kitos pusės Vatika
nas jaučia pareigą rūpintis ne 
tik tais katalikais, kurie yra lais
vame vakarų pasaulyje, bet ir 
ais, kurie yra sovietinio impe
rializmo vergijoje.

Amerika ir kitas laisvasis 
pasaulis kovoja ginklu prieš rau
donąjį imperializmą, kad jį su
laikytų nuo naujų užgrobimų, 
šitokios pastangos išlaikyti lais - 
vę — labai svarbios. Tačiau iš 
kitos pusės — vien kulkomis 
komunizmo nenugalėsi. Reikia 
ir idėjinės penetracijos, ir Va
tikanas jaučia, kad čia yra jo 
veikimo sritis. Siekdami laimė
ti krikščionybės idealams pago
nis, katalikybės atstovai nepabi
jojo kalbėtis net su žmogėdro
mis, net su kanibalais, daugelį 
jų per dešimtmečius ir šimtme
čius laimėdami krikščionybei. 
Popiežius nesibaido nei dabar 
kraštutinių pastangų — veikti ir 
į moderniuosius kanibalus, sie
kiant juos laimėti krikščioniš
kam humaniškumui, tą idealą 
plečiant ir jų kontroliuojamuo
se kraštuose. Šiaip ar taip Baž
nyčia šiandieną yra vienintelė 
organizuota institucija, kuri dar 
turi šiokios tokios galimybės 
krikščioniškojo humaniškumo 
idealus palaikyti ir plėsti už ge
ležinės uždangos, ir sudarymas 
įmanomesnių sąlygų tam uždavi 
niul neturi atbaidyti nuo bet ko
kių galimų priimtinų bandymų".

HELP WANTED MALĖ

MACHINISTS
Qualified journeymen who 
likę a variety of non-pro- 
duction work in well-equip- 
ped shops shoul call Mr. W. 
Bala, 567-5300, ext. 5641.

Parke, Dav*is & 
Company 

Jos Campau at the River 
Detroit, Michigan 48232 

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 
years experience. Mušt be able 
to do own set-up, read prints 
and have own tools.
PeriYianent 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 Equal Opportunity Employer 

(140-14)

ELECTRICIANS 
TOOL AND DIE MAKERS 

TOOL ROOM 
MACHINISTS

Retirement has created year around 
openings for qualified entployes in 
the following categories:

ELECTRICIANS: Requires journey
men with 10 years industrial ex- 
perience.

TOOL AND DIE MAKERS: Reąuires 
minimum. of 10 years experience 
and thoroughly qualified in sheet 
metai oper-ations.

TOOL ROOM MACHINISTS: Mušt be 
qualified in sheet metai operations 
with 10 years experience.

CALL OR WRITE

Personnel Dept.

WALKER MFG.
633 Hupp

Jackson, Mich. 
(517) 784-3141, Ext. 272 
An Equal Opportunity Employer 

(M. and F.)
(12-13)

BRIDGEPORT OPRS.
NEW MODERN PLANT

With all benefits. Mušt be Ist class 
on aircraft work onl'y. Norvvood has 
long range programs on S. S. T. and 
rocket work. Call Mr. H. Kroeger for 
interview.

NORVOOD PRECISION PROD.
19540 Allen Rd. Meivindale, Mich.

313 — 383-5700
An Equal Opportunity Employer

(9-15)

FOUNDRY 
SAND BLAST 

SNAG GRINDERS & 
CH1PPERS 

Experienced only. Apply 
NORTHERN CAST ALLOYS, 

INC.
23801 Hoover Rd. 

Warren, Mich.
(4-13)

MALĖ & FEMALE

SETUP MEN
& OPERATORS

Brown and sharpe set-up 
men and operators, malė or 
female. Cam lay-out man 
for Brown and Sharp or 
Davenport Screw Machine. 
Tool maker some experi- 
ence in tool and machine 
design preferred.
Day or night shift—Full or 
Part Time. Usual fringe 
benefits. Call or write

ANSONIA
MANUFACTURING

DIVISION
RIVER ST.

Ansonia, Conn.
203 — 735-1868

(12-13)
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Didysis klaustuko ženklas
Lietuvos padangėje

Pastabos dėl Railos akimirkos ”Už k^ žuvo artojai”

MOKSLAS IR IŠSILAVINIMAS
HUTU GEROVES PmiHOlS

pragyvenimo lygio kraš
tai, ir tai ne vien žemiš
kus turtus ir pramonės 
nės produkciją imant pa
grindam Nes gi vien že
mės turtai negelbsti nei 
Lotynų Amerikai nei Af
rikai.

Nei auksas, nei kavi- 
aras, nei brangių kailių 
gamyba, lygiai kaip sun
kioji pramonė ar aukso 
kasyklos, nepagelbsti 
Sov, Sąjungos žmonių 
gerbūviui. Negalima 
kyti, kad ten nebūtų 
pinamasi švietimu, 
apsišvietęs žmogus
ko erdvės savo inicia
tyvai parodyti, padorios 
konkurencijos keliu siek
ti sau ir savo šeimai 
gerbūvio ir pritaikyto

Pasaulyje žinomas ir 
iškilus pramonėje žmo
gus Monro e E. Spaght 
kartą iškėlė tokius paly
ginimus — jei kurio 
krašto gerbūvis priklau
sytų vien tik nuo turimų 
žemės turtų ir jei tai 
turėtų būti gerbūvio kri
terijum, Japonija ir Nor- 
vengija būtų neturtingi 
kraštai, o taip nėra. Tuo 
tarpu Brazilija ar Indo
nezija turėtų būti tur
tingos, o taip irgi nėra. 
Jei "kolonistinės eks
ploatacijos" priešų tvir
tinimai būtų teisingi, 
kad svetimų kraštų inves
ticijos tik išnaudoja kraš
to ūkį, Siamas ir Abisi
nija būtų turtingi, o taip 
nėra, gi Kanada ir Aus
tralija turėtų būti pasken-- pragyvenimo. Bet kai ten 
dę skurde, o taip irgi nė
ra. Jei sunkiosios pramo
nės stoka ir neišvysty- 
mas būtų neigiamu reiš
kiniu, tai Danija, N. Ze
landija, kur vyrauja že
mės ūkis, būtų neturtin
gos, o taip nėra. Jei gy
ventojų skaičiaus aukš
tas vidurkis viename plo
te būtų žemo pragyve
nimo lygio priežastim, 
Japonija, Olandija, Bel
gija turėtų būti netur
tingi kraštai, o taip nė
ra. Jei užtektų tik di
delio kapitalo investi
cijoms, išnaudojant že
mės turtus, Kuwaitir Ve- 
nezuela būtų turtingi 
kraštai, bet taip nėra.

Ir taip būtų galima 
tęsti tuos palyginimus 
M.E. Spaght lūpomis, žy
giuojant per visus pasau
lio kraštus. Bet jau čia 
sustojant, prieiname 
prie kitokio pobūdžio pa
lyginimų, būtent — kur 
švietimo sistema pasie- 
kia plačiuosius krašto 
gyventojų sluoksnius, 
ten ir krašto gerbūvis 
yra aukštesniame lygy
je, neatsižvelgiant nei į 
žemės turtus, nei kitas- 
materialines sąlygas. 
Amerika turtinga ne vien 
žemės turtais, bet ir iš
mokslintų žmonių suge
bėjimais juos išnaudoti. 
Vakarų Europa, Skandi
navija — tai vis aukšto

sa~ 
rū- 
Bet 
ieš-

vyrauja ne žmonijos ge
rovei skirti tikslai, vi
si turtai, visi kiti gerbū
viui tinką šaltiniai nu
stoja savo vertės. Žmo
gus ten lieka tik įrankiu 
tiems tikslams siekti, ku
riems jis pats savo šir
dyje nepritaria.

Bronys Raila savo sausio 
11 d. 1967 m. "akimirkoje", 
rašydamas apie naująją 
Alės Rūtos apysaką "žemės 
Šauksmas” paliečia labai 
opų klausimą: už ką Lietu
va taip žiauriai buvo nu
skriausta ? — klausimą, ku
rį Alė Rūta kelia savo vei
kale. Ta proga Raila prisi
mena, kad ir "Vyt. Alantas 
vienu metu labai populia
riame romane "Pragaro Po
švaistės" irgi daugelį kartų 
statė tą patį klausimą”. To
liau pastebėjęs, kad vienas 
kritikas tada tik pasišaipęs 
"iš visų tų melodramatiškų, 
geriau sakant, publicistinių 
ir retorinių klausimų”, Rai
la pabrėžia, jog "rimto laik
raštininko, o juo labiau ra
šytojo lūpose jie (tie klau
simai: už ką? V. A.) nebe
pakenčiami”, nes "mūsų ra
šytojai gali ir turi žinoti: 
už ką?". Ir su dideliu tem
peramentu Raila užpliekia 
mūsų rašytojams sakyda
mas, kad jie "turėtų nusto
ti žliumbti, turėtų liautis 
sachariniškai postringauti, 
jog rusai bolševikai, mūsų 
padlaižių talkininkaujami, 
slegia, įkalina, tremia ir žu
do nieku nekaltus lietu
vius". Ir čia pat Raila klau
sia: "Kaip tai "nieku ne
kaltus?”

Kadangi ir aš priklausau 
prie tų "žliumbeikų", "me- 
lodramatininkų” ir "sacha
riniškai p o s tringautojų”, 
tai nebeiškenčiau neatsilie
pęs į tą taip įdomiai kaip 
visada Railos parašytą "aki
mirką". Beskaitydamas jo 
straipsnį nudžiugau, nes 
man dingtelėjo, kad, štai, 
Bronys Raila ims ir atsa
kys į tą anot jo "melodra
matišką, publicistinį ir re-

VYT. ALANTAS

MINTYS IR 
ŽVILGSNIAI

• Pastebėta, kad sausio 
21 ir 22 d. savaitgalyje Cle
velande vyko labai gausia 
dalyvių skaičium ir plačia 
programa pasižymėję išei
vijos latvių kultūros dienos, 
įvykio metu buvo ne tik 
prakalbos sakomos, bet ir 
sprendimai daromi, vyko 
meno, naujai išeistų kny
gų ir tautodailės parodos, 
koncertai ir išgėrimai. Da
lyvavo vyskupai ir centrinių 
latvių organizacijų vado
vai. Kultūros Dienų proga 
atžymėta ir apdovanota 
apie 80 organizacijų ir pa
vienių asmenų už nuopelnus 
latvių kultūrai išeivijoje. 
Tik iš plačių latvių spaudo
je aprašymu nepastebėta, 
kad kurioje tų parengimų 
dalyje būtų buvę pakviesti 
ir dalyvavę lietuvių ir estų 
atstovai.

• Pastebėta, kad Mont- 
tealyje įvykstančios pasau-

linės parodos metu "Place 
dės Nations” aikštėje nu
matyta specialūs parengi
mai visoms tautoms ir 
valstybėms, nuo Maurici- 
jos iki Venezuelos, nuo 
Ugandos iki Trinidado, ša
lia Sov. Sąjungos, spe
cialios dienos numatytos 
Ukrainai ir Baltgudijai (ži
noma, sovietine prasme). 
Baltijos tautų išeivijoje nu
matytiems pasirodym a m s 
specialiai išleistoje progra
moje vietos nebuvo. Pro
gramoje nėra pažymėtos 
nei lietuvių, nei latvių, nei 
estų rengiamos dienos, jei
gu jie ir sutiktų "pasima
tymams” miesto pakrašty
je esančiame stadione.

• Pastebėta, kad dideliu 
pasišventimu ir energija 
buvo rinktos prenumeratos 
ir aukos Čiurlionio Ansamb
lio monografijai.

Pastebėta, kad ir atsilie
pimas tai rinkliavai nebuvo 
taip jau labai pasyvus. Tik 
nepastebėta, kuo visas tas 
"sąjūdis” pasibaigė.

torinį” klausimą, kuris ma
ne visada domino ir į kurį 
lig šiol aš atsakyti nesuge
bėjau. Kaip Raila teisingai 
pastebėjo, aš tą klausimą 
stačiau savo "Pragaro Po
švaistėse” prieš 10 metų, 
šiandien jį stato Alė Rūta 
savo apysakoje "žemės 
Šauksmas", jį statė vakar 
ir šiandien tebestato savo 
širdyje kiekvienas lietuvis, 
bet atsakymo neranda: už 
ką? Gal būt, šiandien, po 
10 metų, aš mėginčiau tą 
problemą traktuoti kiek ki
taip kaip anuomet, bet, 
imant iš esmės, tas klausi
mas man atrodo ir nūnai 
toks pat likimiškai tragiš
kas, aktualus ir nė kiek ne 
"melodramatiškas". ..

Bet pasiklausykime, kaip 
Raila atsako į tą klausimą. 
Jo žodžiais lietuviai buvo 
taurūs ir vertingi "mūsų 
požiūriu", bet Kremliaus 
akyse "jie buvo labai dide
li nusikaltėliai, nepatikimi 
gaivalai, šiukšlės, kurias 
reikia ko greičiausiai nu
šluoti”. Ir toliau.Raila dės
to, kad Rusija visais laikais 
stengusis įsitvirtinti prie 
Baltijos jūros, kad kas 
prieštaraująs toms jos už
mačioms jos akyse būsią 
"laikoma mirtinu nusikalti
mu".

Tai, be abejo, teisybė, bet 
man tuojau kyla kai kurių 
abejonių, kad maskolinės 
politikos Pabaltyje apibūdi
nimas jau išspręstų proble
mą : už ką ? Tai yra masko
lių požiūris, bet tai nėra 
mūsų, lietuvių požiūris. Pa
gal Railos samprotavimus 
dalykas labai paprastas: 
kadangi maskoliai fiziškai 
stipresni, tai jie pajėgė pa
vergti mūsų tautą, prisi
jungti mūsų žemes, jo žo
džiais tariant, pavertė mus 
"šiukšlėmis", kurias reikia 
ko greičiausiai nušluoti nuo 
žemės paviršiaus, štai, visa 
problema: už ką ? ir išspręs
ta. Ko čia žliumbti, ko čia 
melodramatiškai dūsauti ?

žinoma, jei mes spręsime 
ją maskolių požiūriu, kitaip 
sakant, smurto pergalės 
prasme, ji bus išspręsta, 
bet nebus ir kaip reikiant 
pastatyta. Juk ne tik 
"žliumbančiam” ir sachari- 
niškai nusiteikusiam rašy
tojui ar šiaip kokiam dide
liam gudrinčiui, bet ir eili
niam piliečiui bus aišku, 
kad jei raumeningesnis ber
nas tvieks į veidą silpnes
niam tik dėl to, kad jis no
ri iškratyti jam kišenes, tai 
mes tik turėsime konstatuo
ti smurto pergalę, bet tai 
jokiu būdu nebus atsaky
mas: už ką? Maskolių poli
tika Pabaltyje yra gangste
rių politika, bet jei gangs
teris tave užpuls, ir apiplėš, 
tai jam bus aišku kodėl jis 
tai padarė, bet tai dar ne-

reiškia, kad ir tau, užpulta
jam, jau būtų viskas aišku 
ir kad tau nebebūtų pras
minga klausti: kodėl ir už 
ką? Tai yra amžinoji vilko 
ir ėriuko problema. Vilkui 
aišku, kodėl jis suėdė ėriu
ką, bet ėriukas, jei jis dar 
būtų gyvas, ir po šiai dienai 
negalėtų atsakyti į klausi
mą: kodėl jis nė kuo nedė
tas turėjo tapti vilko auka? 
Jei mes atiduodame galuti
nį žodį smurtui, viskas aiš
ku, bet jei mes tą proble
mą norime grįsti teisybe 
bei teisingumu, ji darosi la
bai „melodramatiška”. Jos 
taip lengvai išspręsti nega
lima. Gangsteriui - smurti
ninkui ji atrodys vienaip, o ► 
gal jam jos ir visai nebus, 
bet jo aukai ji bus gyvybi
nė problema. Jei, sakysime, 
mes, lietuviai, turėtume pa
kankamai kietą kumštį ir

pajėgtume suardyti masko
liui snukį, tai ir mums tos 
problemos gal ir visai ne
būtų, tačiau ji mums tam
pa labai svarbi, aktuali ir 
net gyvybinga problema, 
kadangi mes neįstengiame j 
smurtą atsakyti smurtu.

Taigi, problema: už ką? 
— yra teisybės ir neteisy
bės, smurto ir žmoniškumo, 
skriaudos ir artimo meilės, 
imperializmo ir tautos lais
vės problema, žodžiu, ji yra 
metafizinė, moralinė ir po
litinė problema. Ji yra ak
tuali kiekvienam iš mūsų, 
bet ypačiai ji yra aktuali 
krikščioniui-katalikui rašy
tojui, kuris tiki į Dievo vi
sagalybę ir jo teisingumą 
ir kuris gyvenime mato tik 
smurtą, žudynes ir nuolati
nę melo persvarą teisybės 
nenaudai. Todėl aš nedrįs
čiau nekantrauti ir kaltinti 
rašytojus, kad jie tą be ga
lo painią, ir svarbią proble
mą kelia, tik, žinoma, jau 
būtų kita kalba, kaip jie ją 
apdoroja litera tūriškai. 
Klausimas: už ką? svyri 
įrašytas ugningomis raidė
mis Lietuvos padangėje, ir 
jis traukia mūsų akį savo 
tragizmu, gilybe ir savo ne
įspėjamu mįslingumu.
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GIMNAZIJOJE

Gerai pailsėję po Ka
lėdų atostogų Vasario 16 
Gimnazijos auklėtiniai 
sugrįžo į Huettenfeldą 
tęsti mokslo. Mokytojo 
Fr. Skėrio vadovauja
mas Evangelikų Jaunimo 
Ratelis sausio mėn. 14 
d. pravedė savo tradi
cinę Naujųjų Metų šven
tę.

Fr. Skėrys pasveikino 
atvykusius svečius: gim
nazijos evangelikų kape 
lioną kunigą Juozą Urd- 
zę iš Bad Godesberg, 
M LT pirmininką Erdmo- 
ną Simonaitį, buvusius 
šios gimnazijos auklėti
nius ir dabar čia mo
kytojaujančius dipl. che 
miką dr. Vilių Lenertą 
su ponia ir sociologijos 
magistrą Gerhardą Bau- 
rą. Ta proga mokyt. Fr. 
Skėrys viešai pagerbė 
tuos du naujuosius moks
lo vyrus, kurie pasiekė 
gražių rezultatų. Jis pa
statė tuos du buvusius 
auklėtinius kaip pavyzdį 
ir prašė juos, kad jie ir
gi siektų aukščiausių vir
šūnių moksle. Vasario 
16 Gimnazija duoda vi
siems galimybę ją baig
ti ir po to studijuoti Vo
kietijos universitetuo
se.

Mokyt. Fr. Skėrys pa
linkėjo buvusiems savo 
auklėtiniams ir susipra- 
tusiems lietuviams iš 
Klaipėdos krašto sėk
mės moksle, Dievo pa
laimos ateities gyveni
me.

M LT pirmininkas ir 
Mažosios Lietuvos ne-

pailstamas patriotas E. 
Simonaitis pasveikino su
sirinkusius ir papasako
jo trumpai apie savo jau
nystę. Jaunystėj jam dr. 
Vydūnas ir Giedotojų 
Draugija Tilžėje padarė 
labai didelį įspūdį ir jis 
jau iš mažens pasiryžo 
pasilikti ištikimas lietu
vių tautai iki mirties.

Baigdamas E. Simo
naitis ragino mokinius 
sekti jo pavyzdžiu ir eiti 
tėvelių pramintais ta
kais, nepamiršti lietuvių 
kalbos, papročių ir pa
veldėto tikėjimo.

Po to kalbėjo kunigas 
Juozas Urdzė.

Svečiai ir namiškiai 
po to buvo pavaišinti.

Mokyt. Fr. Skėrys ap
dovanojo mokinius ma
žom dovanėlėm, kurias 
galėjo nupirkti iš suau
kotų pinigų iš evangelikų 
parapijų Vokietijoje ir 
užjūryje.

Giesme ir malda buvo 
užbaigta kukli švenė.

Fr. Sk.

• MEČYS ŠIMKUS, teisi
ninkas, kviečia visus Dirvos 
skaitytojus, gyvena n č i u s 
Chicagoj ar apylinkėse tuoj 
pat atvykti jo kontoron su
tvarkyti savo 1966 metu 
pajamų mokesčius. Jis tai 
atliks Jums tikrai tvarkin
gai, tiksliai ir greitai, nes. 
toje srityje turi ilgą ir di
delį patyrimą. Jei nesi dar 
jo klijentas^būk — būsi pa
tenkintas.

4259 So. Maplewood Avė, 
Chicago, Illinois.
Telef. CL 4-7450.
Vai. 9-3 ir 5-8.

Joseph F. Gribavskai 
Executive Secretary

PARAMA

2. Uralt
5th — $3.98
5th — $5.49

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

1. Canad. delux Wiskev 
Asbach

3. Import. Napoleon Vermouth ...5th — $1.19
4. Import. French Napoleon Brand 5th — $3.35

5. Bordeaux Import. White Wine 5th — $0.98
6. Canada Dry Vodka .................... -5th — $2.98
7. Riccadpna Vermouth 30 oz. Bolt. — $1.29

VIEŠĖDAMI CHIMJK PIRKITE NAUJUE MODERNIOJE 
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĖJE 

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

Savininkai: J. Janušaitis ir J. Mažeika

ČIA GĖRIMUS P1RKS1TE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ ON INVESTMENTS

Dividend Checks
Mailed Ouarterly

ON BONUS SAVINGS

For 3 Yeari
Dividendi Paid

ST. ANTHONY
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

Unitj of $100.00 Uniti of $1,000.00

Ouarterly
or Compoundod

94; Wed.
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PR. JONĖS OEVEIKES MOKLINIS PALIKIMAS
Dr. Jonė Deveikė - 

Navakienė, teisės isto
rikė, mirė 1965 m. vasa
rio 26 d. Paryžiuje vos 
58 m. amžiaus tesulau
kusi. Netrukus bus dve
ji metai kai mokslininkė 
iškeliavo amžinybėn ne
užbaigusi savo didžių ir 
lietuvių tautai labai svar
bių mokslinių užsimoji
mų. Atrodo, labai nedaug 
tepavyko jai savo darbų 
išspausdinti. Be lietuvių 
visuomenės paramos ji 
negalėjo išleisti pirmojo 
Lietuvos Statuto (1529- 
1530), kurio tyrinėji
mams ji pašventė dau
gelį savo gyvenimo me
tų. Dr. J. Deveikės pa
likę rankraščiai sudaro 
net 17 tomų. Tačiau jų 
gali susidaryti ir 20 to
mų. Dr. J. Deveikės 
mokslinių darbų paliki
mą tvarko Paryžiuje gy
venąs dailininkas Žibin
tas Mikšys (Ž. Mikšys, 
26, rue de Navarin, Pa- 
ris-9, France).

Į ISTORIJOS - TEISĖS 
MOKSLŲ GELMES

J. Deveikė - Navakie
nė 1932 m. gavo Vytauto 
Didžiojo Universiteto tei
sės - istorijos mokslų 
diplomą. Bet tai tebuvo 
jos mokslinių tyrinėjimų 
pradžia. Kaune prof. J. 
Lappo tuomet ruošė di
džiulį veikalą apie 1588 
m. sukurtąjį III-jį Lie
tuvos Statutą ir sudo
mino savo klausytoją Lie
tuvos Statuto svarba. Jau 
anuomet J. Deveikė ap
sisprendė tapti teisės is
torike. 1932-1933 metais

Vladas Mingėla 

kalbų, ypač slavų, mokė
jimas. Ji naudojosi šio
mis kalbomis: rusų, len
kų ukrainiečių, čekų, kro
atų, serbų, gudų, pran
cūzų, vokiečių, lotynų. 
1941-1944 m. gyveno Kau
ne ir dėstė mokytojų se
minarijoje istoriją.

Pasitraukusi į Vaka
rus atsidėjo tik moksli
niam darbui. Apsigyvenu
si Paryžiuje, vėl tęsė 
studijas ir, 1948 m. sėk
mingai apgynusi diserta
ciją "Apie tariamą 1387 
m. vasario 20 d. Lietu
vos valdovo privilegiją" 
gavo daktaro laipsnį.

br. J. Deveikė jau ne
priklausomoje Lietuvo
je ėmė reikštis kaip is
torikė. Ji yra skaičiusi 
nemaža paskaitų iš Lie
tuvos praeities ir para
šiusi visą eilę straipsnių 
Vaire, Keleivyje, Lietu
vos Aide, Teisėje, Tri
mite ir kt. laikraščiuose 
bei žurnaluose. Jos Lie
tuvos Aide (1940 m. ko
vo mėn. ) paskelbtas 
straipsnis apie Lietuvos 
statutą atkreipė istorikų 
dėmesį.

1950 m. ji priimama 
Paryžiaus Istorijos drau- 
gijon pilnateise nare. 
Prancūzai, įvertindami 
jos darbus, pasikvietė 
dr. J. Deveikę nuolati
ne bendradarbe į Moks
linių tyrinėjimų centrą 
Paryžiuje. Čia dirbda
ma ji paruošė prancū
zų kalba III-čiojo Lietu

vos Statuto teksto ver
timą, kuris buvo išspaus
dintas dideliu tiražu. 
Taip pat ji paruošė ir 
Rusijos caro Aleksand
ro "Uloženije zakonov" 
vertimą. 1953-54 m. sa
vo studijų rezultatus 
skelbė "Slavonic Re- 
view". Iš tokių jos darbų 
išskirtinas straipsnis — 
"Paskutinio atsivertimo 
teisinis aspektas". Pran
cūzų kalba leidžiamuose 
teisės istorijos leidiniuo
se, be kitų jos darbų, bu
vo paskelbti: "Svetimša
lių teisės XIV-XV a. Lie
tuvoje", "Moters padėtis 
Lietuvos Statute", "Ta
riamasis Kriavo aktas", 
"Taikos idėjos vykdy
mas XVI a. Didžiosios 
Lietuvos Kunigaikštijos 
veikloje", "Nuosavybės 
sąvoka Lietuvos Statute 
ir Rytų Europos kodek
suose".

Į tarptautinį religijų 
kongresą 1959 m. buvo pa
siuntusi paruoštą pa
skaitą: "Lietuvos krikš
to reikšmė dabartinėje 
Europoje". 1960 m. M ar- 
burge dr. J.' Deveikė 
skaitė paskaitą "Pago
nybės liekanos, pastebi
mos Lietuvos Statute", 
įvairiuose tarptautiniuo
se istorikų - teisininkų 
kongresuose Vakarų Eu
ropoje yra skaičiusi vi
są eilę paskaitų, daugiau
sia iš Lietuvos teisės is
torijos.

Dr. J. Deveikė gyvai 
reiškėsi ir kaip žurna
listė. Ji priklausė LŽS- 
gai ir 1964 m. JAV-se 

renkant naują centro vai 
dybą, balsavo. 1947 m. 
ji buvo priimta į Tarp
tautinę žurnalistų sąjun
gą-
DR. J. DEVEIKĖS 
RŪPESTIS SAVO 
DARBŲ IŠLEIDIMU.

Didžiausias dr. J. De
veikės rūpestis buvo, 
kaip išspausdinti jos pa
ruoštus istorinių tyrinė
jimų darbus. Tam jos 
rūpesčiui pavaizduoti 
čia duosiu man rašytų 
laiškų ištraukų. Viena
me laiške, rašytame 
1963 m. vasario m. 18 d. 
ji rašė sirgdama: "Vėl 
guliu lovoje, po tiek mė
nesių vis dar negaliu jos 
apleisti. Todėl dar ne- 
perdaviau Jūsų knygų bib
liotekoms, o taip pat ne
nuėjau pasižiūrėti, kaip 
ten su 1900 m. (Trocade- 
ro muziejaus bibliote
ka). Iš pridėto lapo Tams
ta matysi, kad esu tikrai 
apsivertusi darbais. Ne 
tik todėl, kad yra dide
lis puslapių skaičius, bet 
dar ir dėl to, kad nor
maliai tokie dalykai da
romi komisijų, darbo 
grupių. Pasiryžau viena 
išvežti tą viską. Neturiu 
kito rūpesčio, o tik kaip 
tęsti visą šitą darbą ir 
nepalūžti. Ir tai ne dėl 
darbo gausos, bet dėl ma
terialinių sąlygų. Norė
dama darbus užbaigti, 
turėjau nuo visako paša
linio atsisakyti, o kol 
kas dar nėra išgalvota 
priemonių, kad žmogus 
dirbdamas grynai lietu
višką darbą galėtum iš 
to pragyventi, - vadina
si reikalinga parama."

Toliau, tame pačiame 
laiške dr. J. Deveikė 
skundėsi:

"Jeigu šiemet turė
čiau lėšų, galėčiau pir
muosius keturius tomus 
išleisti, bet kaip tas lė
šas gauti. Gyvenu toli 
nuo lietuviškų centrų. To

WANTED EXPERIENCED
SCREW MACHINE OPERATORS

SETUP MEN
MACHINISTS

BR0WN & SHARPE & DAVENPORT 
MACHINES

MILFORD AUTOMATIC INC.
1553 BOSTON POST ROAD

MILFORD, CONN.
(13-15)

limam susirašinėjimui 
reik dvigubai laiko ir ke
leriopai daugiau pinigo. 
Nes gyvu žodžiu kelių 
minučių pasikalbėjimas 
kartais naudingesnis, ne 
gu keli desėtkai laiškų.

(Bus daugiau)

studijas gilino Paryžiu
je, Ecole dės Chartes uni
versitete. Jau tuomet J. 
Deveikė atrado nemaža 
svarbios medžiagos Lie
tuvos istorijai, ypač-tei- 
sinei praeičiai nušvies
ti. Nuo 1935 iki 1939 me
tų ji lankėsi Vakarų Eu
ropos didžiuosiuose 
miestuose, kur dirbo ar
chyvuose ir biblioteko
se. Romoje, Paryžiuje, 
Varšuvoje, Krokuvoje, 
Prahoje, Vienoje, Berly
ne jai pavyksta surasti 
apsčiai Lietuvą liečian
čios istorinės medžia
gos. Jos tyrinėjimus la
bai palengvino daugelio

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

nes mes apmokame visas pašto persiuntimo išlaidas.
• Metinis dividendas 4% % išmokamas du kart per metus už

visas taupymo sąskaitas.
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; VVednesday closed.
PARKING LOT — ADJOINING OUR OFFICE BUILDING JOHN J. KAZANAUSKAS, President

BENEDIKTAS ZABIELA

SAUJAS DVARO POOS
Ištrauka B. Zabielos romano "Klaida".

(4)

Andrikonis jam viską parodė iš naujo, ir Jur- 
* gis, užvedęs motorą, stovint Andrikoniui šalia jo, 

apvažiavo ratą.
— Vaje, kaip gerai važiuoti! — džiaugėsi Jur

gis.
— Ar nekrato? — klausinėjo kiti.
— Ne, dargi supa,
— Negaliu šiandien duoti kitiems važiuoti, nes 

jau tamsoka. Kitą kurią dieną išrinksiu iš jūsų 
kelis ir pamokysiu.

— Bet mes taip giliai nearsime, — spyrėsi 
vyrai.

— O kodėl? Juk jūs plūgo nevelkate, trakto
rius velka.

— Pergiliai.
— O kas jums tai sakė?
— Ūkvedys, — pasakė Jurgis.
— Ūkvedys dabar ne ūkvedys ir ne jo reika

las kaip arti! — atrėžė Andrikonis.
— Bet ponas, jeigu taip giliai arsi, tai nie

kas neaugs ir nebus duonos. O kai duonos nebus 
kur mes dėsimės?

— Kam ne kam, o jums duonos užteks, ir ga
lite ramūs miegoti. Šitaip ūkininkauti irgi negali
ma, nes nebe tie laikai — aiškino Andrikonis. — 
Argi nematote, kad viskas griūva, tvartuose šla

pia, prie tvartų šlapia? Tik pažiūrėkit, kokios ark
lių kanopos, karvių nagai! Tik stebuklas, kad dar 
iki šiol neįsimetė kokios nors baisios ligos, ir gy
vuliai dar tebėra gyvi.

Klausėsi žmonės ir nebežinojo kam tikėti: ar 
ūkvedžiui, ar Andrikoniui.

Andrikonis suprato, ko buvo susirinkę vyrai 
prie pašiūrės ir kieno tai darbas. Kad daugiau taip 
nepasikartotų, nusprendė veikti. Žmonių jis nekal
tino. Žinojo priežastį jų baimės, buvo linkęs jiems 
padėti, bet neskriausti. Deja, per vieną dieną tai 
padaryti nebuvo įmanoma. Anksčiau ar vėliau jam 
teks susibarti su jais: jis tai žinojo ir buvo pasi
ruošęs.

Ūkvedžiui įsakė iš dvaro išsikraustyti tuč 
tuojau. Virėja atsisakė pati. Teisinosi esanti per 
sena ir daugiau dirbti nebegalinti. Virtuvėje pali
ko tik Teresiukė ir Andrikonienė. Ponia, matyda
ma mergaitę turint daug darbo, pati padėdavo ar
ba, kaip paprastai, iškviesdavo Palionienę.

Porai savaičių praslinkus, Jurgis jau mokėjo 
vienas pats traktorium važiuoti. Andrikonis buvo 
patenkintas, nes Jurgis tą darbą mėgo ir traktorių 
labai gerai prižiūrėjo. Dvare atsirado daugiau že
mės ūkio .mašinų. Visos jos buvo naujos. Dvaro 
žmonės ėmė džiaugtis, lyg tai būtų jų nuosavybė.

Diena iš dienos pas Andrikonius atvažiuodavo 
nematytų žmonių, kuriuos dvariškiai, pagal seną 
įprotį, vadindavo ponų svečiais. Balių jiems ne- 
ruošdavo, o vesdavo į tvartus, į laukus. Po jų iš
vykimo Andrikonis vis ką nors naujo pramany
davo. Vieną dieną Andrikonis, pasiėmęs kelis vy
rus, su kastuvais kažko laukė prie dvaro. Paklau
sus, ko jie čia visi stovį, jis atsakė, laukiąs kiek
vieną minutę atvykstant agronomo.

Ir neilgai trukus pasirodė motociklas su prie- 
kaba. Andrikonis nuėjo pasitikti.

— Žiūrėkite, — kalbėjosi vyrai, — seną ūk
vedį jis atleido, nes girdi, lenkas. Dabar parsi- 
kviečia kažkokį rusą Agronovą. Koks gi tada skir
tumas! Vienas šlėkta, kitas kacapas.

— Kas gi mums, — atsiliepė vienas: — te
gu tik jis mums moka, ir mes jam dirbam! Dėl to 
galvos sukti neverta.

Visą dieną darbininkai turėjo vaikščioti po 
laukus ir kasti duobutes. Iškasa duobutę, agrono
mas pažiūri, kartais paėmęs žiupsnelįžemės, su
pila į popierinį maišelį ir įsideda įportfelį. Vaka
rop vienas iš darbininkų turėjo nešti portfelį na
mo, o tas buvo gana sunkus.

— Taip gerai lietuviškai kalba tas Agrono- 
vas, kad negali atskirti, kaip tikras žemaitis! — 
kalbėjo vyrai.

Parėjus namo ir Andrikoniui pavadinus jį 
Lešiūnu, darbininkai pradėjo dar labiau abejo
ti ir nesusivokė, kas jis — rusas ar lietuvis. 
Kartais Andrikonis jį vadino ponu Agronovu, kar
tais ponu Lešiūnu.

***
Pamažu dvare viskas keitėsi. Keitėsi darbo 

metodai, įrankiai, žmonių santykiai. Ir virtuvė ne
buvo pamiršta: stovėjo nauja bulvėms skusti ma
šina. Toliau nuo virtuvės, ant aukšto stulpo buvo 
vėjo sukama turbina su daugeliu sparnų. Smar
kiam vėjui pučiant, ji sukdavo net švilpdama. Nei 
rūmuose, nei virtuvėje nebebuvo žibalinių lempų, 
o šviesios elektrinės lemputės. Valgomajame sto
vėjo didelis radio aparatas, iš kurio sklido muzikos 
garsai arba taisyklinga lietuvių kalba perduodamos 
žinios.

(Bus daugiau)
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CLEVELANDE 

IR APYLINKĖSE

STUDENTŲ DĖMESIUI I
Naujoji LSS Clevelando 

skyriaus valdyba vasario 11 
d. (šeštadienį), ruošia ben
drą iškylą. Naują semestrą 
pradedam išvykdami į 
”Parkview Sports Haven” 
slidinėti rogutėmis nuo 5 
vai. iki ??

Dėl smulkesnių informa
cijų skambinkit pirm. Ant. 
Kalvaičiui tel. 361-5344.

• Lietuvių Studentų Są
jungos Clevelando skyriaus 
valdyba 1967 m. kadencijai 
sudaro: pirmininkas Anta
nas Kalvaitis, vicepirminin
kė Teresė Idzelytė, sekreto
rė Teresė Neimanaitė, iždi
ninkas Vytenis Gatautis. 
Valdybos nariai — Matilda 
Stasaitė ir Benediktas Gri
galiūnas.

• Karališkasis IVinnepe- 
go (Kanadoje) Baletas pa
sirodys Clevelande vasario 
5 d., 3 vai. p. p. Music Hali 
scenoje.

Žodis "karališkasis” (Ro- 
yal) yra Anglijos karalie-

SOCIETY NATIONAL BANK ruošiantis statyti naują skyrių Gar- 
field Heights priemiestyje, Lewis E. Franckle, to banko viceprezi
dentas, simboliškai paleidžia mašiną, griaunančią pastatą, kurio vie
toje iškils nauji banko rūmai. Jj seka statybos architektai.

KOMPOZITORIAUS PR. AMBRAZO 

LIETUVIŠKOS MIŠIOS

Šv. Jurgio parapijos 
vargonininkas, muzikas 
Pranas Ambrazas sa
vo sukomponuotas lie-

nės Elzbietos suteiktas ti
tulas, kurį toji baleto trupė 
užsitarnavo aukšto meninio 
lygio baleto menu. Toji ba
leto grupė veikia jau 27 me
tus ir savo pasirodymais 
žavi baleto meno mėgėjus.

Bilietus galima įsigyti 
2816 Euclid Avė., Cleveland 
Opera Assoc. kasoje arba 
Burrows ir Higbees krau
tuvėse.

tuviškas Mišias, skirtas 
Aušros Vartų Marijos 
Garbei, pirmą kartą 
patiekė Šv. Jurgio baž
nyčioje praėjusių Kalė
dų pamaldų metu.

Prano Ambrazo lietu
viškos Mišios, kūrinys 
mišriam chorui su solis-

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

• Grotto cirko programo- 
moje "linksmąją dalį” išpil
dys ir garsusis klounas 
Kari Marx su blyksčiojan- 
čia nosim.

Cirkas vyks Public Hali 
nuo vasario 9 iki 19 d.

Patartina bilietus įsigyti 
iš anksto.

AMERICAN PLASTICS 
COMPANY

4677 Manufacturing Rd.
(W. 160 & Put-itas Area) 

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

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

BILIETAI IAB PARDUODAMI
February 9th Thru 19th

"THE CIRCUS VVITH A PURPOSE" 
featuring

The First Family of the High Wire

THE GREAT WALLENDAS
World’s Youngest Artimai Trainer

DAUNTLESS JON ZERBINI
Wrestles Lion in Death Defying Mateli

Music Hali Box Office (11 a.m.-7:00 p.m.), E. 6th 
& St. Clair—Parking permitted for 15 min. 

Richman's Box Office, 726 Euclid

tais (tenorui ir baritonui 
arba sopranui ir mezo- 
sopranui) ne vienos die
nos, bet kelių metų kom
pozitoriaus triūsas. Min
tį komponuoti mišias, 
kiek patyrėme, Pranui 
Ambrazui pasiūlė velio
nis klebonas Vincentas 
Vilkutaitis. Savo metu 
klebonas V. Vilkutaitis 
pareiškė pageidavimą pa
tikrinti turimą gausią 
Šv. Mišių lotyniškais 
tekstais literatūrą, pa
ieškant trumpesnių mu
zikiniu požiūriu mišių. 
Atidžiai patikrinęs tra
dicinę mišių literatūrą, 
nepavyko surasti pagei
daujamų trumpesnių 
kompozicijų. Tada P. 
Ambrazas ryžosi pats 
sukomponuoti naujas, 
trumpesnes mišias.

Pirmoji mišių kom
pozicinė. redakcija buvo 
sukomponuota tradiciniu 
lotynišku tekstu. Gavęs 
mišių lietuvišką tekstą, 
turėjo perredaguoti ir su
kurtas mišias pritai
kant lietuvių kalbos rit
mui ir pan.

Savo kūrinį Pr. Am
brazas buvo įteikęs prof. 
Juozui Žilevičiui susi
pažinti. Teigiamai įver
tinus , naujas religinės 
muzikos kūrinys buvo 
įteiktas Lietuvos vysku
pų ir Vatikano Liturgi
nės Komisijos patvirti
nimui. Mišios patvirtin
tos 1965 m. gruodžio 3 
d. Vatikano Liturginės 
Komisijos Protokolas 
Nr. 4087165.

Lietuviškos mišios 
pirmą kartą nuaidėjo šv. 
Jurgio parapijos bažny
čioje 1966 metų Kalėdų 
naktį. Šv. Mišias- atna
šavo klebonas Balys Iva
nauskas. Solo giedojo

CIRCUS SCHEDULE
Evening Performances at 8:00 P.M.

WEEKDAYS: Feb. 9, 13, 14, 15 and 16.
$3.00, $2.50, $2.00, $1.50 

FRIDAYS-SATURDAYS: Feb. 10, II, 17, 18
__________ $3.50, $3.00, $2.50, $2.00, $1,50

Matinee Performances:
Wetkday» >1 2:00 P.M. $>lurd«y« «t 2:30 P.M. Sundap af 2:00 P.M.

WEEKDAYS: Wed., Feb. 15. Fri., Feb. 17 
$2.50, $2.00 and $1.50

SATURDAYS-SUNDAYS: Feb. II, 12, 18, 19 
$3.50, $3.00, $2.50, $2.00, $1.50

All tiekei prices include tai

L.T.M. ČIURLIONIO ANSAMBLIS
ruošia UŽGAVĖNIŲ BLYNŲ

VlKlIU-MSILMSMIJftĮ
vasario mėn. 4 d., šeštadienį,

Čiurlionio Ansamblio namuose.
Pradžia 8 vai. vak. Įėjimas $2.00

Programoje: Vyrų choras ir solistė IRENA GRIGALIŪNAITĖ. 

Bilietus galima įsigyti pas Ansamblio valdybos narius ir VI. Plečkaitį tel. 
731-7699.

Bronė Kazėnienė ir Al
gis Gylys. Pamaldų me
tu chorui dirigavo au
torius.

Apie Prano Ambra- 
zo pirmųjų lietuviškų mi
šių kompozicijos ver
tę pasisakys muzikos 
žinovai. Nauju religinės 
muzikos kūriniu, tikė
kime, susidomės ir ki
tų lietuviškų parapijų 
vadovai.

Vyt. Braziulis

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

HELP WANTED MALĖ

HELP WANTED MALĖ

THE
CLEVELAND 
PNEUMAT1C 

Tool Co.
3784 E. 78 St. 

341-1700
A Subsidiary of 

PNEUMO-DYNAMICS 
Corp.

MACHINISTS
TO W0RK ON 
AERO SPACE 
MISSILE and 

Aircraft Components 
KELLER- 

HYDROTEL
Contouring and profiling 

Machines

ELECTRICAL
INDUSTRY

Panel Wiremen 
Transformer Teehnicians 

Magnet Repairmen 
DieseI Mechanics 

Electric Mechanics 
Engine Lathe Hands

Day and Night Shifts
Are Your Skills Being 
Purchased for Onlv 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
Educational Assistance
Programs
Many Others

Steady Employment 
Frequent Overtime

New 3-Year Labor Contract 
Replies Strictly Confidential

APPLY
8 to 4 P. M. 

Monday Through Friday

GENERAL ELECTRIC 
COMPANY

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

GENERRAL. 
ELECTRIC

HORIZONTAL 
BORING 
MILLS

TURRET 
LATHES

GAR TURRET 
LATHES
ENGINE 
LATHES
MILLING

MACHINES
RADIAL 
DR1LLS

NUMER1CAL 
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)

FOREMAN
(MACHINE SHOP)

Our continued growth has 
createdd an opening for a 
Machine Shop Foreman vvith 
solid job shop experience in 
heavy and medium machining. 
Skili in supervising and train- 
ing people is a very important 
qualification. Excellent starting 
salary and future for the right 
man, plūs the opportunity for 
growing responsibilities.

Call: Mr. Considine TODAY 
(Wednesday) 
at 831-8366

Cleveland, Ohio

WANTED AT ONCE 
IST CLASS 

ALL AROUND 
MACHINISTS 

TOOL MAKERS 
With job shop experience 

Steady vvork, ample overtime, 
many fringe benefits.

E & W TOOL 
Cleveland, Ohio 
216 — 651-5335

(13-19)

Produetion 
Opportunities 

Machine Operators
Rapid expansion and growth 
has given us many new pro
duetion jobs to fili. These are 
neir jobs. vvith 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 \vill 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

An F.qual Opportunity Employer
(13-15)

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

(13-14)



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

• Dirvos penktadienio 
(sausio 27 d.) laida pasiekė 
skaitytojus vieną, dieną vė
liau dėl atsiradusių kliūčių 
spausdinimo mašinoje.

• Dr. Jonas Balys, atsi
liepdamas į Vilties draugi
jos kvietimą,, padidino savo 
įnašą, atsiųsdamas papildo
mai 15 dol.

AKRON
VASARIO 16 MINĖJIMAS

Birutės Studijų Draugija 
rengia Lietuvos nepriklau
somybės atgavimo 49-ies 
sukakties minėj imą-banke- 
tą,. š m. vasario 26 d., 2 
vai. p. p. šv. Petro parapi
jos salėje. Visi Akrono lie
tuviai mielai kviečiami da
lyvauti.

SLA SUSIRINKIMAS
SLA 198 kp. susirinkimas 

įvyks š. m. vasario 5 d., 2 
vai. p. p. ir ta pačia proga 
bus paminėta Lietuvos ne
priklausomybės atgav i m o 
sukaktis. Kuopos Valdyba 

PADĖKA
Mirus brangiam vyrui, tėvui ir uošviui

A. A.
MARCELIUI GUGIUI

Visiems mūsų giminėms, bičiuliams ir pažįs
tamiems, prisiuntusiems gėles, užpirkusiems Šv. 
Mišias, raštu ar žodžiu užjautusiems bei dalyva
vusiems a. a. Marcelio Gugio laidotuvėse nuošir
džiai dėkojame.

Ypatingą padėką reiškiame klebonui dr. J. 
Tadarauskui, kun. Ažubaliui, kun. Gutauskui, tai
pogi dr. O. Valaitienei už parodytą rūpestį ligos 
metu.

Nuoširdi padėka p. J. Matulioniui, p. V. Ig- 
naičiui tariant atsisveikinimo žodį kapinėse.

Jūsų visų parodytas nuoširdumas pasiliks 
mums neužmirštamas.

žmona, dukra, sūnus ir' žentas

LST Korp! Neo-Lithuania filisteriui

VALENTINUI KRUMPLIUI, 
jo tėveliui LEOPOLDUI mirus, nuo

širdžią ir gilią užuojautą reiškia

LST Korp! Neo-Lithuania 
Chicagoje

JADVYGAI DABULEVIČIENEI 
mirus, JANINAI JANUŠKIENEI, DA

NUTEI MILIŪNIENEI ir jų šeimoms 

nuoširdžią užuojautą reiškia

Ignų šeima

VASARIO16 
MBJIMAS

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

kviečia visus narius susL 
rinkime dalyvauti ir kartu 
atsinešti su savimi valgius 
ir gėrimus.

NEW YORK
• 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.

CHICAGO

_* BIRUTE VINDAŠIE- 
NE, Chicagos Apygar
dos valdybos vicepirm. 
kult, reikalams, sausio 
22 d. posėdyje buvo pa
skirta JAV LB Chicagos 
Apygardos rinkiminės 
komisijos pirmininke. 
Jai pavesta sudaryti rin
kiminę komisiją. LB V- 
tos Tarybos rinkimai 

A t A

įvyksta šių metų gegu
žės 6-7 dienomis.

STASYS BARAS 
BOSTONE

Sausio 22 d. 4 vai. po 
pietų, šv. Petro parapi
jos choras, vadovauja
mas komp. Jer. Kačins
ko, Lietuvių Piliečių d- 
jos salėj surengė savo 
metinį koncertą. Kon
certo solistas — teno
ras Stasys Baras iš 
Chicagos. Kadangi jis 
senokai Bostone daina
vo, susidomėjimo ir pa
siilgimo nestigo.

Gerai paruoštą ir iš
studijuotą St. Baro pro
gramą sudarė šie vokali
niai kuriniai: St. Šim
kaus Vai, kur nuž ėgliuos; 
J. Tallat-Kelpšos Liepė 
tėvelis, J. Karnavičiaus 
Jonušo daina iš op. Rad
vila Perkūnas, K.V. Ba
naičio Aš per naktį, Bi- 
zet tenoro arija (Gėlę, 
kurią man dovanojai) iš 
op. Carmen, Giordano 
Andrea Chenier monolo
gas, Ponchielli arija iš 
op. La Gioconda ir Hale- 
vy arija iš op. Žydė (Ra- 
chel, tave dangus). Bi- 
sui St. Baras pridėjo 
Cavaradossi ariją iš 
Puccini Toskos III v., 
Pajaco monologą iš Le
one avallo Pajacų ir Cho- 
pino Rudenį.

Be dviejų liaudies dai
nų harmonizacijų, visi 
kiti yra sunkūs ir sudė
tingi muzikos kūriniai, 
reikalaują ypač pajėgaus 
dainininko. Nepaisant sa
lės akustinio ribotumo, 
Stasys Baras sunkią pro
gramą atliko su vidiniu 
karščiu. Jo nepaprasto 
grožio ir jėgos balsą dau
gumas gerai pažįstam 
(kas nepažįsta — gali su
sipažinti St. Baro arijų 
plokštelėj). Tik dabar St. 
Baras jau yra save atra
dęs, jis dainuoja ne tik 
laisvai ir su įsijautimu, 
bet duoda tiek balsinių 
spalvų, kiek jų pajėgia 
duoti tik didelio masto 
tenorai. Bostono lietu
viai tą solisto pajėgumą 
gerai pajuto — jie ne
norėjo St. Baro iš sce
nos išleisti.

Šv. Petro parapijos

Buvęs JAV atstovas Nepr. Lietuvoje dr. C, O. Norem, kurio knygos "Timeless Lithuania" Vilties drau
gija netrukus išleis naują laidą, gyvendamas Californijoje, nenutraukia ryšių su lietuviais ir dažnai lan
ko įvairius parengimus. Sausio 14 d. jis dalyvavo Los Angeles suruoštame Klaipėdos krašto atvadavimo 
minėjime. Nuotraukoje dr. C.O. Norem tarp V. Bakflno ir A. Markevičiaus. L. Briedžio nuotrauka

Solistas Stasys Baras

choras padainavo šias 
dainas: K.V. Banaičio At
sikėlus ankstąjį rytelį, 
J. Naujalio Vasaros nak
tys, K.V. Banaičio Pas
kutinis vakarėlis ir Šer- 
mukšnėlė, J. Švedo Ty
kus buvo vakarėlis, St. 
Šimkaus Sudiev, giruže, 

J. Gruodžio Žiema, Vyt 
Klovos choras iš op. Pi
lėnai ir bisui P. Adoma
vičiaus Keleliu ėjau.

Bostonas nuo seno bu
vo garsus lietuvių cho
rais. M. Petrauskas čia 
yra pastatęs net savo 
operą Eglę (1924 m.) Ke
letą metų stiprūs mūsų 
chorai buvo ir po II-jo 
pas. karo, vadovaujami 
komp. J. Kačinsko ir 
komp. Jul. Gaidelio. 
Deja, deja, ne taip yra 
šiandien! Šv. Petro pa
rapijos choras šiame 
koncerte savo progra
mą atliko korektiškai ir 
švariai, nes priešingu 
atveju komp. J. Kačins
kas nebūtų leidęs jam pa
sirodyti. Bet jis negau
sus ir laiko gerokai api
pešiotas. Ir susidaro 
štai koks paradoksas: 
choro paremti susirinko 
gal kokie 400 senų ir jau
nų tautiečių, atseit, pa
klausyti, užkąsti, išger
ti ir pašokti. Varge tu 
mano, bet nuo to chorų 
kultūra neklesti — jiems 
reikia gyvų žmonių, 
jiems reikia balsų! Ar
gi Bostone toji medžiaga 
jau būtų sudegusi?!...

Koncerto dirigentas ir 
St. Baro akompaniato
rius — komp. Jr. Ka
činskas, choro akompa
niatorius Vyt. M. Vasyliū
nas, abu pasireiškę tvir
tai. i (st.S.)

• č. Kiliulis, Žalgirio 
skautų tunto tuntininkas, 
išvyksta į Argentiną daly

vauti Jaunimo Metų užbaig- 
tuvėse.

PAGALBA SENELIAMS

Kai žmogus artėja į 
gyvenimo galą, atrodo, 
kad jo rūpesčiai ir var
gai turėtų būti užsibai
gę, ypatingai tų asmenų, 
kurie yra išauginę ir iš
mokslinę savo vaikus. 
Tačiau gana dažnai yra 
visai priešingai — se
natvėje neturima ra
maus kampelio baigti 
gyvenimo dienoms. Ta
da yra vienas kelias — 
senelių namai.

Lietuvaitės vienuolės 
tokius namus stato Put- 
nam, Conn. Tuose namuo
se bus apie 100 kamba
rių. Valdžia davė pašal
pą tų namų statybai, bet 
ji sudaro mažiau negu pu
sę reikiamos sumos, ki
tą pusę reikia joms pa
čioms surinkti. Tų arki
vyskupo Matulaičio var
do namų statybai parem
ti Bostono lietuviai ba
landžio 16 d. rengia Pru- 
dential Center, Sheraton 
viešbuty $50 šalpos pie
tus.

Pačioms seselėms tie 
namai nereikalingi. Jos 
nori padėti - lietuviams 
seneliams, kurie neturi 
savo kampo. Dauguma iš 
mūsų irgi nesame tikri, 
kad ir mums neteks ten 
kreiptis. O kas tikrai ti
ki ar žino, kad nereikės, 
tas gali paremti kitus. Se~ 
selės globoja ir lietuvai
tes mergaites vasaros 
stovyklose. Jos dirba lie
tuviams daug.

Geraširdžiai lietuviai 
turėtų prisidėti prie pa
statymo tų namų. Daly
vavimas pietuose ir būtų 
gražus prisidėjimas.

• Didieji STEREO RA- 
DIO, TV, transistoriniai pa
gauną visą pasaulį, RAŠO
MOS, skaičiavimo, pini
gams priimti mašinos ir t.t. 
Daug pigiau kaip kitur. 
Sparta atstovauja Royal, 
Olympia, Burroughs, Tele- 
funken, Grundig, Zenith ir 
t.t.. Pranešę kuo domitės, 
gausite katalogus su kaino
mis: SPARTA, P. O. Box 
237., E. Northport, N. Y. 
11731.

HELP WANTED FEMALE

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