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ILIUSTRUOTAS TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

JAV IR IZRAELIS IŠ VISO PASAULIO

PREZIDENTAS PAŽADĖJO SU SIMPATIJA 
APSVARSTYTI IZRAELIO PRAŠYMĄ PAR
DUOTI GINKLUS, NORS TAI IR NEPADEDA 
JAV-ARABŲ SANTYKIAMS. — IZRAELIO-JAV 
SANTYKIAI SVARSTYTINI NE TIK Iš GEO
GRAFINIO BEI STRATEGINIO, BET IR NUO

TAIKŲ TAŠKO.

---------- VYTAUTAS MEŠKAUSKAS ---------
Izraelio ministerio 

pirmininko Levi Eshkol 
viešnagės prezidento 
Johnsono dvare Texase 
proga verta kiek ilgėliau 
sustoti prie JAV - Izra
elio santykių.

Pagrindinis Eshkol 
tikslas buvo prašyti Ame
rikos ginklų, ypač lėk
tuvų. Kol kas Izraelio 
aviacijos pagrindą suda
ro Prancūzijos lėktuvai 
’Mirage’, tačiau de Gaul 
le, kaip žinia, atsisakė 
juos toliau pardavinėti 
Izraeliui ir net sustab
dė jau užsakytų 50 lėk
tuvų pristatymą. Maža 
to, Prancūzija pradėjo 
derybas dėl tų lėktuvų 
teikimo arabų valsty
bėm.

De Gaulle politikos pa- 
sikeitimas yra nesunkiai 
suprantamas. Jis nori iš
naudoti susidariusią pa
dėtį savo naudai ir už
imti buvusią anglo-sak- 
sų vietą arabų pasauly
je. Tuo tarpu Amerikai 
užimti prancūzų vietą 
ir ginkluoti Izraelį yra 
menka paguoda, nes taip 
darydama ji dar daugiau 
stumia arabus į sovie
tų glėbį. Už tat prezi
dentas Johnsonas paža
dėdamas į Izraelio prašy
mą žiūrėti ’ su simpa
tija’, manoma, spaudė 
Eshkolį padaryti nuolai
dų politiškai.

JAV politikos tikslas 
yra priversti Izraelį ati

ŠIANDIEN IR RYTOJ
VAKARUOSE komunistų ir jų simpatikų burnos užsiūtos. Jie 

bijo prasižioti dėl sovietų rašytojų nuteisimo, nors visad rėkia, 
kad turi būti gerbiama žmonių laisvė pareikšti savo nuomonę. Taip, 
tik ne komunistiniuose kraštuose. Net ir dabar jų laikraščiai ne
drįso perspausdinti jauno sovietų mokslininko Pavelio Litvinovo, 
buvusio užsienių reikalų ministerio Litvinovo anūko, protestą, dėl 
laisvės nebuvimo Sovietijoje. Litvinovas su tokiu pareiškimu save 
išstato pavojun. Sovietų saugumo organai jau įspėjo, kad bus nu
baustas, jei drįs paskelbti dokumentus apie sovietų rašytojo Vladi
miro Bukovskio nuteisimą, už manifestacijos organizavimą Maja- 
kovskio aikštėje, kur skaitė savo poemas.

Pilnai yra suprantama teisėjų ir kaltintojų baimė, kad toks 
dokumentas nebūtų paskelbus, nes jis slepia nemalonią tiesą apie 
tikrąjį sovietinį režimą.

Savo gynybai teisme Bukovski rėmėsi sovietine konstitucija, 
kuri pažodžiui sako, kad "procesijos ir manifestacijos gatvėse 
leidžiamos". Bukovski paklausė savo kaltintojų: "Kodėl toks straips
nis yra konstitucijoje? Ar dėl gegužės pirmos manifestacijos ir dėl 
spalio revoliucijos sukakties orgąnizavimo? Mums nereikalinga 
laisvė ’už’, jei neturime laisvės ‘prieš’."

Bukovski uip pat citavo sovietų konstitucijos 125 straipsnį, 
kuris garantuoja spaudos, žodžio, susirinkimo ir manifestacijos 
laisvę. "Ar konstitucija nėra pagrindinis krašto įstatymas?" Jis 
sakė nesuprantąs, kaip įstatymo kritikavimas gali būti laikomas 
nusikaltimu. "Spaudos ir žodžio laisvė pirmiausiai yra kritikos 
laisvė. Niekam negali būti draudžiama kritikuoti savo vyriausybę. 
Kokiame krašte draudžiama kritikuoti vyriausybę? Gal kapitalis
tiniuose kraštuose? Ne! Mes žinome, kad ten leidžia veikti komunis
tų partijoms, kurių uždavinys yra griauti kapitalistinę santvarką". 
Ir Bukovski pabrėžė faktą, kad Amerikoje vėl leista veikti komunis
tų partijai, bet tuo metu teisėjai nutraukė jo kalbą.

Kaip matome, Sovietijoj jaunieji, kaip Bukovski, Litvinovas ir 
kiti drąsiai kelia balsą ir nebijo ginti savo pažiūras prieš teismą 
ir slaptąją policiją. Bet vakaruose komunistai nedrįsta išsižioti.

★
AMERIKIEČIŲ vieno laikraščio politinis redaktorius ruošia

si rašyti straipsnį apie Čekoslovakijos komunistų galvos Novotny 
nušalinimą, bet jam trūksta duomenų ir prašo savo kolegos patari
mo.

Tas sako:
— Geriau bus, jei paskambinsi telefonu ten esančiammflsų ko

respondentui.
— Gal taip bus geriausiai. Bet kur aš turiu skambinti — į 

Maskvą, ar į Prahą?! ( .

duoti užimtas per birže
lio mėn. karą teritori
jas arabų kaimynams 
mainais už Izraelio vals
tybės pripažinimą ir tai
kos garantijas. Tačiau 
tas tikslas yra labai sun
kiai pasiekiamas. Kiek
vienu atveju atrodo, kad 
Izraeliui bus labai sun
ku susikalbėti su Egiptu 
ir Sirija — arabų vals
tybėmis, kurias sovie
tai vėl gerai apginkla
vo, tačiau esama vilties, 
kad Jordanijos karalius 
Huseinas, kurio režimą 
kol kas išlaikė britai ir 
amerikiečiai, bus dau
giau sukalbamas. Pasku
tiniu laiku pasklido gan
dų, kad ir popiežius Po
vilas VI turįs planą, pa
gal kurį Jordanija turėtų 
gauti atgal prarastas te
ritorijas, plius Gazos 
sritį, kuri iki šiol buvo 
valdoma Egipto, o Jeru
zalė turėtų būti paskelb
ta tarptautiniu miestu. 
Tą planą popiežius iš
dėstęs Johnsonui per 
paskutinį pasimatymą 
Vatikane ir gavęs jo pri
tarimą. Tačiau kol kas ir 
žydai ir arabai apie tokį 
planą nenori nieko gir
dėti.

Čia pat pravartu atsi
minti, kad JAV - Izra
elio santykiai iš tikro nė
ra tik dviejų Amerikos ir 
Azijos kontinefitų vals
tybių ryšiai. Strategi
niai ir ūkiškai Izraelio 

išsilaikymas nėra JAV 
gyvybinis interesas. Ga
lima turbūt net teigti, 
kad Izraelio pranykimas 
būtų naudingas Ameri
kai, nes automatiškai pa
blogėtų arabų - sovietų 
santykiai, arabai pradė
tų kratytis sovietų 'glo
bos*. Tačiau taip sam
protaudami užmirštu- 
mėm žydų mažumos įta
ką JAV-bėse. JAV pre
zidentas, kuris rinkimi
niais metais rodo dėme
sį visom tautinėm ma
žumom, yra suinteresuo
tas tos įtakingos grupės 
parama.

Kalbant ta prasme 
reiktų konstatuoti, kad 
jei Izraelio - arabų ka
ras pakenkė JAV san
tykiams su arabų vals
tybėms, pačių JAV gy
venime jis turėjo labai 
teigiamos įtakos. Turiu 
galvoje Vietnamo karą 
ir santykius su Sovietų 
Sąjunga. Kartais man net 
atrodo, kad 'vidaus spau 
dimas’ būtų privertęs 
JAV kapituliuoti piet
ryčių Azijoje, jei ne Iz
raelio - arabų karaso

Amerikos 'viešoji nuo- 
monė’ nuolat yra įtikinė
jama, kad kiekvienas ne 
kairysis režimas yra iš 
esmės blogas, fašisti-. 
nis. Už tat JAV turin
čios palikti savo likimui 
pietinį Vietnamą, akty
viai kovoti su Pietų Af
rika ir Rhodezija, nu
traukti santykius su Grai
kijos 'pulkininkų' vyriau
sybe ir t.t. Visa šita įky
ri litanija staiga susi
maišė per Izraelio - ara
bų karą. Žinia, Egipto 
Nasserį, galima ir dabar 
skelbti esant fašistu, ta
čiau kas stovi jo užnu
gary? Ne vokiečių na
ciai, kaip kad buvo ilgai 
skelbiama, bet pati So
vietų Sąjunga, ta pati, 
kuri stovi ir šiaurės 
Vietnamo užnugary. Jei 
reikalauti JAV pasitrau
kimo iš pietinio Vietna
mo, negali pasisakyti ir 
už JAV paramą Izra
eliui, kuris šiuo metu 
laiko pavergęs porą mi
lijonų arabų, kurie, kaip 
neskaičiuosi, vistiek pa, 
čiu geriausiu atveju lai
komi antros eilės pilie
čiais.

Už tat kiekvienas aky-

Lietuvių Žurnalistų Sąjungos pirmininkas Vytautas Alantas
A. Noraus-Naruševičiaus nuotrauka

KAIP TU MAN,
TAIP AŠ TAU

PASIKALBĖJIMAS SU LIETUVIŲ ŽURNALISTŲ 
SĄJUNGOS PIRMININKU VYTAUTU ALANTU 

A. Musteikis
— Mums, detroitie- 

čiams, buvo malonu 
sužinoti, kad spaudos 
bendradarbių vyriausias 
pareigas sutikote prisi
imti šiais didžiaisiais 
Lietuvos Laisvės Kovos 

lūs amerikiečių spau
dos ir kitų informacijos 
šaltinių sekėjas po Iz
raelio - arabų karo ga
lėjo pastebėti kiek šal- 
tesnį ir protingesnį sam
protavimą Vietnamo ir 
santykių su Sovietų Są
junga klausime. Ir kadan
gi karas pietiniame Viet
name bus išspręstas ne 
džiunglėse, bet Washing- 
tono rūmuose, tas ka
ras, man rodos, padarė 
labai geros įtakos.

Metais. Aš manau, kad 
lietuvių visuomenė no
rėtų išgirsti iš naujojo 
Lietuvių Žurnalistų Są
jungos pirmininko apie 
būsimus Centro Valdy
bos darbus. Visų pirma 
norėčiau paklausti, ko
kie Centro Valdybos dar
bai numatomi artimiau
sioje ateityje?

— Pirmiausia mes no 
rime parašyti ir visiems 
Sąjungos nariams išsiun 
tinėti savo deklaraciją, 
kurioje būtų aiškiai iš
dėstyta, ką Valdyba ren
giasi daryti, kokia yra 
Sąjungos dabartinė orga
nizacinė bei finansinė pa
dėtis ir ko mes, Centro 
Valdyba, iš Sąjungos na
rių laukiame. (Tokios 
deklaracijos projektą

• VIETNAME vyksta sunkios 
kovos, komunistams koncentruo
jant savo atakas į amerikiečių 
bazes ir pridarant ne mažai 
nuostolių žuvusiais ir sužeis
tais. Pastebėta komunistų kon
centracija į pietus nuo demili
tarizuotosios zonos. Prie Lao
so sienos buvo bombarduota 
sunkiaisiais B-52 bombone
šiais. Komunistų puolimams 
intensyvėjant spaudoje nesiliau
ja pasirodą spėliojimai apie Ha
noi norą derėtis,o taip pat iš 
tūlų amerikiečių politikų pusės 
raginimai sustabdyti Š. Vietna
mo bombardavimus.

Dėl Vietnamo jaučiama ne 
mažos nervų įtampos, kai tuo 
tarpu kariai frontuose turi at
laikyti nesiliaujančias ir des
peratiškas komunistų atakas.

• EGIPTE priskaičiuojama 
arti 7.000 Sov. S-gos "patarė
jų". Prieš karą su Izraeliu jų 
buvę tarp 500-700. Sov. S-gos 
karo laivai vizituoja Aleksand
rijos ir Port Saido uostus, 
kai kuriems tų laivų "vizitą" 
užtęsiant labai ilgą laiką.

• JAUNAS P. VIETNAMO ka - 
rys ; 22 m. Do Van Tan, pasi
gavęs komunistų išmestą gra
natą, prispaudė prie krūtinės 
ir buvo susprogdintas .Savo žy
giu jis didvyriškai išgelbėjo 4 
amerikiečių karių gyvybes.

• VIENUOLIKOJE JAV vals - 
tijų pavojinga keliauti automo
biliais dėl užklupusių sniego 
ir šlapdribos audrų. W. Virgi
nijoj prisnigta 33 inčai. Indi
anos antraeiliai keliai beveik 
neišvažiuojami. Daug kur nu
trūkę elektros laidai ir ištisos 
vietovės liko be elektros.

jeu e«?u paruošęs, tik jis 
dar nėra priimtas Cent
ro Valdybos).

— Kokia padėtis šiuo 
metu žurnalistų šeimoj? 
Ar visi spaudos bendra
darbiai yra apjungti Žur
nalistų Sąjungoje?

— Žurnalistų Sąjun
gos organizacinė padė
tis, kaip aukščiau paste
bėjau, bus plačiau išdės
tyta mūsų deklaracijoje. 
Dabar galėčiau tik tiek 
pasakyti, kad ta padė
tis yra labai neaiški ir, 
atrodo, niekas lig šiol 
jos ir nesistengė išaiš
kinti. Kai būna Centro 
Valdybos rinkimai, da
lyvauja apie šimtas bal
suotojų, tačiau reikia 
manyti, kad lietuvių spau
dos darbuotojų laisvame 
pasaulyje esama dau
giau, bet kiek jų iš tik
rųjų yra, tuo tarpu ne
galėčiau pasakyti. Mes 
esame pasiryžę surink
ti tikslesnių duomenų, 
bet ar mums pavyks, 
priklausys ne nuo mū
sų, o nuo aktingesnio na
rių bendravimo su Cent
ro Valdyba.

— Koks yra spaudos 
bendradarbių prieaug
lis?

— Man nėra žinoma 
nė vieno atsitikimo, kad 
koks lietuvis studentas 
specialiai ruoštųsi dirb' 
ti lietuvių spaudoje. Yra 
vienas kitas lietuvis stu
dentas studijuojąs žur
nalistiką, bet jų tikslas, 
be abejo, yra dirbti ame
rikiečių spaudoje. Kiek 
jų yra, nežinau, ir ne
žinau, kas tokias infor
macijas galėtų suteikti.

— Kaip žiūrite į tuos 
korespondentus, kurie 

(Nukelta į 2 psl.)
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KAIP TU MAN,
(Atkelta iš 1 psl.) 

ne tik rašo informacijas 
apie vietos įvykius, bet 
ir komentuoja? Būna at
vejų, kada jų komenta
rai nėra tikslūs, neturi 
analitinio ir kultūrinio 
aspekto. Kiek žinau, 
amerikiečių spaudoje ko
respondentai komentarų 
nerašo, o tik infor
muoja kas, kur, kaip ir 
kada įvyko. Ar toks iš
skirtinis žinių pertei
kimas ir komentavimas 
yra geras ar blogas da
lykas, o gal būt, lietuvių 
spaudoje ir turėtų būti 
praktikuojamas?

— Mano atsakymas į 
tą painoką klausimą bū
tų toks: jei redaktorius 
korespondentui moka ho
norarą, tai jis jam ir pa
diktuoja, kaip ir ką jis 
turi rašyti, o jei kores
pondentas honoraro ne
gauna, tai jis padiktuo
ja redaktoriui, kokias jo 
korespondencijas jis tu
ri spausdinti. Jei kores
pondentui patinka, jis 
"komentuoja”, jei jam nė
ra ūpo komentaramsjis 
nekomentuoja. Juk ar 
mes nežinome korespon
dentų nusistatymo? Ne 
vieno korespondento yra 
toks "darbo” šūkis: — Te
gul tik pamėgina redak
torius mano rašinius 
braukyti ar nespausdin
ti! Negaus daugiau nė 
vienos mano eilutės! — 
Ir aplamai, tas žodis 
"komentavimas" yra 
miglotas ir jo prasmė 
turi labai daug niuansų. 
Komentavimas yra tik 
kalbėjimas arba, teisin
giau sakant, plepėjimas 
apie ‘kokį dalyką. Mes 
kiekvienas "komentuo
jame” pagal savo išsi-

JAU... STROH’S

LIEPSNOJ DARYTO SKONISThe Stroh Brewery Company, Detroit 26, Michigan

BE-DEPOZITO
BE-GRĄŽINIMO

Tik nusuk ... ir vėl užsuk
Mažas posūkis ir jūs pasiruošęs įpilti stik
linę Stroh’s. Nori sutaupyti vėlesniam lai
kui? Užsuk kamštį. Tai lengviausias bū
das gėrėtis skirtingo skonio alum. Lieps
noj darymas teikia tą'skirtumą. Gėrekis 
Stroh’s . .. vieninteliu liepsnoj darytu 
alum Amerikoje.

TAIP AŠ TAU
lavinimą, pasaulėžiūrą, 
charakterį, partinę pri-/ 
klausomybę, konfesinius 
įsitikinimus ir gal netgi 
pagal savo žmonų pagei
davimus... Sakysime, at
važiuoja į miestą koks 
profesorius paskaitini- 
kas. Jis, be abejo, gal 
savo dalyką ir išmano, 
bet, sakysime, neturi iš' 
kalbos. Vietiniams ko
respondentams medžia
ga po dantimis. Profe
soriaus gerbėjai arba 
jo pasaulėžiūros ar poli
tinės pakraipos šalinin
kai parašys, kad žmo
nių susirinko apie tris 
šimtus, kad jie su ne
paprastu susidomėjimu 
išklausė jo kruopščiai 
paruoštos ir su iškalbin, 
gomis ir prasmingomis 
pauzėmis skaitytos pa
skaitos. O paskaitininko 
priešininkas korepon- 
dentas taip parašys: — 
Paskaitos pasiklausyti 
susirinko apie šimtas 
žmonių. Profesorius pa
sakojo senus, šimtus kar
tų girdėtus dalykus. Klau
sytojai mirė iš nuobodu
lio. Ir be viso to kalbėto
jas visą laiką mikčiojo... 
— Anam jis buvo graž- 
bylys "su prasmingomis 
pauzėmis", o tam — mik
nius. Amerikiečių spau 
doje korespondentai ra
šo kaip nori redaktorius.- 
nes jis jiems moka hono
rarą. Taip buvo ir Lie
tuvoje laisvės laikais. 
Ir taip visur yra.

— Kaip planuojate įsi
jungti į šių metų istori
nių įvykių paminėjimą?

— Šio klausimo Cent
ro Valdyba dar nėrp 
svarsčiusi, bet aš ir ne 
manau, kad Žurnalistų

Sąjunga, kaipo tokia, ga
lėtų kokiu nors savotiš
ku pasireiškimu prisidė
ti prie Lietuvos nepri
klausomybės atkūrimo 
50 metų sukaktuvių mi
nėjimo. Į tą didelį dar
bą jungsis visa laisvame 
pasaulyje išeinanti spau
da, o tą darbą ir dirba 
priklausą ir nepriklau
są Sąjungai nariai. Juk 
koks būtų tų sukaktuvių 
minėjimas be spaudos 
darbininkų? Kitaip sa
kant, šio įvykio minėji
me yra labai plati dirva 
pasireikšti kiekvienam 
spaudos darbuotojui in
dividualiai. Susidėjus pa
lankesnėms aplinky
bėms Centro valdyba no
rėtų prie šio įvykio pa
minėjimo prisidėti ir ko
lektyviškai, būtent, mes 
norėtume išleisti Lietu
vių Žurnalistų Metraštį, 
bet ar tai pavyks,tuo tar
pu dar negaliu pasakyti.

— Būnant LŽS pirmi
ninku, ar tamstai nepri
trūks daugiau laiko skir
ti literatūriniam darbui?

— Tiesą sakant, dabar 
aš nei tam nei kitam dar
bui laiko neturiu, nes jį 
visą pasiima darbovie
tė...

— Ar tamsta nerašai 
ar bent neplanuoji rašy
ti šiems metams dramą, 
komediją ar kokįpolitinį 
veikalą iš mūsų tautos 
gyvenimo?

— Ne.
— Lietuvių visuome

nės vardu dėkoju tams
tai, kad nepailsti spau
dos darbuose. Tamsta vi
sada duodi visuomenei 
nemažą auką, kuri toli, 
gražu ne visada įperka
ma doleriais, bet kuri 
liks lietuvių tautos nuo
savybė ir nenykstanti 
vertybė.

J. Gaižučio nuotrauka
Detroito Lietuvių Namų N. Metų sutikimo programos išpildytojai: A. Pesys, V. Žebertavičius ir S.

Garliauskas. ------------------------

NAUJI METAI SAVUOSE NAMUOSE
Dalis detroitiškių 1968 

metus sutiko savuose na
muose, kita dalis buvo 
išėjusi svetur: samdėsi 
patalpas ar apsiribojo 
savo gyvenamo namo rū
siu.

Reikėtų džiaugtis, kad 
Lietuvių Namuose ren
giami Naujų metų suti
kimo baliai kiekvienais 
metais vis labiau lietu
vi škė j a.

Nežiūrint sienų.išpuoš- 
tų lietuviškais, lietuvių 
dailininkų, paveikslais 
bei lietuviškais, Jurgio 
Baublio pagamintais, 
Lietuvos miestų her
bais, šiais metais jau 
galėjo pasisamdyti ir 
lietuvišką orkestrą. Vy
tauto Petrausko vadovau
jamas Atžalyno orkest
ras lietuvių namams tik
rai nepadarė gėdos: gro
jo pilnam sąstate ir ne- 
pailso net iki vėlyvos nak
ties.

Nors baliaus pradžia 
buvo skelbta 9 vai. vak., 
bet jau gerokai prieš 
9 vai. žmonės pradėjo 
rinktis. Po trumpo susi
pažinimo apatinėje salė
je visus įeinančius į ba
liaus salę sutiko leng
vai į akis krintąs obal- 
sis "Laimingų 1968 Me
tų", o jo apačioje degė 
trys tautiškų spalvų ug
nelės, tartum priminda
mos kiekvienam, čia at
ėjusiam pasilinksminti, 
kad jos dar dega mūsų 
širdyse.

Prieš pradedant vai
šes, trumpą, šiai progai 
pritaikintą programą, su 
naujų metų kupletais ir 
linkėjimais, gana įspū
dingai atliko St. Gar
liauskas, Alg. Pesys ir 
V. Žebertavičius. Artė
jant vidurnakčiui ir sto
jant ant Naujų Metų 
slenksčio, trumpu žo
džiu sveikino ir laimės 
linkėjo Detroito Lietuvių 
Namų Draugijos pirmi
ninkas Albinas Bliū- 
džius. Raštu sveikino 
Detroito Lietuvių Bend
ruomenės pirmininkas 
Jonas Urbonas. Toliau 
Himnas, asmeniški lin
kėjimai ir mes jau sto
vėjome Naujų Metų an
goje su nauja viltimi ir 
troškimais.

Kasgi buvo tie, kurie

REG1STERED 
NURSES

Immediate permanent supervisory po- 
sitions awaiting graduates of accred- 
ited school of nursing. B. S. degree 
preferred.however others will be con- 
siderecT.
If interested and qualified apply

Director of Nursing
THE GRACE HOSPITAL 

18700 Meyers Road 
Detroit, Milhigan 

(4-8) 

vienas kitam linkėjo 
sveikatos ir laimingų 
metų, jei truputį pasi
dairysi, tai čia sutiksi 
visus tuos, kurie tuos 
namus nupirko, jais 
didžiuojasi ir visoke
riopai remia.

Tikrai energinga ir ne
nuilstanti šventės šeimi' 
ninku šeimoje jautėsi Jo

Dariaus ir Girėno klubo pirmininko stalas N. Metų sutikime. Sėdi
Tamulioniai, Banioniai ir A. Bliudžius. J. Gaižučio nuotrauka

Detroito Lietuvių Namų pirmininko stalas: Sėdi: S. Narbutienė, 
inž. N. Miškinis, R. Vaitiekaitienė ir S. Bliudžiuvienė.

J. Gaižučio nuotrauka

•vestuvės: spalvota ir juoda balta (gali vykti ir 
•į kitus miestus)

• portretūra
• meno darbų nuotraukos ir kiti foto patarnavimai

422 MENAHAN STREET — RIDGevvood, n.y. 11237

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
Licenzi.juotą lietuvių Įmonė , registruota 

U. S. Department of Justice 
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2608 W. 69th St.. Chicago, III. 60629 — Tel. WA 5-2787 
2501 W. 69th St.. Chicago. III. 60629 — Tel. WA 5-2737 
3212 So. Halsted St.. Chicago. III. 60608 — Tel. CA 5-1864

DIDELIS PASIRINKIMAS medžiagų ir visų kitų Lietuvoje 
pageidaujamų prekių labai prieinamomis, žemesnėmis negu 

kitur kainomis.
KREIPKITĖS i mūsų lietuvių bendrovę, kuri turi teisę siun

tinius siųsti be tarpininkų, tiesiai iš Chicagos Į Lietuvą. 
Vedėjai E. ir V. ŽUKAUSKAI

no Atkočaičio ranka:jis 
visur buvo ir visur pa
dėjo, bei patarinėjo ir, 
jei buvo reikalas, kai ką 
reikalinga kryptimi pa
stūmėjo. Šventės pro
gramai vadovavo Justi
nas Pusdešris. j.g.

• Detroito Lietuvių Na
mų Draugijos metinis susi
rinkimas įvyks sausio 21 d., 
12 vai. Detroito Lietuvių 
Namuose.
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ANTANO OLIO IDĖJŲ 

ĮAMŽINIMUI
Daugelis mūsų veikėjų yra įsikinkę į sukaktu

vinių metų ir Vasario 16 minėjimų ruošą. Kur ir 
kaip toji ruoša pasibaigs, parodys netolima atei
tis. Tačiau ALT S-gos valdyba jau iš anksto ragi
na savo skyrių valdybas įsidėmėti, jog artėja dar 
viena sukaktis, kuri šioje organizacijoje taip pat 
privalės būti tinkamai paminėta. Tai 10 metų nuo 
Antano Olio mirties.

Savo bendraraščio 4 nr. ALTS-gos valdyba 
rašo, kad S-gos steigėjas ir pirmasis pirminin
kas buvo tas , kurio dėka "Sąjunga giliai įleido 
šaknis Amerikos lietuvių gyvenime".

"Antano Olio įnašas lietuvių visuomeniniame 
gyvenime buvo labai ryškus: jis skiepijo visų lie
tuvių sutartino darbo mintį, kad mūsų tikslai būtų 
sėkmingiau įgyvendinami".

"Antanas Olis lietuvių vardą ir Lietuvos lais
vės reikalą plačiai kėlė JAV visuomenės ir vado
vaujančių asmenų tarpe. Jis siekė Lietuvos lais
vės bylą padaryti ir JAV politikos ir laisvės dali
mi..."

Kodėl Antanas Olis taip veikė, tąja linkme 
traukė visus lietuvius, iš dalies paaiškina jo arti
mas bičiulis Juozas Bačiūnas. Vienoje savo kalbų 
jis pabrėžė, kad "netekę vieno iš stambiausių Ame
rikos lietuvių politikos veikėjų, visi vienodai teigė
me, kad šis vyras iškilo kaip lietuvis ir stambiai 
tarnavo Lietuvos laisvės bylai daugiausia dėl to, 
kad, nors niekad Lietuvos nematęs, pamilo, įsi
jautė į lietuvių kalbą, meną, poeziją, dainą ir mu
ziką. Tik lietuviško kultūros poveikio dėka jis 
liko lietuvis ir nei kaip žmogus, nei kaip politi
kas nesuvirė "amerikoniškame katile", kaip tūks
tančiai ir tūkstančiai jo bendralaikių".

Taigi, Antanas Olis liko ne tik lietuviu, bet ir 
viena iškiliausių jų tarpe asmenybių, tos daug kam 
taip sunkiai atsiekiamos politikos ir kultūros sin
tezės dėka.

Tai yra pavyzdys, kurio neužtenka prisiminti 
vienkartiniu minėjimu. ALTS-gos skyriai, svars
tydami valdybos gražią ir prasmingą sugestiją, 
gerai padarytų apsvarstę ir išnagrinėję ne vien mi
nėjimų techniškąją pusę, bet kartu ir klausimą, kaip 
Antano Olio vardą įamžinti jo asmeniui ir nuveik
tiems darbams atitinkamu paminklu. O čia jau pra
siveria labai daug galimybių, nes kiekvienas sky
rius gali pasirodyti vienas už kitą geresnėmis su
gestijomis. Ar tai bus stipendijų fondas ar kaip ki
taip pavadintas jaunimui remti iždas, ar tai bus’kny- 
gų ar spaudos rėmimo fondas, ar koks kitas, svar
bu, kad iš anksto tokios galimybės būtų gerai ap
galvotos, išsvarstytos ir laiku patiektos galutinam 
sprendimui. Ką nors apčiuopiamo ir paliekamo su
kūrus, Antano Olio vardas liks ilgiems laikams įam
žintas ir jo nuopelnais ir darbais pasėta sėkla neš 
gerą vaisių.

KLAIPEPOS ATVADAVIMO DIENA
Prieš 45 metus sausio 15 

d. mūsų narsūs sukilėliai, 
Jono Budrio vadovaujami, 
užėmė Klaipėdą ir tuo būdu 
Mažosios Lietuvos dalis — 
Klaipėdos kraštas — perėjo 
Lietuvos Valstybės suveri- 
nėn valdžion. Ką reiškia 
valstybei turėti laisvą iš
ėjimą Į jūrą labai vaizdžiai 
nusako šie žinomo Lietuvo
je mokslininko ir profeso
riaus Mykolo Roemerio žo
džiai: "Baltijos jūra Lietu
vai yra ne tiktai langas į 
pasaulį, tai mums visas pa
saulis, tai mūsų gyvybė ir 
laisvės sąlyga”. (L. P. 1960 
m. 4 nr., pusi. 28).

Atvadavimas įvyko, ne
žiūrint prancūzo komisaro 
Petisnė protesto bei pasi
priešinimo ir prancūzų bei 
anglų karo laivų buvimo 
uoste. Tai buvo nepaprastai 
drąsus ir ryžtingas sukilė
lių ir jos vadovybės žygis, 
įėjęs mūsų laisvės kovų is
torijon, greta kitų didelių 
įvykių. Dirvą tam paruošė

The Lithuanian Newspaper
Established 1915

Martyno Jankaus vadovau
jamas Mažosios Lietuvos 
Gelbėjimo Komitetas, pa
skelbęs, kad Klaipėdos 
kraštas jungiasi su Lietuva 
ir žinomas veikėjas Erdmo- 
nas Simonaitis slaptai or
ganizavęs sukilimą. Jame 
dalyvavo ir Mažosios ir Di
džiosios Lietuvos lietuviai 
savanoriai, vykdydami lie
tuvių tautos troškimą ir 
svajonę.

Kam tas sukilimas, tos 
kruvinos aukos buvo reika
lingos? Juk Versalės Tai
kos sutartimi po pirmojo 
pasaulinio karo tas kraštas 
buvo nuo Vokietijos valsty
bės atskirtas ir laikinai jį 
valdyti buvo pavestas pran
cūzams. Bet kai vokiečių 
partijų vadai Klaipėdoje, 
remiami prancūzų ir lenkų, 
panoro Klaipėdos kraštą pa7 
versti "Freistatu” — lais
va teritorija su savo vokiš
ka valdžia, tai Maž. Lietu
vos Gelbėjimo Komitetas 
užkirto tam pragaištingam

LIETUVIŲ TAUTINIAI NAMAI 

CHICAGOJE
Pereitų metų kovo pra

džioje keturi iniciatoriai 
(ar. J. Bartkus, E. Bartkus, 
dr. J. Dauparas ir J. Jurkū
nas) metė šūkį: "Chicago- 
je kuriama Bendrovė Lietu
vių Tautiniai Namai. Bend
rovė turi tikslą nupirkti na
mus ir atitinkamus sklypus 
Chicagoje. .. Bendrovės pir
masis susirinkimas šaukia
mas šių metų kovo 12 d.... 
Susirinkime bus svarstomi 
bendrovės reikalai,: renka
mi bendrovės direktoriai ir 
priimami įnašai Lietuvių 
Tautiniams Namams pirk
ti ...”

Pirmasis bendrovės su
sirinkimas išrinko aštuonis 
direktorius į tarybą ir įga
liojo juos vesti bendrovę, 
pradedant josios inkorpora
vimu. Kitus penkis asmenis 
į bendrovės direktorių tary
bą delegavo organizacijos, 
įstojusios į Liet. Taut. Na
mų narius. Direktorių tary
ba išrinko bendrovės val
dybą ir tarybos prezidiumą. 
Į valdybą įėjo: J. Jurkūnas 
— pirm., P. Vėbra — vice- 

žygiui kelią, paskelbdamas 
minėtą deklaraciją ir tai 
deklaracijai įvykdyti — su
kilimą. Tai buvo nepapras
tai didelės svarbos ir reikš
mės įvykis. Lietuvos vals
tybės plotas padidėjo, o 
svarbiausia — Klaipėdos 
uostas padarė Lietuvą jūri
ne valstybe ir suteikė gali
mybę Lietuvai ekonominiai 
kilti. Tą gerai suprato tuo
metinis Lietuvos vyriausy
bės min. pirmin. Ernestas 
Galvanauskas, pavarto j ę s 
savo aukštus diplomatinius 
sugebėjimus tą atvadavimą 
teisiniai sutvarkyti, kiek 
tai leido tuometinės politi
nės sąlygos. Lietuva iš mer
dėjimo stovio sparčiais 
žingsniais ėjo ūkinio ger
būvio keliu, Lietuvos poli
tinis prestižas kaimynų 
akyse pakilo — nebereikėjo 
naudotis nei Latvijos nei 
Vokietijos uostais. Nepri
klausomoje Lietuvoje sau
sio 15-ji dieną mes iškil
mingai švęsdavome, supras
dami Klaipėdos reikšmę. 
Dabar gi tremtyje, retai 
kur ji net minima, tik vie- 
nur-Kitur jūrų skautai ar 
šauliai ją dar pamini, o di
džiosios organizacijos — 
tyli. O reikėtų Klaipėdos 
krašto atvadavimą minėti 
visur ir plačiau, nes kitaip 
atrodys, kad mes Klaipėdos 
kraštą užmirštame, gi to 
padaryti mes jokiu būdų 
neturėtume. Tokiu atveju 
reikėtų minint 16-sios va
sario šventę būtinai į ją 
įjungti ir sausio 15-sios die
nos paminėjimą, tuo būdu 
ji nebūtų pamiršta ir kartu 
iškilmingai atšvęsta.

Minint Klaipėdos krašto 
atvadavimą, mūsų šventa 
pareiga — pareikšti amži
ną pagarbą sukilime kritų- 
siems ir sukilimui vadova
vusiems.

R. Liormanas 

Viešėdami Chicagoje aplankykite 
MAISTO IR LIKERIU KRAUTUVĘ —

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Savininkai; J. JANUŠAITIS ir J. MAŽEIKA

pirm., S. Virpša — ižd., K. 
Ramonas — ižd. pav. ir vi
cepirmininkais : dr. J. Dau
paras, dr. J. Bartkus ir A. 
šošė. Be išvardintųjų kiti 
direktoriai: K. Matutis,: A. 
Modestas,: C. Modestas, K. 
Pocius, A. Rūkštelė.

Ligi šiol Lietuvių Tauti
nių Namų Bendrovės Vado
vybė rūpestingai vykdė jai 
pavestą bendrovės organi
zavimo, įteisinimo darbą ir 
kapitalo namų fondui telki
mą. Paruoštieji Lietuvių 
Tautinių Namų B-vės nuo
statai (čarteris) įregistruo
tas Illinois valstijoje, kaip 
Lithuanian National Hali, 
Ine. Bendrovė yra ne pelno 
(none profit) grupėje.

Lietuvių Tautinių Namų 
pirmasis metinis narių su
sirinkimas šaukiamas 1968 
m. sausio 21 d. Chicagoje, 
Kard. Mundelein Vyčių sa
lėje, 2306 West 69 Street. 
Pradžia 3 vai. 30 min. p. p.

Sus irinkimo išvakarėse 
(sausio 12 d.) Tautinių Na
mų Valdyba suorganizavo 
bendrovės reikalais lietuvių 
spaudos konferenciją, čia 
teikiama eilė minčių iš inž. 
Jono Jurkūno kalbos, kon
ferenciją pradedant.

D ė k o damas lietuviškos 
spaudos redaktoriams, ko
respondentams už parodytą 
malonų dėmesį, atsilankant 
į Lietuvių Tautinių Namų 
B-vės reikalais pokalbį, pa- 
siinformavimą, inž. J. Jur
kūnas pareiškė, kad šio pa
sikalbėjimo tikslas kelerio
pas: a) norima spaudos 
žmones arčiau supažindinti 

Čia rasite didžiausią pasirinkimą vietinių ir importuotų likerių 
ir kitokių gėrimų, gi delikatesų skyrius stebina savo įvairumu.

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.

APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

su Lietuvių Tautinių Namų 
bendrovės siekiais, juridi
ne, finansine padėtimi bei 
artimiausiais ėjimais, b) 
drauge norėta spaudos žmo
nes pakviesti talkon, reikia
mai savo laikraščiuose pa
gvildenant tautinių namų 
klausimą ir siekiais, c) taip 
pat bendrovės valdyba nau
dojasi proga padėkoti vie
šai visiems tiems, kurie 
talkino Tautinių Namų val
dybai, teikė patarimus ir 
visokią paramą.

Nariais gali būtį pavie
niai asmenys ir organizaci
jos. Asmuo priimtas nariu 
ir įnešęs $100.00 turi vieną 
balsą. Iš to šimto, $10.00 
yra nario mokestis, o $90.00 
yra ilgametė beprocentinė 
paskola. Narys už kiekvie
ną įneštą šimtą dolerių, 
gauna pažymėjimą su nu
statyta balsavimo galia ir 
atitinkamą ilgalaikės pa
skolos lakštą.

Narys, atsidūręs finansi
niuose sunkumuose, pagal 
tam tikrą nutarimą, pasko
lintąją sumą gali atgauti. 
Mirusio nario sąskaita gali 
būti pervesta artimiesiems 
šeimos nariams. Bendrai, 
kiekvienas bendrovės narys 
yra atsakingas už bendro
vės įsipareigojimus tik sa
vo įnašo suma.

Organizacija, įstojusi į 
Lietuvių Tautinių Namų su
dėtį, be atitinkamos balsa
vimo teisės, gali gauti teisę 
deleguoti iš savo narių tar
po vieną ar du asmenis į 
LTN direktorių tarybą.

Jūsų telefono knygoje apstu 
”extras”! šalia pavardžių, 

adresų ir telefonų numerių 
iš kiekvienos vietovės, 

jūs randate ...

□ Policijos ir gaisrininku numerius
□ Sujungimo taisykles

□ Zonų kodus
□ Faktus apie apylinkę

□ Susisiekimo įstatymus ir taisykles
□ Yellow Pages pirkėju rodykles

Naudokitės telefono knyga visa jos verte

Ohio Bell
Part of the Nationvvide Bell System

Norint apsaugoti pavie
nių asmenų teises, nustaty
ta, kad organizacijų dele
guotų direktorių skaičius 
negali būti didesnis už pa
vienių narių renkamąjį di
rektorių skaičių.

Šiuo metu jau sudėta ka
pitalo suma artėja į $30,000. 
Namų Valdyba turi eilę pa
siūlymų pirkti sklypus ar 
sklypus ir pastatus. Pasiū
lymai aiškinami, tiriami.

M. Valiukėnas

HELP WANTED MALĖ

PUNCH PRESS OPERATORS 
For medium size stamping plant. Ex- 
perienced on small & medium stamp
ing. Excellent wages & fringe ben
efits. Steady erriployment.

PARAMOUNT FABRICAT1NG CO. 
13 595 Helen

Detroit, Mich.
(3-9)

BAIGĘ GIMNAZIJAS 
APMOKOMI 

MAŠINISTO AMATUI
Puiki proga įsigyti pilną 

apmokymą įgudusio maši
nisto pozicijai. Reikalingas 
gimnazijos diplomas, plius 
polinkis mechaniko darbui.

Geras darbo metu apmo
kymas ir instrukcijos kla
sėse, kad pagelbėtu pažan
gai. Privalote rašyti, skai
tyti ir gerai kalbėti angliš
kai.

Puikus pradinis atlygini
mas, visa eilė apdraudų. 
10% premija antrai pamai
nai.

OSBORN MFG. 
COMPANY

5401 Hamilton Avė.
Phone: 361-1900

An Equal Opportunity Employer
(7-8)
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ŽMOGUS IR AKMUO -
Iš dr. Aleksandro Ka

rolio Kuršiaus disertaci
jos, parašytos prieš 300 
su viršum metų, o Ame
rikos Lietuvių Gydytojų 
Sąjungos išspausdintos 
antru kartu ir išleistos 
plačiai visuomenei tik 
ką praėjusiais metais, 
gauname gana ryškų 
vaizdą apie žmogaus gi
minystę su... akmeniu.

Ši giminystė yra ir 
ypatinga, ir įdomi, nors 
paguodos iš jos nėrao. 
Mat, tikrovė yra ta, kad 
žmogus geba savyje, įvai
riose kūno dalyse, gim
dyti ir auginti ne sau ar
timą bet tikrą priešą — 
akmenį.

Šis dr. Kuršiausmoks
lo darbas, ypač dr. Vac
lovo Paprocko užsispi- 
riančiomis pastangomis 
buvo tartum iškastas iš 
užuželtų, be jokių žy
mių paviršiuje, kapų. C) 
tuo pačiu ir pats A. K. 
Kuršius yra prikeltas 
daug akivaizdžiau iš nu
mirusių ne vien gyvie
siems dabar, bet ilgus 
amžius tveriančiom en
ciklopedijom su visom 
pirmenybėm, be abejo, 
Lietuvių Enciklopedijai 
— kas, kur ir kada tokią 
leistų.

Mūsų periodinė spau
da į šį Amerikos gydyto
jų leidinį parodė greitą 
dėmesį. Turbūt nėra to
kio laikraščio ar žurna
lo, kuris būtų apsileidęs 
to leidinio nepaminėji- 
mu. Vis jau buvo ir ver
tinimų — nuo trumpų 
pastabinių ligi ilgesnių 
ir bent riebesnių raidžių 
straipsnių pavadini
mais. Tačiau įdomu ir 
tai, kad dėmesio būta 
veik išimtinai anam 
mokslininkui, kaip pir
mam lietuviui Ameri
kos žemyne, kuriuo, gir
di, mes. dabar galim pa
sididžiuot.

’Pirmas’ ir tuo pir
mumu ’pasididžiuot’ ar 
tik nebus rodyklis dabar
tinių mūsų vyraujančių 
dorybių? — O gal... ir 
silpnybė!

Ši dr. Kuršiaus'diser- 
tacija yra ne vien įdomi 
"visiems, kurie mėgsta 
praeitį". Ji yra taip pat 
ne vien tinkanti "dovano
ti amerikiečiams", kaip 

Dr. Alexander Carolus Cursius-Curtius

kad tą leidinį sutiko ir 
įvertino laikraštis Dar
bininkas (1967. No. 64). 
Ji yra daug daugiau nau
dinga kiekvienam mūsų 
daugiau žinoti apie savo 
kūną, gamintoją savo 
priešo - akmens. O ypa
čiai naudinga, kad diser
tacija duoda mums bend
rą ir vaizdžią akmenų 
negerovių problematiką. 
Duoda trumpaif bet drū
tai.

Disertacijos drūtis 
glūdi tame, kad vi
sam šiam medicininiam 
svarstymui, aiškinimui 
ape kūne atsirandančias 
silpnybes, autorius duo
da platų ir filosofinį pa
grindą. Tuo prasideda 
disertacija (įvadas), o 
ypač veik viena filoso
fija yra jo 13 išvadų di
sertacijos gale. Filo
sofinių dingtelėjimų yra 
ir dvidešimt vienoje te
zėje, taip kad šioje di

sertacijoje filosofija tai 
yra lyg raudonas kilimi
nis takas, kuris dabar
tinį ir daugelį būsiančių 
akmens ligų pacientus ve
da ir ves į nuodugnesnį 

savo silpnybių pažini
mą.

Nesu medikas, tačiau 
karts nuo karto, lyg nu
sibostų visą laiką būti 
sveikam, tampu pacien
tu. Turiu pabrėžt — esu 
buvęs ir aš bepradedan
čių pas mane formuotis 
mažytėlių akmenukų gi
minaitis . o tai ir duoda 
titulą sugriešyt šiuo 
straipsneliu. Nėragiabe 
jonės, kad dr. Kuršių 
noriu pagerbt kaip pa
cientas. Ir tik tiek.

Iš dr. Kuršiaus I te
zės sužinom, kad akme 
nų mūsų nuodėminguose 
kūnuose randama ne vien 
inkstuose ir pūslėje. Jų 
esama ir bamboje, ir krū
tyse, taip pat — gerklė
je, žiotyse, po liežuviu, 
širdyje, o "taip pat ir 
smegenyse" — sako di
sertacijos autorius.

Ne vardindamas visų 
tų kūno dalių, kurias mi

ni dr. Kuršius, atkreipiu 
dėmesį į akmenų buvi
mą "taip pat smegenyse" 
anot autoriaus, ’’pačia- 
me sielos soste". Auto
rius pavadindamas sme
genis ‘sielos sostu’, at
rodo, jautė, kad toks sme^ 
genų išaukštinimas anuo
se — prieš 300 metų! — 
laikuose, kažin ar nėra 
per drąsus. Todėl jis, 
prieš tardamas "pačia
me sielos soste" įterpė 
ir atsargos sakinėlę, ži
noma, "jei (toks) saky
mas dievybei patinka".

Bet visvien, įdomu tai, 
kad lietuvis - bajoras, 
dr. Kuršius savo, gal 
vien filosofiniu, galvoji
mu jau tada neklydo.

Šiandien amerikietis 
dr. Robert White, atsidė
jęs bandytojas pakeisti 
negaluojančias širdis 
sveikomis širdimis ir 
šiuo metu darąs tokius 
bandymus su gyvuliu
kais, o jau ypač dabar 
ūgterėjusio vardo me
dicinoj dr. Kristijan 
Barnard — Afrikoje su 
dviem širdžių perkėlimo 
sėkmingom operacijom, 
tvirtina įsakmiai, kad 
žmogus miršta ne tada, 
kai širdis nustoja veiku
si, o tik tada, kai sme
genys miršta. Šie du dak
tarai taria smegenis 
esant ‘sielos buveine’ 
jau ir fiziologiniu pati- 
rimu ir kalba, be rezer
vų ir be baimės prieš 
dievybę.

Tai rodytų, kad dr. 
Kuršiaus disertacija nė
ra virtusi seniena,bet ir 
šiandien gaivi ir naudin
ga kiekvienam, o jau 
ypač tam, kuris pajun
ta jau kur nors savyje 
akmenų turįs...

Savo disertacijos XIV 
tezėj dr. Kuršius nu
rodo ankstyvines prie
mones, kurios gali sulai
kyti akmenų atsiradimą, 
arba jau atsiradusių ak
menukų daugėjimą ir pli
timą. Mano išmanymu, 
šis daktariškas nurody
mas ne tik nepasenęs 
šiandien, bet jis yra am
žinai galiojantis. Čia ne 
tiek svarbu pabrėžti 
maistą ar gėrimus, ar 

ką kita, ką dr. Kuršius 
mini šioje tezėje, bet 
jau norėčiau riebiai ir 
raudonai pabrėžti ir at
kreipti dėmesį, ką kiek
vienas, anot daktaro, tu
ri pažaboti. Tai yra Ve
neros, pykčio ir kitas 
aistras.

Kaip jau ten su kito
mis visų rūšių aistro
mis būtų — težino kiek
vienas mūsų ir težino 
dievai, tačiau atkreip
kim dėmesį ypač į pyk
tį. Ir kai taip neretai 
girdi viešai sakomas nuo
bodžias kalbas, skaitai 
piktai rašomus straips
nius, net knygomis rašo
mus atsiminimus, pik
tai ar kvailai, tai dr. Kur
šiaus disertacijos aki
vaizdoje nebeišvengi to
kio klausimo: —negi tiek 
jau būtų mūsų, kurie tu
ri akmenis smegenyse, 
po liežuviu, žiaunose ir 
rankų sąnariuose? — ir 
dar vis ten norėtų tuos 
akmenis kultivuot?

O ką gi gali žinoti, 
gal šiuo atveju dr. Kur
šiaus disertacija galė
tų pažadinti ne vieną į 
gera? — Žinoma, galė
tų pataisyti tą, kuris su 
dėmesiu skaitytų šią ne
ilgą disertaciją, priei
namą veik visiems. Ji 
gi yra išleista viename 
leidinyje net trim kal
bom: lotynų, anglų ir lie
tuvių, o tekainuoja tik 3 
dolerius.

Tik trumpai paminė
jęs disertacijos naudin
gumą mums santykyje su 
atsirandančiu akmeniu 
ne vien inkstuose ir pūs
lėj, sakyčiau, pirmoj ei
lėj reikia džiaugtis, tie
siog atkastu iš sutruni- 
jimo dr. Kuršiaus moks
lo darbu. Tik per šį pa
tį darbą ir pats diserta
cijos autorius yra ryš
kiau prikeltas, ir, paga
liau jo pionieriavimas 
Amerikos mokykloj yra 
ryškesnis.

Dr. Aleksandro Karo- 
liaus Kuršiaus diserta
cija yra trumpa, todėl 
net ir trijose kalbose iš
leista į ji iš paviršiaus 
tėra leidinys mažas, o 

todėl kaikieno vadina
mas tiesiog ‘knygele’. 
Gal galima tą leidinį pa
vadinti ir mažybiniu žo
džiu. Tačiau visais at
vejais minimas leidinys 
yra rimtas ir svarus do
kumentas. Pirmiausia, 
dokumentas įrodąs diser
tacijos autorių esant lie
tuviu; antra, autorių 
esant daugiariopai iš
mokslintu žmogum; ir 
trecia - autorių buvus 
pirmuoju lotynų kalbos 
mokyklos rektoriumi 
dabartinėj N. Y. saloj 
ankstyboj Amerikos kū
rimosi fazėj, kai New 
Yorko miestas tebuvo 
mažas miestelis, o ir 
šio vardo dar neturėjo.

Nors šį leidinį išlei
do Amerikos Lietuvių Gy
dytojų Sąjunga , tačiau 
mes gerai žinom, kad to
kiuose darbuose ištikrų- 
jų nuopelnai priklauso 
atskiriems asmenims. 
Čia dr. V. Paprocko ne
retas nuopelnas yra ran
dant pačią disertaciją 
Leidene, Olandijoj ir pa
ruošiant kad ir trumpą 
disertacijos autoriaus 
biografiją, kurią sulip
dyti nebuvo lengva. Ant
ras spiritus movens 
šiam darbui buvo dr. St. 
Budrys — buv. A.L.G. 
S-gos pirmininkas,kuris 
visam šiam leidiniui da
vė esamą pavidalą ir su 
organizavo knygos išlei
dimą. Abu daktarai šiuo 
metu dirba ne mokslinį 
darbą, o yra praktikuo
jantys , t.y. t labai užsiė
mę savo profesijoj, o 
tai reiškia, nuvogtino po
ilsio laiko, arba turi la
bai mažai, arba ir visai 
jo neturi. Tai ypač padi
dina jų nuopelną, kai to
kiu leidiniu daugiau 
įprasmino dešimtmetinę 
savo Sąjungos sukaktį, o 
mums visiems pacien
tams davė džiuginantį lei
dinį, kurį paskaityti nau
dinga ir įdomu. Na, kas 
mėgsta pasididžiavi
mus, tai ir tam šis lei
dinys sudaro gerą pro
gą. Ir manau, kad tai ne
bus ženklu, jog ir jam 
kai kur kūne gimė ir auga 
..; akmuo.

(?)

VYT. ALANTAS

ŠVENTARAGIS
Ištrauka iš XIII amž. kronikos

Dar gerokai prieš vidudienį prasidėjo iškilmės Alka ragio šven
tovėje. Kai nutilo paskutinioji vaidilučių ir vaidilų bei muzikos ins
trumentų sutartinė giesmė, aidų aidais nubangavusi per girią, tuo
met atsikėlė nuo saulutėmis, mėnuliukais ir slaptingais paukščių 
pavidalais išpuošto bei ąžuolo lapais apkaišyto savo sosto vyres
nysis krivis Dievelta ir, priėjęs pasiramsčiuodamas aukšta, už
riesta viršūne krivulę prie pakylos krašto, taip prabilo pakeltu bal
su j Padysnio šalies maldininkus, ir jo žodžiai, kaip ir giesmės gar
sai, lakiai aidėjo per girią, pasiekdami net ir tuos, kurie liko už 
šventovės ribų, nebegalėdami tilpti pačiame atvade:

-- Pažvelkite į Motiną Saulę, pažvelkite j mūsų aukurų Amžiną
ją Ugnį ir pažvelkite į savųjų židinių Gabiją: visur jūsų akį ir kūną 
švelniai paglostys mūsų Motinos Saulės spindulys ir grožis. Mes 
džiaugiamės, kad Motina Saulė grįžo pas mus, nes kai ji paslepia 
savo skaistų veidą po tamsiu rudens debesų šydu, tada tauras nusto
ja laigęs girioje, upelio čiurlenimas užsnūsta po baltomis sniego 
duknomis, Dysna susikausto storais šarvais, ir paukštelis nustoja 
čiulbėjęs, pakišęs snapelį po sparneliu. O jei Motina Saulė užsirūs
tinusi pas mus nebegrįžtų pavasarį, mūsų žydinti tėvynė virstų 
žiauriojo Pikulo karalyste.

Dievelta nutilo ir, rymodamas ant savo krivūlės, apmetėakimis 
visą erdvųjį, pilną žmonių šventovės atvadą, tokį pilną, kad daugelis 
pavėlavusiųjų turėjo ieškoti vietos aikštės pakraščiuose tarpgriau- 
menų. Jam stojosi džiugu, kad jo broliai tokie ištikimi savo dievams 
ir papročiams, ir jis tęsė toliau savo pamokslą dar su didesne 
pagava:

-- Saulė valdovė, Saulė motina, Saulė didžioji gyvybės davėja ir 
gyvenimo versmė! Mes visi esame Motinos Saulės vaikai. Ji gimdo 
mūsų gentį, daugina girios žvėrį ir vandenų žuvį, ji savo švelniais, 
spindinčiais pirštais iškarpo rožės žiedą nežemiško grožio pavir 
dalais, (kvepia taurui į ragus stiprybę ir įžiebia išminties žiburį 
žmogaus galvoje. Motinos Saulės galybė yr beribė, visur ir visada 
buvusi, visur ir visada esanti ir visur ir visada būsianti. Jos glo
bojama, puoselėjama ir palaikoma Gyvata nugali Mirtį ir paverčia 
niekais jos užmačias visą gyvį nušluoti nuo žemės paviršiaus. Mo
tinos saulės mūsų aukuruose užkurta Amžinoji Ugnis yra mūsų gen

ties Gyvatos ir amžinybės prasmuo, šventoji Ugnis yra mūsų 
dievų ženklas ant žemės!

Dievelta vėl stabtelėjo, lyg ir norėdamas duoti klausytojams 
progą, kad jie giliau įsidėtų galvosna jo žodžius. Paskum jis kal
bėjo toliau:

— Motina Saulė gamtos įsčiuose pradeda naują gyvybę ir sa
vo užburta galia išvilioja iš drėgnos dirvos gležną pasėlį ir glamo
nėja jį savo spinduliais tol, kol jis subręsta ir nunoksta brandžiu 
grūdu, pripildytu Saulės spindulių slėpiningos, mūsų gyvybę palai
kančios jėgos; ji motiniškai globoja mažą ėriuką, kol užauga jo vil
na, dengianti jo ir mūsų kūną; ji, kaip gera motina nuogu, iš kiau
šinio išriedėjusiu paukšteliu, apželdydama jį pūkais ir plunksno
mis, kad jis nesušaltų per žiemos speigus.

Baigdamas pamokslininkas pasveikino padysnėnus, taip gausin
gai sukeliavusius į Pavasario Šventę, palinkėjo jiems geros sveika
tos, derlingų metų ir ramybės ir užbaigė savo pamokslą šiais žo
džiais.

— Tenegalvoja niekas iš jūsų, kad tik mes vieni, kriviai, kurs
tome Amžinosios Ugnies aukurus: savo aukurus mes privalome 
kurstyti visi, nes kas gi yra šventosios Ugnies kuras? Mūsų darbai 
mūsų žygiai ir mūsų kraujas. Kai sidabrininkas nukala auskarą, jis 
deda kurą ant Amžinosios Ugnies aukuro; kai dainius sudeda dainą, 
jis savo įkvėptu žodžiu pakursto dievų aukurą; kai karžygys pralie- 
ja savo kraują mūšio lauke, nuo jo didžiosios aukos skaisčiau su
liepsnoja mūsų aukurai; kai motina skausmuose pagimdo naują gy
vybę, ji sudeda didžiausią auką ant Amžinosios Ugnies aukuro, nes 
gi tik per motiną mūsų gentis lieka amžina. Visi mes esame di
džiosios Gyvatos padariniai, visi mes esame Amžinąją Ugnį bekurs- 
tą žyniai, ir tie aukurai turi skaisčiai liepsnoti ne tik šventyklose, 
bet ir mūsų Gabijos židiniuose ir pirmon galvon mūsų širdyse.

Dievelta ištiesė dešinę ranką, lyg žmones laimindamas, lyg 
atsisveikindamas, ir pasiramsčiuodamas savo krivulę, nusileido 
nuo pakylos. Jauni kriviai paskui jį išnešė . jo kėdę.

♦♦♦

Tuo metu prie ramovės didžiųjų vartų kilo sąmyšis. Žmonės 
ėmė žvalgytis ton pusėn, ir per minios galvas, kaip liepsna per 
išdžiūvusį viksvyną, ėmė sklisti gandas: Mindaugas atkeliavo! Ar 
iš pagarbos Kernavės valdovui, ar iš smalsumo visi ėmė stotis ir 
stapstytis per kitų galvas, norėdami pamatyti tą vyrą, kurio var
das aidėjo per visą Lietuvą ir toli už jos ribų.

Šventaragis,pasišokėjęs ant suolo, stengėsi neišleisti iš akių 
nė vieno Mindaugo judesio. Žmonės paskubomis prieš jį skyrėsi, 
duodami jam kelią, o jis žingsniavo ramus, nesidairydamas, nesi- 
sveikindamas ir truputį nuleidęs galvą, lyg ką mąstydamas. Visa ta 
didžiulė minia, atrodė, jam buvus nebuvus. Ir, nežiūrint jo santū
rumo, Šventaragis jautė, kad iš to vyro sklinda kažkokia užkre
čianti ir pavergianti galia. Jis jį ryte rijo akimis, ir jam dingo-

jos, lyg jo paties dvasios prieblandoje būtų tvykstelėjusi nauja 
švieselė, lyg ten būtų staiga patekėjęs kažkoks naujas šviesuo
lis. Visa Mindaugo povyza jam kėlė pagarbą, atsiduodančią bai
me, Šventaragiui dingtelėjo galvon, kad jo ramaus, bet kieto žings 
nio niekas nesustabdys. Jis stebėjosi, kad Kernavės valdovas visai 
ne toks, kokį jam vaizdavo senasis kunigas Kunotas. Ligi tik išei
davo kalba apie Mindaugą, staiga senolio veide raukšlės dar la
biau pagilėdavo, lūpas iškreipdavo panieka ir neapykanta, ir jis 
prapliupdavo baisiausiais keiksmažodžiais, kokius tik jis įmany
davo išgalvoti.

-- Kokiam griovai dar neaišku, -- baigdavo senasis kunigas, 
— ko jis nori? Jis nori apžioti ir savo aštriais ėdmenimis sugro- 
muliuoti visą Lietuvą! Bepigu rėžti iš svetimos odos...

Šventaragiui toli gražu neatrodė, kad jis būtų panašus į at
kištomis iltimis vilką. Priešingai, Mindaugas buvo vidutinio 
ūgio, stuomeningas, plačiapetis, taisyklingų ir kilnių veido bruo
žų vyras. Jis galėjo turėti gal kiek daugiau kaip 30 metų. Vilkėjo 
jis ilgu, bet kelių nesiekiančiu tamsiu švarku ir juosėjo popla- 
čiu, didele sidabrine sagtimi susegtu diržu, ant kurio vienoje pu
sėje kabojo medžioklinis, auksu apkaustytas ragas, o kitoje — 
brangiais akmenimis nusagstytomis kriaunomis mažas durtuvė- 
lis. Jo kepurės kairėje pusėje kyšojo kažkokio nežinomo paukš
čio didele plunksna. Iš Mindaugo ir jo palydovų apdaro atrodė, kad 
jie atkako į Alkaragį tiesiai iš medžioklės.

Pridurmais Mindaugo žingsniavo stambaus stoto, barzdotas, 
vidutinio amžiaus turtingai apsirengęs vyras.

-- Kas tas vyras? — paklausė Šventaragis savo tėvą.
— Parnus, artimiausias Mindaugo patarėjas, -- atsakė kunigas 

Sugintas.
Kai Mindaugas su savo palydovais prisiartino prie pakylos, iš 

kažkur atsirado Dievelta su keliais kriviais. Šventaragis matė iŠ 
tolo, kaip jis pasisveikino su svečiu ir užkopė su juo ant pakylos, 
o jo palydovai liko apačioje. Dievelta vėl atsisėdo į krivių atgaben
tą savo kėdę, o Mindaugas atsigręžė į žmones, plačiai apmesda- 
mas akimis visą atvadą. Šventaragiui pasivaideliojo, kad tos dide
lės minios jis lyg ir nemato, kad Kernavės viešpats stovi išdidus 
ir vienišas, pakilęs viršum visos tos galvų jūros, kad jis mato tai, 
ko nemato jis, Šventaragis, ir visa ta minia, žodžiu, kad jis kaii 
aitvaras skrajoja tik jam vienam tepasiekiamose aukštybėse. Ta
čiau kai jis prabilo, kalbėjo paprasta visiems suprantama kalba; 
lyg būtų kalbėjęs valsčiaus sueigoje. Jis nepataikavo, nesistengė 
įsiteikti, bet gi jo paprasti žodžiai, dažnai atremti į žmonių išmin
tį, visdėlto skambėjo valdoviškai.

— Jūs susirinkote į savo seną ir garbingą šventovę Pavasari! 
šventės atšvęsti, dievams aukų sudėti, kad jie siųstų gražią vasar; 
ir duotų gerą derlių, -- kalbėjo jis aiškiu, kapojamu balsu.

(Bus daugiau)
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IR APYLINKĖSE
UKRAINIEČIŲ ŠVENTĖ

Senatorius Frank J. Lau- 
sche pakviestas kalbėti uk
rainiečių nepriklausomybės 
šventėje, ruošiamoje sau
sio 20 Hollenden House vieš
bučio salėje.

Ukraina buvo pasiskel
busi nepriklausoma valsty
be 1918 m. sausio 22 Kije
ve. 1917 m. nuvirtus caro 
valdžiai, Ukrainoje vykęs 
laisvės ir nepriklausomybės 
sąjūdis buvo apvainikuotas 
savos vyriausybės sudary
mu ir atsiribojimo nuo caro 
valdžios paskelbimu. Tačiau 
Leninas, pamatęs gręsiantį 
.pavojų nustoti derlingų že
mės plotų, dar gi turtingą 
mineralais ir plienu, įteikė 
uiti matumą reikalaujant, 
kad ukrainiečiai besąlygi
niai pasiduotų naujai komu
nistų valdžiai.

Kovos už nepriklausomy
bę tęsėsi iki 1921 m., paro
dant pasauliui, jog Mask
va ir Kijevas atstovauja 
dviem skirtingom kultū
rom, ideologijom ir sie
kiam. Kai Kijevas skelbė 
demokratines laisves ir žmo 
nių lygybę prieš įstatymus, 
tautų laisvo apsisprendimo 
principus, Maskva brutaliu 
totalitarizmu stengėsi už
gniaužti bet kokius tų lais
vių apsireiškimus.

Komunistams kraštą oku
pavus, laisvės kovose žuvo 
arti 8 mil. ukrainiečių. 
Apie 5 mil. jų atsidūrė lais
vojo pasaulio kraštuose, čia 
ukrainiečiai, savo organi
zuotumu ir energija, yra 
daug atsiekę ir daug kur 
turi išsikovoję įtakingus 
postus, sėkmingai naudo
jamus savo laisvės bylai 
kelti. Ukrainiečiai yra vie
ningi savo pastangose at
gauti laisvę ir nepriklauso
mybę.

• Marija Krivickienė mi
rė Clevelande ir palaidota 
sausio 16, atlaikius pamal
das Šv. Jurgio parapijos

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

Vėsinamas oras Jūsų patogumui

Della E. Jakubs & VVilliam 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

CLEVELAND, Ohio

Ohio Bell prezidentas Frederick R. Eckley, paskelbęs naują 
bendrovės plėtotės ir 680 mil. dol. statybos programą, patikrina 
naują kabelį, jungiantį naujus aptarnavimo plotus.

bažnyčioje. Velionė buvo 
pašarvota Jakubs & Son lai
dotuvių namuose, 6621 Ed- 
na Avė.

Nuliūdę liko vyras Vla
das Krivickas, duktė Geno
vaitė Ignatavičienė, sūnūs 
Algis ir dail. Alfonsas, at
skridęs į laidotuves iš Vak. 
Vokietijos, kur jis mokyto
jauja Vasario 16 gimnazi
joje.

• Amerikos Lietuvių Tau
tinės Sąjungos 12 skyriaus 
metinis susirinkimas įvyks 
šeštadienį, sausio 20, Kar- 
piaus namuose. Pradžia 7 
vai. vak.

Bus renkama nauja val
dyba, aptariami skyriaus 
reikalai, Prezidento A. Sme
tonos karsto aplankymas 
Knolhvood mauzoleume.

Po susirinkimo — vaišės. 
Valdyba kviečia narių šei
mas dalyvauti.

RENGIA PIETUS
Vysk. Valančiaus litua

nistinės mokyklos Tėvų Ko
mitetas šį sekmadienį, sau
sio 21 d., tuoj po lietuviškų 
pamaldų, šv. Jurgio para
pijos salėje rengia pietus. 
Visi kviečiami pietuose da
lyvauti, nes tuo būdu pa- 

remsite lituanistinę mokyk
lą.

• BILIETAI į vaidini
mą "Keturi Keliaunin
kai" gaunami DIRVOJE 
ir sekmadienį po lietu
viškų pamaldų šv. Jur
gio parapijos salėje.

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

• Prieš atnaujindami sa
vo namų ar automobilių 
draudimus, palyginkite sa
vo mokestį paskambindami 
V. Giedraičiui tel. 944-6835.

MALĖ HELP

MILLING MACHINE 
OPERATORS 
TRAIN FOR 

HORIZONTAL 
BORING MILL

Privalote turėti vienų ar 
dviejų metų patirtį su Mil- 
ling mašina, prie kurios sa
varankiškai galėjote atlikti 
įvairius darbus.

Puikus apmokymas dar
bo metu, plius instrukcijos 
klasėse padės jums pasiekti 
savarankiškos pozicijos, pri
klausomai nuo pažangumo.

R e i kalingas gimnazijos 
diplomas, geras anglų kal
bos mokėjimas raštu ir žo
džiu.

Puikus pradinis atlygini
mas, visa eilė apdraudų. 
10C premija antrai pamai
nai.

OSBORN MFG. 
COMPANY 

5401 Hamilton Avė. 
Phone: 361-1900

An Equal Opportunity Employer 
(7-8)

WANTED 
MACHINE REPAIRMEN 

JOURNF.YMEN ONLY 
Need men for niaintenance of heavy 
tool machines, also need machine 
repairmen with numerical control 
electrical experience.

Plenty of Overtime 
REPUBL1C DIE & TOOL CO. 

45094 Van Born, 
Wayne, Mich.

3 13 - - 721-7800
(4-10)

POWER HOUSE ENGINEER
Second Class Stationary Engineer

To operate povverhouse of niedium size industrial plant. City 
license required. Excellent benefits. $4.45 Hour Rate.

ALSO

ELECTRICIANS
Mušt be journeyman. Top rates, exceilent benefits.

AMERICAN STANDARD
Controls Division

5900 Trumbull 
Detroit, Mich. 48208 
TR 2-0300, Ext. 251

An Equal Opportunity Employer

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS

SUKAKTĮ PRADEDANT
Romėnai sakydavo, kad 

istorija esanti gyvenimo 
mokykla. O mūsų tautos at
gimimo pranašas dr. V. Ku
dirka taria: "Iš praeities 
tavi sūnūs te stiprybę se
mia”. Taigi, mūsų praeitis 
rodyte rodo, kad senosios 
Lietuvos didžiausia dorybė 
buvo klusnumas savo vadui 
ir vienybė. Lietuviai, vieny
bėje būdami ir didžių vadų 
vedami, nugalėdavo gau
singus priešus ir buvo iš
plėtę Lietuvos valstybės 
sienas nuo Baltijos ligi Juo
dosios jūros. Netekę vadų, 
pakriko, susmuko. Palydė-

• Kanados valstybinė ba
leto trupė atvyksta į Cleve- 
landą ir sausio 20, 8:30 vai. 
vak. Music Hali išpildys Čai
kovskio veikalą "The Nut- 
cracker", pagal Hoffmano 
pasakų siužetą.

Kanados valst. baletas 
pagarsėjęs savo aukštu me
niniu lygiu. Jo sąstate 55 
šokėjai ir pilnas simfoninis 
orkestras.

Bilietus įsigyti 2816 Eu
clid Avė., Operos kasoje ar
ba Burrows bei Highbys 
krautuvėse.

• Išnuomojami šeimoms 
be vaikų du butai po 5 kam
barius, naujai atremontuo
ti, po 60 dol. mėnesiui, šv. 
Jurgio parapijos rajone. 
Teirautis telef.: 431-2497.

PARDUODAMAS NAMAS
73rd prie St. Clair. šva

rus, vienos šeimos, prieina
ma kaina.

Tel. 271-6293.

PARDUODAMI NAMAI
Euclid

3 mieg. colonial, į šiaurę 
nuo Lake Shore, Holy Cross 
parapija. Svečių kamb. su 
židiniu, valgomasis ir vir
tuvė, lJ/2 vonios, rūsys su 
užbaigtu recreation kamb. 
ir židiniu, 2 automob. gara
žai. Patogi vietovė apsipir
kimui ir susisiekimui. Įkai
nuotas $20,000 ribose.

Eastlake
Naujas 3 mieg. medinis 

ranch su l'/2 vonios, daug 
vietos valgomajam, ištisi
nis rūsys, gazo šildymas. 
Įmūryta krosnis ir plyta. 
St. Justino parapija. Arti 
katalikiškų ir vald. mokyk
lų. Įkainuotas $17,700. Kre
ditas už IŠSIDAŽYMĄ ir 
dekoravimą.

Eastlake
Naujas 3 mieg. mūrinis 

ranch su ištisiniu rūsiu. 
Įmūryta krosnis ir plyta su 
šiukšlėms malti mašina. 
IĮ/2 vonios, daug vietos ra
kandams. Arti mokyklų. 
Įkainuotas $19,000. Kredi
tas už išsidažymą ir deko
ravimą.

VINE 
REALTY & INSURANCE 

35165 Wine St., WH 2-4440 
(5-7)

JONAS MIŠKINIS

jus Vytautą Didįjį amžiny
bėn, Lietuva liko be vado. 
Didikai ir bajorai patys už
dėjo Lietuvai nelaisvės pan
čius.*

Anais laikais daug kam 
atrodė, kad tauta, netekusi 
tautinės sąmonės, bemirš
tanti. Tačiau Apvaizda at
siuntė mūsų tautai atgimi
mo pranašų. Lietuvių tau
ta išugdė didelių asmeny
bių, kurios ryžtingai siekė 
savo užbrėžto tikslo. Minė- 
kim bent kelis: Daukantas, 
Valančius, Basa navičius, 
Kudirka, Baranauskas, Mai
ronis, Tumas - Vaižgantas, 
A. Smetona, Vydūnas ir 
daug, kitų pasiryžėlių. Jie 
buvo entuziastai ligi pat 
paskutinės akimirkos. Jie 
kartų kartoms švies geru 
pavyzdžiu, kaip reikia Lie
tuvai dirbti ir ją mylėti.

Energija, pasitikę j i mas 
savimi ir savo tauta, pla
tus, bet drauge glaudžiais 
sutarimais susieti užsimo
jimai yra tikri mūsų pra
eities ir dabarties pažymiai. 
Tik doras, šviesus, valin
gas, ryžtingas ir tolregis 
lietuvis, eidamas iš vien su 
savo tautiečiais, sugebės iš
kovot savo tautai laisvę. 
Juo mažesnė tauta, tuo sa
varankiškesnių, veikslesnių 
ir tvirtesnių asmenybių tu
ri turėti. Anot šaulio-kūrė- 
jo Pūtvio: "Tauta norinti 
būti laisva, turi nuolat kil
ti, augti ir stiprėti. Niekad 
nenusiminti, niekad nenu
stojus tikėjus, niekad nenu
stoti vilties ir niekad va- 
liškai nenusilpnėti".

Kas galėjo lietuvio dva
sios gajumą ir veržlumą už
gniaužti vergijos laikais? 
— Niekas. Lietuvis kovojo, 
veržėsi į šviesesnius ryto
jus. Vergiško tylėjimo, ver
giškos kančios, bevalio pa
sidavimo likimui jis niekad 
nepažinojo. Jo dvasia nie
kada nepripažino nenugali
mų kliūčių, nes jame visada 
gyvemo lietuvio paskirtį 
bylojanti dvasia ...

Sunkus spausdinto lietu
viško žodžio kelias ir, paga
liau, nepriklausomybės ko
vos davė mūsų tautai visą 
eilę taurios dvasios didvy
rių, kurie savo krūtinėmis 
iškovojo teisų nepriklauso
mai gyventi. Savo kraujo ir 
darbo auka jie pastatė mū
sų tautai Laisvės Aukurą, 
kuris Lietuvai švietė 22 me
tus nepriklausomo gyveni
mo.

Kilniadvasių didvyrių ir 
pasiryžėlių mūsų tautai nie
kad negali pristigti. Istori
ja mums byloja, kad tam 
tikrais laikotarpiais jie atei
na sustiprinti mūsų tautos 
žygių dėl geresnės- ateities; 
ateina sustiprinti ir įdiegti 
savo tautiečiuose nepalau
žiamų troškimų ir vilties 
dėl skaidresnės lietuvių 
tautos ateities. Bet jie 
drauge stato šiuos reikala
vimus:

1. Lietuvių tauta turi bū
ti gaivinama savo neišsen
kamų kūrybinių versmių. 
Siekia gyventi ir veikti 
aukščiausiu kultūros lygiu.

2. Lietuva yra visų lietu
vių Tėvynė. Lietuvių tau
tos sūnumis ir dukromis 
laikomi visi lietuviai jr tie, 
kurie dėl svetimųjų smūgių 
ir įtakos yra praradę savo 
tėvų gimtąją, kalbą, ir tie, 
kurių širdyse ir sąmonėje 
prigesusi lietuviškumo ug
nelė.

3. Lietuviai, gerbdami 
viens kito įsitikinimus, ieš
ko kas juos tautiniame, kul
tūriniame ir visuomeninia
me darbe jungia.

4. Lietuvis ugdo ir saugo 
lietuvišką sąmonę. Visi lie
tuviai, kur jie begyventų, 

sudaro vieną bendrą kūry
binės dvasios šeimą ir sie
kia Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymo.

Šiandien Lįętuva paverg
ta, tačiau lietuvių tautos 
idėjos yra ir bus gyvos, dėl 
kurių daug kraujo išlieta ir 
šimtai tūkstančių naujų ka
pų dėl laisvės supilta. Lie
tuvių tauta nenori vergau
ti — ji nori toliau augti, 
veikliai ir sąmoningai daly
vauti laisvojo pasaulio ben
dram sukūry.

Stipri lietuvio asmenybė 
daro lietuvių tautą atsparią 
ir ryžtingą. Ji atstovauja 
Lietuvos garbei. Todėl auk
lėti lietuvio asmenybę yra 
ne tik mūsų rūpestis, bet ir 
pareiga. Visuomeninė veik
la ugdo lietuvio sąmonę, 
stiprina jo atsparumą ir 
drausmina jo visuomeniš
kumą. Gyva ir sveika lietu
vių viešoji nuomonė, reiš
kiama per spaudą, yra sėk
minga veiklos talkininkė.

BOSTON

AUKOS LIETUVIŲ 
FONDUI

Kazys ir Stasė Merkiai 
paaukojo LF 100 dol. ir 
įstojo į jį nariu.

K. Merkis Bostone yra 
suorganizavęs šachmatinin
kų klubą ir Liet. Piliečių 
Draugijos patalpose South 
Bostone ketvirtadieniais 8 
vai. vak. po 2-3 valandas 
mokina klubo narius.

K. Merkis jau daug metų 
dirba šachmatininkų gre
tose ir nekartą ginant lie
tuviškas spalvas, su savo 
grupe ir vienas kaip šach
matų lošimo meistras, yra 
pasiekęs gražių rezultatų ir 
čempijono vardą.

Vajaus Komitetas šiam 
dosniam, nenuilstamam lie
tuviškų reikalų puoselėto
jui ir didžiam šachmatinin
kui linki geros sėkmės ir 
daug gražių laimėjimų gar
sinant Lietuvos vardą šash- 
matininkų tarpe.

Kazys ir Stasė Tamošai
čiai prieš keletą metų per 
Bostono Vajaus Komitetą 
paaukojo LF 200 dol. ir pra
dedant Jubiliejinius Metus 
įteikė dar LF 400 dol. ir 
pažadėjo iki Vasario 16-tos 
dienos minėjimo savo įnašą 
padidinti iki 1000 dolerių. 
Tai yra gražus pavyzdys! 
Vajaus Komitetas linki, kad 
šiais Jubiliejiniais Metais 
ir kiti mieli tautiečiai pa
sektų Tamošaičių pavyz
džiu.

K. Tamošaitis yra AU- 
DIO specialistas ir yra 
Amerikoje įsigijęs Master 
Technician titulą ir teises.

Vajaus Komitetas dėkoja 
p. Tamošaičiams už taip 
didžią auką LF ir linki 
jiems daug gražios sėkmės 
darbe ir gyvenime!

Dr. Juozas Leimonas yra 
LF narys. Pradžią padarė 
jo buvusieji draugai sava
noriai kūrėjai, ir jo vardu 
LF sudėjo 50 dol., o dabar 
Stasė Leimonienė Vajaus 
Komitetui įteikė dar 50 dol. 
ir Dr. J. Leimoną įamžino 
LF narių eilėse.

Per Bostono Vajaus Ko
mitetą į LF įamžintas 21 
tautietis ir jų įnašas suda
ro 3665 dolerių.

Dosnių ir giliai lietuviš
kus reikalų vertinančių tau
tiečių dėka, LF Bostone 
jau surinkta 15,565 doleriai 
ir yra 94 nariai. Bostonui 
LF kvota yra 20,000 dole
rių. Vajaus Komitetas pra
šo tautiečius nedelsti ir 
šiais Jubiliejiniais Metais 
įsijungti į LF narių eiles.

Bostono Vajaus 
Komitetas

(Sk.)



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

ALT VALDYBA _ DAR 
BE NAUJO PIRMININKO

Sausio 13 Chicagoje įvy
kęs ALT valdybos posėdis, 
kurio metu turėjo paaiškė
ti naujas pirmininkas ir 
pasiskirstyta kitom parei
gom, pasibaigė be rezulta- 
tų.

Posėdin susirinkus 10 iš 
11 valdybos narių, renkant 
pirmininką, balsai susiskir
stė pusiau ir nei vienas iš 2 
pasiūlytų kandidatų nega
vo daugumos.

T. Blinstrubas buvo pa
siūlęs į pirm. inž. Eugenijų 
Bartkų,: o teisėjas Wells — 
dr. Pijų Grigaitį.

Artėjant Vasario 16, val
dyba bent suskubo išrinkti 
kelias komisijas, kurių vie
na (inž. E. Bartkus ir red. 
M. Vaidila) vyksta į Wa- 
shingtoną tartis dėl Vasa
rio 16 minėjimo Kongrese 
ir Senate. Kitų komisijų 
darbas taip pat susietas su 
Vasario 16 minėjimu, o vie
nos jų — tartis dėl sėkmin- 
gesnio sekančio posėdžio.

NEPAMIRŠKIT 
REGISTRUOTIS

Neturintieji JAV piliety
bės sausio mėnesį turi įteik
ti paštui savo gyvenamos 
vietos adresą, užpildant nu
statytos formos kortele, 
kuri gaunama kiekvienam 
pašte,

To nepa.dąriusįems nu
matyta bauda. Todėl ne 
Amerikos piliečiai, gyveną 
šiame krašte, nepamirškit 
registruotis.

CHICAGO

• Lietuvių Tautinių Na
mų metinis narių susirin
kimas kviečiamas šių metų 
sausio mėn. 21 d. (sekma
dienį), 3:30 po pietų,: kard. 
Mundeleįn vyčių salėje — 
2306 West 69th Street.

Dienotvarkėj e: V aldy bos 
narių pranešimai, Direkto
rių rinkimas, klausimai ir 
sumanymai.

Lietuvių Tautinių Namų 
Valdyba primena, kad bal
savimo teisę turės tik na
riai sutvarkę savo įnašus ir 
gavę nario pažymėjimus.

Nario pažymėjimus gali
ma gauti susirinkimo metu 

Mūsų mielam filisteriui

inž. BALIUI DAUKUI

Sydney, Australijoj, mirus, jo gimi

nėms ir artimiesiems nuoširdžią užuo

jautą reiškia

Korp! Neo-Lithuania
Vyr. Valdyba

padarant atitinkamus mo
kėjimus.

Maloniai kviečiame susi
rinkime dalyvauti.

Valdyba

• Draugo romano premi
ją šiais metais laimėjo Vy
tautas Volertas už romaną 
"Sąmokslas”.

ATŠAUKIAMAS 
KONSULARINIS 

PRIĖMIMAS
Gen. Konsulas dr. P. 

Daužvardis pranešė, kad 
planuotas vasario 16 d. kon
sulų priėmimas-vaišės Chi
cagoje, kaip jau buvo skel
biama, sulaikomas. Visas 
iškilmingas minėjimas kon
centruojamas Civic Opera 
House salėje, vasario 18 d., 
3 vai. p. p., į kurį dalyvauti 
kviečiami ir valstybių kon
sulai. Konsularinis priėmi
mas atšauktas, kad nesu
silpninus didįjį jubiliejinį 
minėjimą.

Chicagos Lietuvių 
Taryba

• Vytautas Miklius nuo 
pat atvykimo į JAV dirba 
American Can bendrovėje, 
kur ėjo įvairias atsakingas 
pareigas. Chicagos Ameri
can Can fabrikas skardinė
lių gamyboje didžiausias 
Amerikoje. Bendrovės va
dovybė pastebėjusi V. Mik- 
liaus sumanumą bei suge
bėjimą vadovauti, prieš ku
rį laiką paskyrė jį fabriko 
produkcijos, planavimo ir 
darbo paskirstymo viršinin
ku.

Linkime sėkmės naujose 
pareigose.

DĖMESIO DIRVOS 
SKAITYTOJAMS 

CHICAGOJE
MEČYS ŠIMKUS, teisi

ninkas, turįs ilgametę prak
tiką, tiksliai, tvarkingai ir 
greitai užpildo įvairus I N - 
C O M E T A X blankus. 
Adresas: 4259 So. Maple- 
wood, Chicago, III., tel CL 
4-7450 arba YA 7-2046. 
Kasdien 9-8 vai.

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

PADĖKA
Gražiai praėjus Lietuvių 

Moterų Pirmojo 1907 metų 
suvažiavimo minėjimui, Lie- 

/ tuvių Moterų Klubų Fede
racija nuoširdžiai dėkoja 
Aldonai Nasvytytei-Augus- 
tinavičienei ir Aldonai šle- 
petytei-Janačienei už įdo
mias paskaitas. Irenai Veb- 
laitienei už programos pa
įvairinimą savo talentingu 
skaitymu iš Lietuvių Mote
rų kūrybos. Mergaitėms: 
Eglei žilionytei,: Irenai 
Sandanavičiūtei ir Rūtai 
Noreikaitei,: kurios kaip 
Kalėdų Eglutės savo tauti
niuose rūbuose, reprezenta
vo jaunąją kartą. Ponioms: 
A. Radzivanienei už rūpini
mąsi kvietimais, B. Legec- 
kienei, M. Lušienei, V. Sut- 
kienei, J. Vytuvienei, P. 
Ąžuolienei, T. Dzikienei, H. 
Gražiūnienei, J. Kregždie- 
nei, E. Vainienei ir M. Vai
tiekūnienei už ypatingai 
puošniai ir skoningai pa
ruoštą vaišių stalą.

Visoms ir visiems sveiki
nusiems asmeniai ar raštu, 
atsilankiusioms ir atsilan
kiusiems iš arti ir toliau.

Visoms minėjimo rengė
joms, sveikinusiems ir at
silankiusiems linkime lai
mingų ir sėkmingų Naujų
jų 1968 Metų.

Magdalena Galdikienė
LKMO Pasaulinė Sąjunga

Vincė Leskaitienė 
LMK Federacija

• Inž. A. Kateiva, Perthe, 
Australijoj, vadovaująs di
delei statybos bendrovei, 
buvo atskridęs į JAV, kur 
dalyvavo pasauliniame in
žinierių ir architektų kon
grese kaip Australijos in
žinierių sąjungos atstovas.

Inž. A. Katei vos bendro
vės statyti dangoraižiai 
puošia daugelį Australijos 
miestų.

• Solistas P. Rūtenis, 
dainavęs Melbourno opero
je, sekantiems metams pa
sirašė sutartį su Elizabe- 
than Trust opera.

”PROMETEJAS", vie
nas iš naujausių neseniai 
mirusio prof. Vinco My
kolaičio-Putino kūrinių, 
statomas autoriaus gar
bei ruošiamame atsisvei
kinimo vakare,kuris bus 
vasario 3 d., šeštadienį, 
7 vai. vak., Jaunimo Cent
ro didžiojoj salėj. Kaip 
su lietuvių literatūros 
programiniu autorium 
bei klasiku, atsisveiki
nimą su rašytoju Putinu 
ruošia Pedagoginis Li
tuanistikos Institutas. 
Vakaro programą atliks 
Instituto studentai. Re
žisūriniam darbui vado
vauja akt. Kazys Baraus
kas, muzikiniam - kom
pozitorius Darius La
pinskas. To paties vaka
ro proga išleidžiamas ir 
dviejų Putino kūrinių, ku
rie dėl kovingos patrioti
nės minties okupuotoje 
Lietuvoje nespausdina
mi — ”Vivos plango” ir 
"mortuos voco” — leidi
nys. Leidinio tipografi- 
ją tvarko Inst. lėkt. dail.

NEW JERSEY LIETUVIAI IŠKILMINGAI

ŠV^ 50 METU SUKAKTj

Sausio 7 d. 2 vai. Lie
tuvių Laisvės salės pa
talpose susirinko N. J. L. 
Tarybos valdyba ir įvai
rių organizacijų atstovai 
jau į 5-tą susirinkimą 
iškilmingam Lietuvos ne- 
prikl. 50 metų sukakties 
minėjimo pasiruošimui 
aptarti.

Sudaryto bendro komi
teto atstovai pasiskirstė 
darbo komisijose ir dir
ba savo komisijų ribose. 
Visuotini susirinkimai 
vyksta kas dvi savaites

BOSTON

BANAIČIO KŪRINIŲ 
KONCERTAS

Sekmadienį, sausio 21 
8:30 vakare JordanHall 
įvyksta antrasis lietuviš' 
kos muzikos koncertas.

Šiame koncerte be Izi
doriaus ir Vytenio Vasy- 
liūnų talkininkauja ir 
klarnetistas David Mott, 
Berklee Music School 
mokytojas. Visa progra
ma pašvęsta išimtinai 
kompozitoriaus Kazio 
Viktoro Banaičio kūry
bai. Bus atlikta sonata 
smuikui ir fortepijonui 
d moli, pastoralinė sui- 
ta pavadinta ”Lietuvos 
idilijos” smuikui, klar
netui ir fortepijonui ir 
rapsodiškoji sonata h 
moli, parašyta violon
čelei ir fortepijonui, ku
ri bus išpildyta altu 
(viola) vietoje violon
čelės. Tam tikslui smui
kininkas šiomis dieno
mis įsigijo 500 dolerių 
vertės altą gana palan
kiomis sąlygomis.

Bilietai $ 2.00, 1.50 
ir 1.00 — gaunami sa
lės kasoje.

Koncertas prasidės 
puntkualiai ir baigsis 
apie 10 vai.

Profesoriaus Banai
čio kūryba savo stiliumi 
giliu lyriškumu, vaizdin
gu turiniu, savo melodi
jomis, ritmu bei harmo
nijomis tiek yra lietu
viška ir patraukli bei pa 
gaunanti, kad tikrai kiek 
vienam lietuviui būtų di
delis nuostolis neišgirs
ti šios programos. Kon- 
certantai, neturėdami jo 
kio specialaus raginan
čio bei bilietus platinan
čio aparato, nuoširdžiai 
visus kviečia ir tikisi 
gausaus klausytojų atsi
lankymo pabūti drauge 
lietuviškosios kūrybos 
dvasioje.

Algirdas Kurauskas, 
Šiais darbais Pedagogi
nis Lituanistikos Institu 
tas rikiuojasi į bendrąją 
sukaktuvinių Lietuvos 
laisvės metų programą. 

ir atskirose lietuvių kolo
nijose. New Jersey lietu
viai turi 6 lietuvių para
pijas ir visų parapijų ku
nigai yra šio komiteto 
nariai.

Prel. M.G. Kemėžio 
rūpesčiu gauta Jėzaus 
Širdies Katedra, Newar- 
ke ir gal dalyvaus abu 
lietuviai vyskupai: Briz
gys ir Valatka. Kun. Jo
nas Schernus, Kearny lie
tuvių klebonas, Komite
to religinės komisijos 
pirmininkas, netiktai 
daug dirba, bet ryšyje 
su darbu susijusiais iš
laidas savais pinigais ap
moka, o Newarko vika
ras kun. Petras Toto
raitis, faktinai visais rei
kalais pavaduodamas sa
vo kleboną, yra labai 
darbštus ir rūpestingas 
Pasirūpino, kad Lietu
vos vėliavos būtų iškeF 
tos prie visų miestų ro
tušių, kur yra lietuvių 
parapijos, ir kad tų mies
tų majorai dalyvautų Lie
tuvos neprikl. 50 metų 
sukakties minėjime. Tai 
yra vieningo bendro dar. 
bo pavyzdys.

Komiteto ypatingu rū
pesčiu yra, kad šių 1968 
metų Lietuvos nepriklau
somybės 50 metų sukak
ties minėjimas būtų efek
tingas amerikiečiams to

ST. ANTHONY
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

Joseph F. Grlbauikat
Į Executive Secretary

ON INVESTMENTS
Unifj of $100 00 
Dividend Checki 
Mailed Ouarterly

ON BONUS SAVINGS
Unift of $1,000.00 

For 3 Teori 
Dividendą Paid 

Qu*rferly 
or Compounded

1447 So. 491h Court
CICERO, ILLINOIS • 60650

Phone (Are* Code 312) 6564330
NOURSt Men. M; Twml, Thur*., M. 9-5; Jot. 91? Wed. Oo«ed 

Sovloji In fty Tfce Of TXe Mo*H» WIH Ura From Th

dėl pakviestas guberna
torius, senatoriai kon- 
gresmanai ir Lietuvos at
stovybės patarėjas dr. 
St. Bačkis.

Prof. dr. J. Stukas rū
pinasi, kad tai dienai — 
vasario 11, gauti vietos 
radijo ir TV stotyje su 
atitinkama programa. 
Pranas Vaškas yra pasi
ruošęs, kad amerikiečių 
spauda būtų gerai infor
muota ir talpintų netikti 
gubernatoriaus irNewar- 
ko miesto majoro prok
lamacijas, bet ir atitin
kamus raštus šio minė
jimo proga.

Religinė komisija ma 
no, kad į Katedrą turėtų 
atvykti bent 3000 lietuvių 
Tam tikslui jau yra or
ganizuojami iš tolesnių 
kolonijų autobusai. Pa
maldos bus pradėtos su 
Lietuvos ir Amerikos 
himnais 3:30 vai. J), p.

Robert Treat viešbu
ty, 6 vai. įvyks banke
tas su specialiai paruoš
ta programa. Banketui 
ruošti komisijos pirmo 
Marytė Stonytė tikisi 
bent 1000 dalyvių.

Lietuvos neprik. 50 
metų sukakties minėji
mo atminčiai yra pa
ruoštas ženklelis ir ang
lų kalba knyga. Knygelė 
yra taikoma amerikie
čių supažindinimui su 
Lietuvos ir lietuvių rei
kalais.

A.S. Trečiokas

PLANINGAS TAUPYMAS MOKA GERUS DIVIDENDUS. 
PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

1968 m. sausio mėn. 19 d. sueina vieneri me
tai. kai mirė ilgametis Detroito Sporto Klubo 
”KOVAS” pirmininkas

PRANAS MISIŪNAS.
Dėl jo nuopelnu Lietuvai ir mūsų sportui, 

mes PRANO niekados neužmiršime.
Visagalis Dievas tesuteikia jam amžiną ra

mybę.

Detroito Sporto Klubas ”KOVAS”

(SI0,000.00 ar daugiau, jdedant po 
$1,000.00)

. Mokamas už vienų metų taupy- 
q mo lakštus nuo išdavimo datos

Metinis dividendas mokamas už 
indėlius taupymo knygutėse.

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 closed.
PARKING LOT — ADJOINING OUR OFFICE BUILDING JOHN J. KAZANAUSKAS, President
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