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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

FORDO PROGRAMA
Nesukėlė entuziazmo, bet gal jo ir nereikia

Jei manęs kas paklaustų, 
kokį įspūdį man padarė pre: 
zidento Fordo kalba jung
tiniame atstovų rūmų ir se
nato posėdyje, pasakyčiau, 
kad ji priminė skautų 
sueigą, kur draugininkas ra
gino kiekvieną padaryti 
‘gerą darbelį’ (skalbti šal
tam vandeny, gyventi ne 
taip karštai, be reikalo neva
žinėti) ir viskas pasitaisys. 
Negali sakyti, kad čia nebū
tų tiesos, nes ir mažas paski
ro žmogaus energijos suvar
tojimo sutaupymas viso kraš 
to mastu imant reiškia įspū
dingą naftos importo suma
žinimą.

Tačiau gyvenimas nėra

ITALIJOS KOMPARTIJOS MĮSLE
RIMAS DAIGŪNAS

Italijos komunistų parti
ja, PCI, yra stambiausia 
kompartija už Maskvos val
dų ribų. Tačiau demokrati
niuose Italijos rinkimuose ši 
partija tegali tiktai koalici
jos bei susitarimų keliu da
lyvauti vyriausybės akcijo
je. Italijos komunistų parti
ja gyvena energingo šokėjo 
ant tramplino'nuotaikomis: 
yra pajėgumas, yra trampli
nas, teikiąs atsaprumą ko
joms ir kūnui, bet nėra erd
vės dideliam šuoliui. Iki šiol 
veikianti demokratinio, tvar
kymosi sistema sulaiko tą 
sprinterį ant tramplino. 
Kompartija tampa viena iš 
daugelio.

Kompartijos padėtis Ita
lijoje ir jos ryšiai su Mask
va ir Pekinu sudaro savo
tišką mįslę laisvosioms vals
tybėms. Palmiro Togliati, 
miręs Italijos komunistų va
das, savo laiku sulydė par
tiją į drausmingą vienetą. 
Jis buvo aklas Lenino teori
jos adeptas: šalies valdymo 
pagrobimas bet kuriomis 
priemonėmis, proletariato, 
tai yra kompartijos, dikta
tūra. Šie Lenino taktikos 
manevrai buvo Italijos kom
partijos veikimo taktikos al
fa ir omega. Bet, senda
mas, Togliati neišdirbo val
džios užgriebimo strategi
jos. Savo testamentu jis pa
vedė partijai eiti su diena. 
Gal būt jis numatė visuo
menės kitimo galimybes, 
gal būt jis buvo nuviltas 
maskvinės stagnacijos poli
tika?

Ir čia atsirado neįtikėti
nų reiškinių. Sovietinės in
vazijos į Čekoslovakiją me
tu, kada Maskva siuntė tan
kus prieš Aleksandro Dub- 
čeko reformas, Italijos ko
munistai ... užjautė Dubče- 
kui! Jie pritarė jo socializ
mo koncepcijai: “Socializ
mas turi būti su žmogaus 
vaidu”. Tai reiškė: socializ- 
-mas, nešamas iš Maskvos 
ant tankų vikšrų, turi 
žvėries snukį.

A. Dubčeko aktyviausias 
talkininkas Josef Smrkovs- 
ky žuvo sąmyšyje ir Itali
jos kompartijos oficiozas 
"Unitą” įdėjo savo skiltyse 
Dubčeko laišką našlei Smrs- 
kovskienei. Šis laiškas ne
galėjo pasirodyti čekų spau
doje, kurią kontroliavo 
Maskvos emisarai.

Dar daugiau: žinomas Ita
lijos kompartijos politbiū- 
ro narys Davide Lajolo, 
“Unitoje” paskelbė protestą 
prieš Čekoslovakijos okupa
ciją. Jis tvirtino, kad A. 
Dubčeko reformos buvo tei
singos ir šaliai reikalingos.

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS

lengvai kontroliuojama skau 
tų sueiga, jis daugiau prime
na savanaudžių tarpusavio 
kovą, kur geros valios ne
užtenka. Pagal ligšiolinę 
praktiką geriausia priemo
nė sumažinti energijos su
vartojimą yra jos kainos, jei 
reikia mokesčiais, pakėli
mas. Tai, žinoma, kiekvie
nas tuojau pat pajustų ir 
griebtųsi savų taupymo prie 
monių, b et tai būtų labai ne
populiari priemonė, kurios 
kongresas prieš pat rinki
mus nedrįstų griebtis. Už 
tat turbūt prezidentas jos ir

“Tikras socializmas negali 
būti statomas svetimų šar
vuočių šešėlyje”, pareiškė 
D. Lajolo.

1968 metai laikomi dras
tiškų italų komunistų pasi
sakymu prieš maskvinę so
cializmo interpretaciją me
tais. Būdingas sovietinių 
‘profsąjungų’ visiškas su- 
niekinimas.

Kada Sovietų Rusijoje ita
lai pastatė sovietams au
tomobilių fabriką, kada dar
bininkams prie to fabriko 
gyventi buvo įsteigtas Tog- 
lijačio miestas, italai komu
nistai neprarado galvų. Par
tijos atstovai dažnai lankė 
Toglijati vardo fabriką. Jie 
matė sovietinio darbininko 
beteisiškumą. Jie lygino tą 
beteisiškumą su Italijos 
‘Fiat’ gamyklos darbininkų 
teisėmis demokratinėje Ita
lijoje.

“Sovietų darbininkai ne
turi geros profesinės są
jungos”, Italijos komparti
ja paskelbė Italijos darbi
ninkams.

Bendrame suvažiavime 
promaskviniai čekai ir ko
munistai italai suskilo, susi
barė, kiekvienas deklaravo 
savo socializmo interpretaci
ja

Įtaringieji laisvos spau
dos stebėtojai visaip ver
tina šį įdomų Italijos kom
partijos laikymąsi, kur tiek 
daug antimaskvinių išsišoki
mų. Kai kurie galvoja, kad 
ir Maskvos-Pekino kivirčiai 
yra paprasta melo fabrika
cija, laisvam pasauliui kvai
linti. Tai priemonė privers
ti kapitalistinius kraštus, pa- 

’ (Nukelta į 2 psl.)
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Prof. dr. J. Puzinas atidaro Prezidento A. Smetonos raštų parodą Jaunimo 
Centre Chicagoje. V. A. Račkausko nuotrauka

nesiūlė. Vietoje to jis pasiū
lė labai nežymiai pakelti mo
kesčius šeimom turinčiom 
daugiau kaip 15.000 pajamų. 
Tie prašomi mokesčiai vidu
tiniai tokiom šeimom padi
dintų mokesčius 42 doleriais 
per metus t.y. sudarytų leng 
vai pakeliamą naštą. Nauji 
mokesčiai yra būtinai reika
lingi, nes ne tik dabartinis 
biudžetas nėra suvestas ga
las su galu, bet ateityje bus 
reikalingą daugiau lėšų padi
dėjusiam bedarbių skaičiaus 
šelpimui ir eventualiai net 
viešiesiems darbams finan
suoti.

Nepaisant aiškaus reikalo, 
tas pasiūlymas negali būti 
populiarus: vieni aiškina, 
kad ir dabar jau mokama 
per daug mokesčių, kiti -- 
kad mokesčius daugiau pa
kelti reikia tik turtinges
niems, treti visai teisingai 
nurodo, kad visa JAV mo
kesčių sistema reikalinga 
rimtos ir gilios reformos.

Už tat aplamai paėmus 
Fordo kalba nesukėlė entu
ziazmo, anot N.Y. Times: 
“Mr. Ford’s speech was 
weak, flaccid and generally 
disappointing”.

Toks griežtas sprendimas 
pateisinamas to laikraščio 
redakcijos pažiūra, kad JAV 
ir visas pasaulis yra didelė
je bėdoje, kuri reikalauja 
specialių riemonių ir griež
tos vadovybės joms įgyven
dinti. Kas truputį ironiška, 
nes kol kas į visus vadus tas 
laikraštis žiūrėjo labai kri
tiškai. Istoriniai žiūrint, visi 
vadai turėjo silpnų pusių, 
kurios neleistų nė vienam jų 
pergyventi laisvosios spau
dos tironiją.

Žinia, negali sakyti, kad 
JAV ir pasaulis neturėtų 
rimtų ateities problemų. Jei 
dėl įvairių priežasčių, įskai
tant ir gyventojų prieaug
lio sumažėjimą, ūkis turi su
stoti augti ir plėstis, kapita
listinė ūkio sistema, iki 
šiol taip prisidėjusi prie 
žmonijos pažangos, pradeda 
netekti savo vertės ir turės 
būti pakeista. Bet kuo?

Tai tolimesnės ateities da
lykas. Kol kas būklę gali pa
gerinti ir prašomi kasdie
niniai ‘geri darbeliai’, lydi
mi po rinkimų kitų rimtes
nių priemonių. Už tat, nors 
laikraščiai, bendrai imant, 
Fordo kalbą sutiko be dides
nio entuziazmo, biržos reak
cija buvo teigiama, nes dar 
nėra tokių ženklų, kurie kal
bėtų apie tikrą katastro
fą. Atvirkščiai, jie prilei
džia pagerėjimą.

*•

organizacijų vėliavos scenoje.
V. A. Račkausko nuotrauka

CHICAGOJE IŠKILMINGAI PAMINĖTAS
PREZIDENTAS ANTANAS SMETONA

ANTANAS JUODVALKIS
A. Smetonos raštijos paroda

Antano Smetonos pager
bimas pradėtas š. m. spalio 
4 d. spaudos ir jo gyvenimo

Mečys Valiukėnas, rengi
mo komisijos pirmininkas, 
atidaro iškilmingą posėdį.
vaizdų paroda Jaunimo Cen
tre,

Minėjimo komiteto pirm. 
Mečys Valiukėnas parodą 
atidaryti pakvietė prof. dr. 
Joną Puziną. Dr. Puzinas 
trumpai suminėjo A. Smeto
nos nuveiktus darbus ne tik 
kaip valstybininko, bet taip 
pat, kaip mokslininko ir 
ypač spaudos darbuotojo. 
Prašė visus pateiktus eks
ponatus vertinti ano meto 
dvasioje ir aplinkybėse.

Plačiau apie parodą ir jos 
ekspoiiattis papasakojo re
daktorius Br. Kviklys. Di
džioji dalis šio rinkinio yra 

jo paties nuosavybė, bet 
taip pat prisidėjo gen. kon
sule J. Daužvardienė, J. 
Mackevičiai, St. Pieža, dr. 
J. Puzinas, dr. V. Maciūnas 
ir tėvai Marijonai. Ypatin
gą padėką pareiškė techniš
kajam vadovui Liudui Kai
riui, kuris šią parodą apifor
mino ii- sutvarkė.

Iš pateiktų eksponatų 
ryškiau prasikišo A.' Sme
tonos redaguotų laikraščių 
ir žurnalų komplektai, ypač 
akį patraukė "Vilniaus ži
nių” 1907 m. komplektas, 
"Vilties” 1907 m. spalio 
10/23 d. numeris ir "Lietu
vos Aidas” (Litausches 
Echo) 1917 m. spalio 20 d., 
o taip pat ir konfiskuotas 
numeris su Lietuvos Nepri
klausomybės paskelbimo de
klaracija. (Ne visus čia su
minėtus laikraščius redaga-

Lietuvos gen. konsulė. J. 
Daužvardienė kalba minėji
me. V.A. Račkausko nuotr.

vo, kituose tik bendradar
biavo) .

Platus skyrius yra iš A. 
Smetonos trumpos viešna
gės Amerikoje. Jo priėmi
mai Valstybės pareigūnų ir 
sutikimai lietuvių kolonijo
se. Iškarpos iš amerikietiš
kų laikraščių apie A. Sme
toną, kaip Valstybės prezi
dentą tremtyje. Nepriklau
somos valstybės gyvenimo 
ryškieji momentai, laikra 
čių bei žurnalų Įvertinimai.

Atidarymo vakarą (nors 
Chicagoje tuo pačiu metu 
buvo ir daugiau parengi
mų), susirinko keli šimtai 
asmenų. Parodos atidaryme 
dalyvavo ir vysk. V. Briz- 
g.vs.

Smetonos raštijos paroda 
išdėstyta ant stalų ir iška

bintą ant sienų, apėmė pil
nai apkrautus du kamba
rius.

Parodoje buvau atidary
mo vakarą, kada buvo tirš
tai žmonių ir sunkiau gali
ma viską aprėpti. Pakarto
tinai apsilankiau sekmadie
nį; tuojau po vidurdienio, 
norėdamas dar kartą nuo
dugniau apžiūrėti. Lankyto
jų, nors- ne taip gausiai, 
kaip atidarymo vakarą, bet 
nuolatinė srovė sruveno 
tarp stalu ir pasieniais.

Iš komiteto narių teko pa
tirti, kad ir šeštadienį lan
kytojų netruko. Jaunimo 
Centre veikiančios mokyk
los taip pat apsilankė paro
doje ir savo akimis pamatė 
istorinius. įvykius, spaudos 
atgavimo rezultatus.

Ši paroda yra labai ver
tingas įnašas j visą A. Sme
tonos minėjimą. Kitos lie
tuvių kolonijos, norėdamos 
šią parodą parodyti savoje 
vietoje, kiek teko patirti, 
būtų galima įvykdyti (tuo 
reikalu reikia tartis su red. 
Br. Kvikliu, DRAUGO ad
resu).

Gyvoji Chicagos lietuvių 
visuomenė dėkinga ne tik 
A. Smetonos minėjimo ren
gimo komitetui, bet ypač 
Br. Kvikliui ir L. Kairiui, 
už parodymą tokio gausaus 
kultūrinio lobio.

Pamaldos
Kaip buvo skelbta, pamal

dos už A. ir S. Smetonus, 
įvyko šv. Mergelės Marijos

(Nukelta į 2 psl.)

Rašyt. Vytautas Alantas, 
buvęs Lietuvos Aido vyr. re
daktorius, skaito paskaitą 
apie prezidentą Antaną Sme 
toną. V.k. Račkausko nuotr.
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Į minėjimą įnešant organizaciją vėliavas. V-A. Račkausko nuotrauka

Iškilmingai paminėtas prez. A. Smetona
(Atkelta iš 1 psl.)

Gimimo (Marąuette Parko) 
bažnyčioje. Mišias atnašavo 
klebonas kun. A. Zakaraus
kas, o prasmingą pamokslą 
pasakė Draugo moderato
rius kun. Pr. Garšva. Solo 
giedojo solistė Margarita 
Momkienė ir. muziko V. 
Baltrušaičio vadovaujamas 
choras.

Didžioji šventovė buvo 
pilnutėlė žmonių. Pamaldo
se dalyvavo ir daug organi
zacijų vėliavų.

Pamaldos vyko ir evang. 
liuteronų TĖVIŠKĖS para
pijoje. Mišias atnašavo senj. 
kun. Trakis.

Akademija
A. Smetonos pagerbimo 

iškilminga akademija įvyko 
sekmadienį Maria HS audi
torijoje. žmonių prigužėjo 
pilnutėlė salė. Scenoje do
minavo Lietuvos valstybės 
ženklas — baltas vytis, ap-

Birutė Pūkelemčiūtė pra
veda koncertinę dalį.

V. A. Račkausko nuotr.

Italijos •••
(Atkelta iš 1 psl.) 

eiliui remti, čia Maskvą, čia 
Pekiną.

Tomis pat įtaringomis aki
mis spauda stebi ir itališ - 
kus antimaskvinius elgesius. 
Kolumnistas J.P. Roche gal
voja, kad Italijos komparti
ja pasauliui akių nemuili
na. Partija pergyvenanti tą 
tikrą organizavimosi perio
dą ir tai neišvengiama lais
vos valstybės atmosferoje. 
Su tuo tenka sutikti. Pana
šų tarpusaviu peštynių pe
riodą pergyveno ir rusų bol
ševikų sparnas, įėjęs į so
cialdemokratų partiją savo 
konsolidacijos metu, 1900- 
1902 metais. Jeigu Italijos 
kompartija valdytų Italiją, 
būtų įsteigta absoliuti kom
partijos diktatūra. Simpati
jos Dubčeko reformoms ne
būtų nė prisimintos.

Prez. Antano Smetonos veiklos ir raštijos parodą 
Chicagoje atidarant, kalba minėjimui ruošti komiteto 
pirmininkas Mečys Valiukėnas (dešinėje). Už jo stovi pa
rodą atidaręs prof. J. Puzinas. Kairėje - parodos organi
zatorius Draugo redaktorius Br. Kviklys.

juostas tautine vėliava..De
šiniame scenos kampe ant 
mažo staliuko, uždengto ža
lia gelumbe, stovėjo kuklus 
A. Smetonos atvaizdas. Prie 
paveikslo padėta graži ro
žių puokštė. Iš scenos api
pavidalinimo susidarė įspū
dis, kad minima valstybinė 
šventė, o ne buv. prezidento 
šimtasis gimtadienis.

Akademija pradėta vėlia
vų įnešimu ir himnais. Him
nams vadovavo solistė G. 
Mažeikienė.

Komiteto pirm. Mečys 
Valiukėnas savo žodyje pa
stebėjo, kad susirinkome 
paminėti didįjį valstybinin
ką, laikraštininką, tautos 
žadintoją ir pirmąjį Lietu
vos Respublikos prezidentą 
Antaną Smetoną, jo šimto- 
jo gimtadienio proga. Kvie
tė visus lietuvius jungtis ir 
eiti Smetonos propaguotu 
vienybės keliu.

Gen. konsule Juzė Dauž- 
vardienė, savo žodyje, pri
siminė A. Smetonos sutiki
mą Chicagoje, pasmerkė 
Australijos ministro pirmi
ninko veiksmus ir pastebė
jo, kad A. Smetona nebus 
paskutinis prezidentas, o 
Lietuva kelsis nepriklauso
mam gyvenimui ir dar bus 
daug kitų Lietuvos prezi
dentų. Tuos jos žodžius pa
dėjo griausmingas dalyvių 
plojimas. V.A. Račkausko nuotr.

Chicagiškiai domisi prezidento A. Smetonos veiklos 
ir raštijos parodos eksponatais. Paroda buvo suruošta A. 
Smetonos šimtojo gimtadienio minėjimo proga.

P. Molėtos nuotrauka

P. Molėtos nuotrauka

Išsamią paskaitą apie A. 
Smetonos gyvenimą ir dar
bus skaitė rašytojas-žurna- 
listas Vytautas Alantas. V. 
Alantas, būdamas "Lietu
vos Aido’’ vyr. redaktorium, 
turėjo progos dažnai susi
tikti su tuolaikiniu prezi
dentu A. Smetona ir iš ar
čiau pažinti jo asmenį. Sa

Vytautas Smetona, jaunas 
pianistas, atlikęs dalį kon
certinės programos.

vo įdomiame žodyje, V. 
Alantas iškėlė A. Smetonos 
asmenybę, kaip įžvalgaus 
valstybininko ir gabaus lai
kraštininko. A. Smetona vi
są savo gyvenimą šaukė 
tautą vieningam darbui. Jo 
filosofija buvo atremta į 
lietuvių ūkininkų išmintį, 
nors nemaža įtakos turėjo 
ir graikų mintyto jas Plato
nas. A. Smetona savo būdu 
ir elgesiu daugiau panešėjo 
į mokslininką, kaip į politi
ką.

Visi A. Smetonos raštai, 
prezidentavimo laikotarpis 
ir tremties gyvenimas — 
yra vienas šauksmas: jung
ti lietuvių tautą vienybėn ir 
ją vesti į šviesesnį rytojų.

Meninėje dalyje aktorė ir 
rašytoja Birutė Pūkelevi
čiūtė paskaitė per tris kar
tus prasmingas A. Smeto
nos raštų ištraukas.

Pirmiausia į sceną pa
kvietė A. Smetonos jauniau
sią jį vaikaitį, pianistą Vy
tautą Smetoną. Nors Vy
tautas tebėra gana jaunas, 
bet pasirinktus kūrinius at
liko meistriškai ir susilau
kė gausiu plojimų. Jis iš
pildė Gruodžio, Čiurlionio, 
Chopino ir Liszto sudėtin
gus kūrinius.

Solistė Audronė Simonai
tytė padainavo Karoso, 
Vanagaičio, Gudauskienės, 
Puccini ir Tomo dainas bei 
operų arijas. Jaunoji Aud
ronė susirinkusiųjų buvo 
labai šiltai priimta ir apdo
vanota gėlėmis (akomponia- 
torės pavardė praslydo ne
girdomis) .

Meninės dalies vadovė Bi
rutę Pūkelevičiūtė, savo 
įtarpais iš Smetonos raštų, 
ne tik paįvairino programą, 
bet suteikė visam minėji
mui prasmę ir reikšmę.

Baigiant minėjimą, ko
miteto pirm. Mečys Valiu
kėnas padėkojo visiems pro

TAUPYKITE DABAR
Pas mus ne visi tarnautojai 

yra lietuviai, bet kiekvienam 
skyriuje galima susikalbėti 
lietuviškai.

UŽ CERTIFIKATUS MOKAME:

7'^% — 4 metų su $10,000, minimum.
6%% — 30 mėn. su $1,000, minimum.
644% — 1 metų su $1,000, minimum.

Member F.S.L.I.C., Washington, D.C. Equal Opportunity LendA*

gjaint 
Avntliony 
žavinga

1447 S. 49th Court • Cicero, Illinois 60650 
Phone (312) 656-6330

Open Mon., 9-8; Tues., Thurs., Fri., 9-5; Sat., 9-1; Closed Wed.

Juozas Gribauskas, vedėjas

Tapkite knygos 
'TAUTINĖS MINTIES KELIU' 
mecenatu ar rėmėju

AMERIKOS LIETUVIŲ
TAUTINEI SĄJUNGAI
87-80 96th St.
Woodhaven, N. Y. 11421

"Tautinės minties keliu” knygą užsiprenumeruoju kaip
□ mecenatas................ ............................ $100.00
□ garbės prenumeratorius.....................$ 50.00
□ prenumeratorius rėmėjas .................$ 20.00

(Čekius rašyti National Lithuanian Society o£ America, Ine. 
vardu).

Pridedu čekį sumoje $.................. ......

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

Adresas

V. A. Račkausko nuotrauka
Sol. Audronė Simonaitytė ir akompaniatorė Caryl Sisk 

po koncerto.
gramos dalyviams, o taip 
pat ir gausiai atsilankiu
siems svečiams. Ta pačia 
proga pristatė pianisto Vy
tauto Smetonos motiną ir 
pirmąją jo muzikos moky
toją Birutę Nasvytytę-Sme- 
tonienę.

Baigmė
V. Alantas teisingai savo 

paskaitą pavadino: "Daug 
rankų didelę naštą pakelia”. 
Šiam minėjimui rengti buvo 
sudarytas didelis komitetas, 
atseit, buvo sutelkta daug 
rankų. Ar visos rankos ly
giai darbu dalinosi, nuoša
liai stovint, negalima pasa
kyti, bet pirmininko ran
koms, kaip ir visada, ma
nau, didžioji naštos dalis te
ko. Rengimo komitetas savo 
darbą atliko gerai ir lanky
tojų neapvylė. Smetonos 
raštijos ir jo gyvenimo įvy
kių paroda, buvo turtinga, 
įvairi ir įdomi. Galėjo pa
tenkinti ir reiklesnius lan
kytojus. čia padėkoti tektų 
Br. Kvikliui ir L. Kairiui, 
nors jie ir stovėjo šalia ko
miteto.

Minėjimo garbės komite
tas, sudarytas iš daugelio 

organizacijų vadovų, sudarė 
palankią moralinę atmosfe
rą, o dalyvaujančių organi
zacijų gausa užtikrino kie
kybinį dalyvių skaičių.

Labai reikšminga buvo 
finansų komisija: L. Dar
gienė, A. Gulbinienė, Z. Juš
kevičienė, J. Kerelienė, V. 
Lendraitienė ir V. Mažeikie
nė — parūpinusi pinigų ir 
įgalinusi šiuos visus rengi
nius pravesti. Lankytojai 
tai juto ir vertino.

Dar žodelis apie progra
mą. Programa susidėjo iš 
aštuonių puslapių (vien 
spaudos darbas kiek kaina
vo!), su A. Smetonos me
dalio nuotrauka (medalis 
išleistas 1919 m. Chicago
je). Antrą ir trečią puslapį 
užima dr. Jono Puzino 
straipsnis apie A. Smetonos 
gyvenimą ir veiklą. Straips
nis neilgas, bet labai vyku
siai sudedaguotas ir daug par- 
sakyta. Ketvirtą puslapį už
ima akademijos programa. 
Penktas puslapis paskirtas 
A. Smetonos veiklos ir raš
tijos parodai, šeštas ir dalis 
septinto puslapio paskirta 
atžymėti įvairiems komite
tams ir mecenatams. Liku
sioj programos dalyj pasi
skelbė lietuviškos taupymo 
ir skolinimo bendrovės, tuo 
paremdamos ir 'jos išleidi
mą.

Programa sudaro gerą 
įspūdį, neperkrauta, bet su
telkta daug informacijos.

Scenovaizdį tvarkė daili
ninkas Vaitiekūnas ir Z. 
Juškevičienė.

AUKOS 
DIRVAI

Atnaujindami prenume
ratą ir kitomis progomis 
aukojo Dirvai šie asmenys: 
Genovaitė Beržinskas,

Cleveland ........... $2.00
Dalia Martus,

Virgin Islands ............. 1.00
S. Čepas, Weston .......... 1.00
J. Gužauskas, Baltimore 1.00
G. Lorenz, Chicago .... 4.00
V. Benofcraitis, Cleveland 2.00
V. Šilėnas, Erie .............. 1.00
P. Mitalas, Philadelphia .. 2.00
M. Barniškaitė, Cleveland 7.00
S. Mikalčius, Laredo ....10.00
Ona Dorn, Corning.......... 2.00
L. Banis, Cleveland .... 25.00
J. Račkauskas, Baltimore 4.00
R. Kuzavinis,

Los Angeles .................. 5.00
J. Diamentis, Princeton .. 3.00
E. Rašytinis, Detroit .... 10.00
V. Česnavičius, Brooklyn 5.00
J. Balkūnas, Maspeth ...... 2.00
K. Mažonas, Parma.......... 3.00
A. Rugens, New Britain .. 2.00
V. Čepukaitis, Cleveland 2.00
A. Tamulis, Clevelnd .... 7.00
G. Vidmantas, Rochester 1.00
Pr. Stankus, Hartford .. 1.00
J. Telksnys, Great Neck 2.00
S. Lazdinis,

Kettering, Ohio .......... 2.00
A. Ūselis, Chicago'..........2.00
R. Bublys, Cleveland .... 7.00
L. Česėkas. Toronto .... 2.00
M. Abromaitis, Toronto . .20.00
P. Beleckas, Longuenil .. 2.00

Visiems aukojusiems nuo
širdžiai dėkojame.

Nepamirškite atnaujinti 
DIRVOS 

prenumeratą
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SPAUDOS ATGAVIMO 70 M.
SUKAKTUVINIUS METUS 
BAIGIANT

Šiais metais minint Lie
tuvos valstybės prezidento 
A. Smetonos 100 metų gimi
mo sukaktį ir 70 metų nuo 
lietuviškos spaudos atgavi
mo, o taip pat mūsų organi
zacijoms skelbiant spaudos 
mėnesį, pravartu atkreipti 
dėmesį į A. Smetonos pasa
kytus žodžius, kurių joks 
metų skaičius nepajėgs už
marštin nusinešti, būtent:

“Didžiausias kovos gink
las yra spauda. Ji sveria ne 
mažiau, kaip viena kuri iš di
džiųjų valstybių. Ji didis 
kultūros įrankis, informaci
ja, propaganda...”

Jeigu kas anksčiau dar 
tuo netikėjo, tai dabar šia
me krašte įsitikino, kokia 
galybė tautų gyvenime yra 
demokratinė spauda. Nors 
šiais laikais žmonės labiau 
mėgsta informaciją gyvu žo
džiu televizijoj ar radijo ban
gomis, nes gali klausyti ir 
tuo pačiu laiku namų ruo
šos darbus atlikti, išgirsti 
savo ir kitų pažįstamų pa
vardes, kai tuo tarpu spau
doje tas žinias reikia pa
čiam susirasti, dėmesį skai
tymui sukaupti. Tačiau ne 
kartą teko būti liudininke 
viens kitapi beįrodinėjančių 
asmenų apie girdėtas televi- 
zioj ar radijo bangomis ži
nias, vienam jas iškraipant, 
kitam pamiršus, kai tuo tar
pu spaudoje nei žinių auto
rius, nei skaitytojas, nei re
daktorius jokiais įtikinėji
mais negali užsiginti, kas bu
vo ir tebėra atspausdinta. 
Neturi laiko skaityti da
bar, padedi vėlesniam lai
kui.

Organizacijos iš anksto 
per radiją skelbia savo pa
rengimus, bet ne visi turi 
galimybių tuo laiku išgirsti, 
o ir girdėję pamiršta, kur tai 
randasi, kurią valandą ir t.p. 
Gi spaudoje visuomet gali
me pasitikrinti.

Keldama spaudos reikšmę 
nebandau nuvertinti kitų 

informacinių šaltinių, kiek
vienas turi savo paskirtį, 
juos prisiminsime kitą kar
tą. Šie mūsų spaudos ne ei
liniai 70-ji metai baigiasi be 
mūsų didesnio dėmesio, o 
visdėlto jie yra istoriniai 
metai. Mes nesiryžtame tin
kamai net paminėti, o pas
kaitę istoriją sužinome, kiek 
rūpesčių, pastangų, vargo ir 
pasišventimo net rizikuojant 
gyvybe, sudėjo mūsų sene
liai, proseneliai slapta ga
bendami spausdintus lietu - 
viškus raštus ir kovoję už 
jos atgavimą. Jie, nebū
dami tiek mokyti, kaip 
dabar mes, savo spaudos 
reikšmę suprato geriau ir ją 
labiau brangino. Jie žinojo, 
o mes pradedam pamiršti, 
kad visuomeniniai bei kul
tūriniai reikalai sėkmingai 
gali plėstis ir ateičiai išlikti 
tik spaudai padedant ir 
tarpininkaujant. Savas laik
raštis į tautinės kultūros 
darbą sutraukia ir sujungia 
suskaldytas ir išsisklaidžiu
sias, nors ir menkas, bet ryž
tingas lietuvių jėgas.

Dabar vėl mūsų spauda 
laisvuose kraštuose neša di
delę atsakomybę, ypač, kada 

ji savo tėvynėje yra slopi
nama, pajungta okupanto 
įsakymams ir tarnaudama 
tik Lietuvos pavergėjo no
rams. Todėl išeivijos lietu
vių prievolė savo laisvąją 
spaudą visais galimais bū
dais remti, stiprinti ir kelti 
jos lygį.

Baigiant šiuos didžiai 
reikšmingus spaudos sukak
tuvinius metus ypač organi
zacijos turėtų įsisąmoninti 
nepakeičiamą tiesą, jog kaip 
gyvas organizmas be oro, 
taip organizacijos be spau
dos negalėtų egzistuoti, to
dėl jų vadovai, visuome
nės veikėjai pirmiausia turė
tų ją vertindami apčiuopia
mai ir vispusiškai paremti, 
tuo parodydami pavyzdį ir 
kiekvienam eiliniam skaity
tojui.

Spausdintu žodžiu bend
raujame su tolimiausiais 
draugais bei tautiečiais, dali
namės žiniomis, džiaugsmu 
ir laimėjimais, guodžiamės 
ištikta nelaime, aptariame 
klaidas, sekame visuomeni
nį gyvenimą. Spauda yra di
džioji talkininkė organizavį- 
mpsi darbe, o stipriai orga
nizuota visuomenė yra mū: 
sų tautos tęstinumo palaiky
toja ir ateities kūrėja.

Šiandien mes žinome apie 
pirmuosius lietuvių emigran 
tus, jų vargus ir atsieki- 
mus, jų pastangas tautiniam 
išlikimui. Žinome, kaip jie 
kūrė savo parapijas, statė 
kultūros židinius. Ir visa tai 
dėka savo spaudos, nes jie 
nepamiršo nei tos svarbiau
sios tautinio išsilaikymo sri
ties.

Baigiant spaudos atgavi
mo sukaktuvinius metus pa
rodykime jai išskirtiną dė
mesį. Kasmet skelbiame 
spaudos mėnesį tikslu pa
remti prenumeratorių skai
čių papildyti ir turinį pra
turtinti. Šiemet savo įnašą 
padvigubinkim, organizuoki
me minėjimus ar šiaip spe
cialius renginius ir jų pelną 
atiduokime spaudos palaiky
mui.

Gražų pavyzdį parodė Dėt 
roito organizacijos, paskelbę 
spaudos savaitę ir nurodę, 
kuo kiekviena šeima galėtų 
prisidėti prie šių organiza
cijų užsimojimo įgyvendini
mo.

E. Čekienė.

ATSIUNTĖ 
DIRVAI 
'ŠYPSENA’...

Kun. Jonas žvirblis, gyv. 
Grand Rapid, Mich., atsi
liepdamas j Dirvos prašymą 
paremti laikraštį, atsiuntė 
50 dol. ir rašo:

"Jūsų skundas yra lietu
viškos širdies dejavimas, 
šaukiąs neužmiršti lietuviš
ko žodžio.

Kas dejuoja, tas laukia 
paguodos, paramos šypse
nos, kuri yra vertesnė už 
betkokią dovaną.

ANTANAS SMETONA - KOVOTOJAS

Lietuvos Generalinio 
Konsulo A. Simučio 
kalba, pasakyta Det
roite rugsėjo 29 d. mi
nint prezidento Antano 
Smetonos sukaktis.

(Pradžia Dirvoj 75 nr.)

Trečiajam Lietuvos pre
zidentui dr. Griniui atsista
tydinus gruodžio 19 d. 
Seimas išrinko Antaną Sme
toną Prezidentu. Iškilus 
tarp Seimo ir Vyriausybės 
nesutarimams 1927 m. ba
landžio 12 d. Seimą paleido, 
o kai konstitucijoje numaty
tu laiku nebuvo paskelbta 
naujų Seimo rinkimų, tai per 
versme ir valdžioje dalyva
vę krikščionių demokratų 
žmonės (Milčius, Bistras ir 
Karvelis) iš prof. Augustino 
Voldemaro vyriausybės pa
sitraukė. Nuo čia jau prasi
deda autoritetinis rėžimas 
nesiderinantis su iki tol vei
kusia 1922-jų metų rugp. 1 
dienos ketvirtąja Konstitu
cija. Vietoje rinkimų pagal 
šią Konstituciją 1928 m. ge
gužės 15 d. Respublikos Pre
zidentas Antanas Smetona 
su Ministerių Kabineto pri
tarimu paskelbia naują, jau 
penktą Lietuvos Kosntituci- 
ją.

Čia irgi turime pripažin
ti Antano Smetonos kaip 
valstybininko susiorienta- 
vimą sunkioje padėtyje. 
Žengus žingsnį tautinės 
konsolidacijos kryptimi ke
lio atgal nebebuvo. Jei 
Konstitucijoje numatytu lai
ku Smetona būtų paskelbęs 
naujo Seimo rinkimus kaip 
to reikalavo iš valdžios pa
sitraukiantys krikščionių blo 
ko žmonės, tai tokioje ne
normalumų įkaitintoje at
mosferoje įvykę rinkimai pa
dėties netik nebūtų pageri
nę krikščionių bloko atžvil
giu, bet veikiausia pablogi
nę, o pats Smetona būtų bu
vęs apkaltintas, kad jis ap
vylė tuos patrijotus, kurie į 
jį dėjo viltį, kad iš suiru
tės išves tautą į konsolida
cijos kelią kaip jis ją išvedė 
iš Pirmojo Pasaulinio Karo 
griuvėsių į nepriklausomy
bę.

Vertinant Antaną Smeto
ną kaip pirmąjį ir ketvirtą
jį Lietuvos prezidentą susi
duriame su klausimu, bū
tent, kokie motyvai vertė jį 
priimti nekonstituciniu ke
liu atsiradusį prezidento 
postą. Tam akstinu neabe
jotinai buvo susidariusios 
padėties gelbėjimas. Vi-

šypsena elgetai — elge
tą turtina; šypsena nuliū
dusiam — nuliūdusį pakelia. 
Laikraščiui šypsena — pa
galba — laikraštį tobulina.

Lietuvis tremtyje pasiti
ki lietuvišku žodžiu, kuris, 
laikraštyje atspaustas, at
gaivina lietuvišką dvasią, 
mums lietuviškų motinų 
įspaustą.

Rašytas lietuviškas žodis 
yra atspara prieš komunis
tinį vėją, politines audras, 
kurios nori lietuvišką dva
sią nuskandinti j užmiršta
mas istorijos marias.

Tautinės minties lietuviš
kas laikraštis, svetimoje že
mėje lietuvį palaiko ant lie
tuviškų kojų, ir lietuvis ne
atsiklaups prieš komunisti
nį tironą.

Dirva! Jūsų dejavimo ne
lengvins manoji ašara, bet, 
ant čekio atžymėta "šypse
na", jį mažins. Daug "šyp
senų” sudarys Jūsų Dirvai 
džiaugsmą. Jūsų laikraštis 
bers lietuvišką žodį, kuris 
kutens lietuvišką širdį, kad 
ji nepavargtų plakti viltyje 
j Trečiosios Lietuvos lais
vės dienas. Jonas žvirblis”.

Kun. J. žvirbliui už šią 
"šypseną" nuoširdžiai dėko
jame.

są amžių kovojęs už lietu
vių tautos teises, už tą įver
tintas ir pagerbtas išren
kant Pirmuoju Lietuvos 
Prezidentu jis negalėjo at
sisakyti nuo jam siūlomos 
atsakomybės, nes jis kaip ir 
daugelis to meto patrijo- 
tų žiūrėjo į parlamentari
nius Lietuvos sunkumus su 
didelu susirūpinimu. Jam 
kaip ir jo bendraminčiams 
buvo baisu, kad štai taip sun 
kiai atstatytoji Lietuvos 
valstybė gali būt sugriauta 
savo pačių rankomis.

Nuo pat pirmųjų politinės 
veiklos dienų savo įsitikini
muose Smetona buvo demo
kratas, priklausė Lietuvių 
Demokratų Partijai, kurią 
atstovavo Didžiajame Vil
niaus Seime 1905 metais. 
Būdamas demokratu jis vis 
tik galvojo, kad kraštuti
niai liberali prancūziško ti
po parlamentarinio valdy
mo forma netiko šitmečius 
priespaudą išgyvenusiai kon 
servatyvios prigimties lie
tuvių tautai. Kaip žinome, 
trumpam penkerių metų lai
kotarpyje Lietuvoje įvyko 
keturi visuotini seimų rinki
mai. Toks nuolatinių rinki
mų kampanijų ir valdžių 
nepastovumas būtų dideliu 
bandymu ir daugelį metų 
demokratiškai besitvarkan
čiai valstybei, tuo labiau jis 
buvo veik nepakeliamas pir
muosius parlamentarinės 
santvarkos žingsnius žen
giančiai Lietuvai.

Kaip iš biografinių duo
menų žinoma, 1923 metų 
pradžioje Smetona buvo pa
kviestas į Lietuvos uni
versitetą docento parei
goms. Dėstė etiką, senovės 
filosofiją ir skaitė epizodinį 
kursą apie Platoną. Pasta
rojo idealios valstybės san
tvarkos ieškojimas bus pa
daręs ir tam tikrą įtaką į 
Smetoną, kuris irgi ieškojo 
lietuvių tautos charakterį 
atitinkančios tobulos vals
tybės santvarkos. Smeto
nos nežavėjo Italijos fa
šizmas, tuo labiau vokiš
kasis nacionalsocializmas. 
Abi šios ekstremistinės san
tvarkos pažiūros Lietuvoje 
turėjo šalininkų, kurie ban
dė veikti į Smetoną, bet jis 
tos rūšies įtakom atsispir
davo. Kada prof. Voldema
ras ruošdamasis ekstremis
tiniam rėžimui pradėjo pas
lapčiom pagal itališką mode
lį organizuoti “Geležinį Vil
ką”, tai 1929 m. rūgs. 19 
d. jis buvo atleistas.

Galutinį Smetonos rėžimo 
įvertinimą tars istorija, bet 
jau šiandien sudėję pliusus 
ir minusus galime drąsiai 
tvirtinti, kad pliusai su dide
le persvara viršija minusus. 
1926 metais atėjęs į val
džią Smetona atnešė lauktą
jį pastovumą ir žymiai su
stiprino tautinį auklėjimą. 
Jo kietas ir nepalaužiamas 
nusistatymas Vilniaus klau
simu neabejotinai prisidė
jo prie to, kad Antrojo Pa
saulinio Karo eigoje nė vie
nas okupantų nebeginčijo 
mūsų teisių į Vilnių kaip 
Lietuvos sostinę. Antrojo 
Pasaulinio Karo išvakarė
se ir jam prasidėjus tarp
tautinėje plotmėje klaidų ne 
padaryta. Laiku buvo priim
tas ir paskelbtas neutralumo 
įstatymas tikintis, kad ka
riaujančios valstybės jį res
pektuos. Naciškajai Vokieti
jai užpuolus Lenkiją nepasi
duota vokiečių gundymams 
šokt ir atsiimti Vilnių.

Baigiant šias kelias pasta
bas apie Pirmąjį Lietuvos 
Prezidentą reikia dar pa
stebėti, kad prasidedant 
Antrajam Pasauliniam Ka
rui Smetonos rėžimas libera- 
lėjo. Nėra abejonės, kad pa
siekus tautinės konsolidaci
jos su laiku būtų buvęs įgy
vendintas daugumai Lietu
vos gyventojų priimtinas de
mokratinis rėžimas. Jau ir į 
paskutiniąsias prieš okupa-
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ciją vyriausybes būdavo 
įtraukiami ir opozicijos žmo
nės. Nors daugelio buvo lai
komas diktatorium, bet su 
kitokia nuomone ir su opo- 
-zicija skaitėsi. Pavyzdžiui, 
jis buvo nuomonės, kad So
vietų Rusijos ultimatumui 
reikia priešintis karo pajė
gom. Daugumai vyriausybės 
narių pasisakius prieš pasi
priešinimą jis su tuo sutiko, 
bet protesto ženklan nutarė 
pasitraukti iš Lietuvos.

Atvykęs Amerikon lankė 
lietuvių kolonijas, rašė spau
doje ir beldėsi į politikų du
ris Lietuvos reikalais. Jo rū
pestis savo valstybės ir ypa
tingai tautos likimu buvo gi
lus ir išmąstytas. Ilgiau ke
liaujant kalba kitur neiškryp 
davo kaip tik apie Lietuvos 
ir lietuvių tautos ateitį. 
Prie to jis labai mėgo žmo
nes ir ypatingai mūsų kolo
nijų veikėjus.

Iliustracijai čia prisimin
siu jo apsilankymą Worces- 
teryje. Iš New Yorko au
tomobiliu keliavome virš 
penkių valandų. Nuvykę 
šeštadienio pavakaryje bu
vome sutikti vietinio komi
teto ir apgyvendinti vieš
butyje.

Vos spėjus kiek atsikvėp
ti ir užkąsti pradėjo rink
tis kolonijų veikėjai, kurie 
norėjo pasikalbėti su Lie
tuvos Prezidentu ir okupan
tų inspiruojamos komunis
tinės spaudos išgarsintu dik
tatorium. Prezidentas labai 
maloniai su visais leidosi į 
kalbas iš anksto mane 
įspėdamas, kad kalbėsis su 
kiekvienu jį aplankiusiu vei
kėju. Apsilankiusieji negalė
jo atsidžiaugti Prezidento 
draugiškumu ir paprastu
mu. Atrodė, kad kalboms ne 
bus galo svarstant Lietuvos 
ir pasaulio problemas.

Žinodamas sekančios die
nos ilgą programą, kuri 
turėjo prasidėti dešimtos va 
landos pamaldomis lietuvių 
bažnyčioje, po to bendrais 
pietumis ir masiniu susi
rinkimu, skaičiau savo pa
reiga apsaugoti jį nuo per

Didžiausias kailių 
pasirinkimas

pas vienintelį 
lietuvį kailininku 
Chicagoje

NORMANĄ
BURŠTEINĄ
Tel. 263-5826 M|S|P
(Įstaigos) ir Efn/lnf
677-8489 (buto)

V. '•*

185 North Wabash Avenue 2nd Flbor
Chicągo, III. 60601

MAINTENANCE SUPERVISORS
J’rogressive and expanding metai castings industry locatcd 
in Southvvestern Michigan has openings for foundry ex- 
perienced Maintenance Supervisors.

AND
MAINTENANCE SHIFT FOREMEN

Excellent fringe benefit program with eompetive salary 
structure.
If you are looking for a challenging and grovvth opportunity 
call or vvrite in complete confidence:

Director Industrial Relations
SUPERIOR STEEL CASTINGS CO.

309 Gram Avenue
Benton Harbor, Mich. 49022

Phone: 313-925-8801
An Equul Opportunity Employer

(76-77)

vargimo. Priartėjus dešim
tai valandai vakaro užsimi
niau apie poilsio reikalin
gumą. Atsiliepė, kad jis ne
pavargęs ir dar nori kalbė
tis su taip svarbiais veikė
jais. Po kelių užuominų apie 
antrą valandą ryto jau ne
juokais susirūpinau, kad Pre 
zidentas kitai dienai bus per
vargęs. Kai į tai atkreipiau 
jo dėmesį, gavau maždaug 
sekantį atsakymą: “Jei
Tamsta pavargęs, tai eik ir 
ilsėkis, o aš dar pabūsiu su 
savo tėvynainiais...” Buvau 
tikrai nustebintas kai sekan
čią dieną Prezidentas ne
atrodė pavargęs, nors poil
siui nuėjo jau po trečios va
landos ryto. Mat kalbos apie 
Lietuvą ir lietuvių tautą su 
tuom susirūpinusiais tau
tiečiais jo visai nevargi
no.

Pagerbdami savo tautos 
didžiuosius vyrus mes de
monstruojame pasauliui ir 
okupantui savo valstybingu
mą ir tvirtą nusistatymą už 
nepriklausomą Lietuvos 
valstybę. Čia mūsų visų vie- 
ningums yra svarbus ir būti
nas. Tad keistokai atrodo, 
kai minint Pirmojo Lietuvos 
Prezidento šimto metų gimi
mo sukaktį koks netikėtai 
atsiradęs galvočius pradeda 
spaudoje kelti klausimą, 
kuris iš trijų buvusių Lie
tuvos prezidentų turėtų būti 
labiau gerbtinas. Man atro
do, kad visi trys buvusieji 
prezidentai buvo patrijotai 
ir turi didelių nuopelnų mū
sų tautai ir valstybei, todėl 
mes visus juos pagarbiai 
prisimename. Na bet jeigu 
jau būtinai reikia‘pasisaky
ti, kuris iš trijų Lietuvos 
prezidentų labiausiai gerb
tinas, tai paprasčiausia lo
gika sako, kad didžiausia pa
garba priklauso PIRMA
JAM Lietuvos Preziden
tui Antanui Smetonai. O jei 
jau kas tuo abejoja, .tai te
gu pabando įtikinti susi
pratusį amerikietį, kad kuris 
nors kitas prezidentas yra 
labiau gerbtinas už Pirmą
jį Jungtinių Amerikos Vals
tybių Prezidentą Jurgį Wa- 
shingtoną.

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

t
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Žvilganti Electra neša juos tolyn nuo Detroito.
Arvis nusispiria batus ir, stropiai apžiūrėjęs užpen- 

čius, ar per diena nepraplyšo kojinės, pamiklina pirš
tus. Pusę valandos galima būtų ir nusnausti. Jis žino, kad 
problema iškils tik kelio pabaigoje. O dabar -- ė!

Arvis pasisuka ant šono ir junta, kad jam merkiasi 
akys. Jis dar spėja pamatyti į juos artėjančią lėktuvų 
reklamos lentą: “Delta pasiruošusi, kai tik jūs esat pasi
ruošęs”. Kada nors, pagalvoja velniukas, man reikės 
savo globotinius nuskraidinti į Haiti. Taip! Šalin visos 
žmonos, vyrai ir vaikai! Jie nubus vieną rytą kalnų šešė
lyje, kai tolumoj žybčioja šviesiai žalia jūra, kai Port-au- 
Prince berniukai - batų valytojai ima mušti lazdutėm į 
savo medines dėžutes, sveikindami saulėtekį. Nes saulė 
ten pateka įspūdingai -- ji stačiai sprogsta virš gai
los, kaip milžiniškas aukso kamuolys. Mindaugas ir Jū
ratė turi tą liepsnojančią saulę pamatyti. Arvis tuo pa
sirūpins. 0, žemė kartais būna graži! Pragarą, aišku, irgi 
verta kiekvienam turistui pamatyti, ypač jo bendrąjį 
vaizdą, kai aplinkui traška visos ugnys. Bet ir žemė - 
kartais nuostabiai graži. Arvis aprodys Mindaugui ir 
Jūratei dailiausius žemės kampelius. 0 vėliau -- vėliau 
aprodys ir pragarą. Jam tuodu žmonės patinka.

Jis nusišypso, prisiminęs Majoro posakį: kai institucija 
pakankamai išaugs, kiekvienas žmogus turės savo velnią, 
kaip turi savo Angelą Sargą. Dabar, deja, pragaras per
krautas darbais ir todėl reikia pasitenkinti atsitiktinėm 
komandiruotėm.

Norkaičio Electra, švelniai supdama savo keleivius, 
lekia į šiaurės vakarus. Drauge su jais dangum 
plaukia birželio pilnatis, apsigaubusi balkšva drigne. 
Lyg jūros pakrašty plūduriuojantis milžiniškas perlas, 
užlietas nuputojusių bangų purslom.

Mašina išsuka iš greitkelio. Jūratė nustemba, pamačiu
si kelio lentą: “Exit Southfield”. Ji dar kartą atsisuka. 
Southfield?

- Minai, -- pagaliau ji nutaria atsargiai paklausti. 
-- Ar mes jau pravažiavom Livoniją?

- Taip, palikom šone.
- Tai... - Jūratė valandėlę delsia, -- tai kur mes važiuo

jam?
Norkaitis atsako ne iš karto.
- Minai! - sušnabžda Arvis. abiem rankom įsikibęs 

į mašinos atramą, -- tik nesikarščiuok! Kalbėk ramiai. Ir 
būtinai paminėk, kad dar labai anksti.

- Aš buvau tikras, - Mindaugas pataiso mašinos veid
rodėlį, - kad tau bus įdomu pamatyti, kaip aš gyvenu. 
Atleisk, tavęs net nepasiklausiau. Jei nori, galim grįž
ti atgal. Bet dar taip anksti!

Jūratė nieko neatsako. Mašina sulėtina greitį.
- Ar tu nepyksti? -- tyliai klausia Mindaugas.
- Ne... Aš nepykstu.
Mindaugas vėl smarkiau spusteli greičio pedalą. Elect

ra, vikriai pakeitusi bėgį nurieda tolyn. Netrukus jos 
užpakalyje ima žybčioja raudona krypties rodyklė - dak
taro Norkaičio mašina išsuka į privatų keliuką. Girdėti, 
kaip į šalis šokinėja žvirgždo grūdai.

**♦

-- Tu gyveni karališkai! - sako Jūratė, apžiūrėjusi viršų 
ir lipdama žemyn. -- Bet taip tau ir pritinka gyven
ti. Juk Mindaugas buvo karalium. Kaip vadinosi 
tavo pilis? Aš jau pamiršau.

- Voruta, - juokiasi Mindaugas. - Tą aš puikiai
prisimenu! .

Apačioj visi kambariai paskirti mogiams ir malo
niam poilsiui. Vienur biliardo stalas, kitur Norkaičio gol
fo reikmenys ir laimėtos taurės; berniukų žaislai, akva
riumai su vėžliais, stalo tenisas; Norkaitienės bridžas, 
jos moliniai puodai ir keramikos krosnelė, kaktusų 
šiltadaržis, kambarys, skirtas mankštai -- su masažo dir
žais ir liesinimo dviračiais.

Galiausiai juodu įeina į “solariumą” ir Mindaugas už
dega geltoną žibintą prie nišoje įtaisyto baro. Daugiau 
šviesos nei nereikia, nes iš lauko srūva skaisti mėne
siena.

Norkaičiu namas pastatytas nuokalnin ir todėl tik 
viena jo pusė dviaukštė. Šiaurėj mūras įkirstas atšlai
tėm o pietuose dideli langai atsiveria į plačią terasą. 
Ten, tarp gėlynų ir žydinčių krūmų, mirguliuoja van
duo.

- Tu turi baseiną! - Jūratė linksmai atsisuka nuo lan
go. - Ar atsivežei tą patį iš Bostono.

- Jūra, neerzink... - atsiliepia Mindaugas iš baro, -- 
neerzink, nes aš sumaišysiu tokį gėrimą, kad tu...

- Vieną kartą jau man sumaišei! - Jūratė atsisėda ant 
aukštos baro kėdutės ir paremia smakrą abiem rankom. 
-Olia, tavo “mamulės punšas"! Tai bent buvo punšelis! 
Tu kažko tada pripylei, tiesa?

-- Aš? - Mindaugas smarkiai purto bonką, norėda
mas suplakti ledus.

-- Ir pripylei kaip reikiant! Prisipažink, Minai, da
bar jau gali prisipažinti. Viskas seniai praėjo.

-- Tokiems, kai mudu tais laikais buvom, nedaug ir 
tereikėjo, -- kalba Mindaugas, puošdamas kokteilius 
citrinos žievelėm, ir vieną stiklą paduoda savo viešniai. -- 
Už tavo atvažiavimą, Jūra!

Juodu nugeria po gerą gurkšnį ir Mindaugas, lvg kaž
ką atsiminęs, skubiai nužingsniuoja prie HiFi aparato. 

Ten, įgrimzdęs į gėlėtą minkštalsuolį, sėdi Arvis, kuris 
jau spėjo peržiūrėti visas Norkaičiu plokšteles ir vieną 
iškišo kampu į priekį.

Nežinia, gal Mindaugai pamojo velniukas, o gal jis, 
kaip dažnas lietuvis, turi įprotį svečius būtinai apkurtin
ti savo garsine sistema ir parblokšti skaidrėm.

Arvis tebėra kojinėtas; jo batai pastatyti šalia, o kojos 
sukeltos ant apvalaus stalelio ir atremtos į kažkokio 
asyriško ožio statulėlę.

- Boston Pops! - nudžiugęs Mindaugas iškelia Arvio
parinktą plokštelę ir ją uždeda. -- Ar bus gerai? Bostono 
laikų prisiminimui. '

Fiedlerio stygininkai užtraukia visais smičiais. Ir taip 
garsiai, kad Arvis net susigūžia ir užsikemša ausis.

-- Tyliau, tyliau! Aš apkursiu! -- šaukia velniukas. -- 
Man pliš ausų būgneliai!

Mindaugas, gal paklausęs Arvio, o gal ir pats supratęs 
kad bene kiek persistengta, prigesina garsą. Ore ima 
banguoti švelni melodija -- minkštesnė už baro švie
selę, meilesnė už mėnesieną. Bet Arvis dar ilgai krato 
ausis: šį vakarą jis nori viską gerai girdėti, o Norkaitis 
būtinai turėjo savo aparatu jį apglušinti!

Mindaugas papildo stiklus ir atsisėda prie baro, šalia 
Jūratės.

- Tada mes buvom per jauni, -- sako jis. - Tik todėl 
mums viskas kvailai išėjo. Kitą dieną man taip gėlė gal
vą, kad tiesiog norėjau verkti. 0 kažkokia, biauriai įžeis
ta ambicija, maniau, mane užsmaugs.

- Panašiai jaučiausi ir aš, - Jūratė šiaudeliu maišo gė
rimą. - Buvo pikta, buvo liūdna. Ir kažko baisiai gaila. 
Mane stiprino tik viena mintis: kad aš, kaip sakoma, at
silaikiau prieš pagundą, kad nesusvyravau.

- Nesusvyravai? -- Mindaugas tarsi apsivylęs. -- Vienu 
metu man pasirodė, kad tu... manęs lauki.

-- Eik, eik! - Jūratė aplaižo šiaudelį ir atsargiai padeda jį 
prie stiklo. -- Aš buvau mergina su principais. Tą turiu 
pripažinti. Nebuvai ir tu esmėje sugedęs. Užtat taip ma
lonu prisiminti tuos laikus: viskas šviesu, švaru, ne
sudrumsta. Ar ne, Minai?

Mindaugas atsilošia ir pasukinėja savo kėdutę - į prie
kį ir atgal, į priekį ir atgal.

-- Ilgą laiką ir aš taip galvodavau, -- ima jis kalbėti. -- 
Kartais net save pagirdavau: tvarkoj, Mindaugai Nor- 
kaiti! Gali drąsiai žiūrėti į veidrodį. Kitu atveju -- kokia 
būtų gėda: studentų sąjungos sekretorius, jūrų skau
tas, Alpha-Gamma-Kappa brolijos narys... 0 dabar, vyre, 
gali eiti, aukštai iškėlęs galvą!

J ūratė pagauna Mindaugo akis ir pati pažvelgia į gilų 
Savo suknios iškirpimą. Tada ji tiesiau trukteli mažytį 
kryželį, nubertą granatų žibučiais.

- Mes, Minai, galim didžiuotis, -- kalba ji, abiem ran
kom taisydama ant kaklo retežėlį. - Gėris laimėjo! Lai
mėjo dora, skaistumas, jaunystės idealizmas! Todėl 
šį vakarą ir šnekam, todėl ir džiaugiamės. Nes mudu...

- Balionai! - netikėtai pertraukia ją Mindaugas. - 
Šiandien, važiuodamas į darbą ėmiau viską svarsty
ti iš kitos pusės. Ką mes laimėjom ir ką pralaimėjom? 
Ar tu gali, Jūra, man į tą klausimą atsakyti? Atvirai ir 
nuoširdžiai. Gali?

Jūratė ima kažką braižyti ant stalo šiaudeliu.
- Ką tu šneki! -- pagaliau tyliai prataria ji. -- Kas tau 

atėjo į galvą!
- Taip, Jūra, taip! - Norkaitis vienu ypu išgeria savo 

Martini ir ima karštai aiškinti. -- Tu pati pagalvok: 
kodėl mes išsiskyrėm? Ar atsibodom vienas kitam, ar nu- 
sivylėm vienas kitu, ar nustojom vienas kitą mylėję? Ne, 
mes pabėgom, stačiai dezertyravom -- dėl kvailių kvai
liausios priežasties. Tiesiog gėda būtų žmogui pasakyti! 
Veltui kitaip kalbėtumėm ir save apgaudinėtumėm.

Jūratė pakelia savo stiklą ir, nieko neatsakydama, 
nugeria kelis grukšnius.

- Ar tu žinai, koks vaizdas mane visą laiką persekio
jo? - Mindaugas primerkia akis ir ima sukinėti tuščią 
stiklą, lyg pro jį geriau matytųsi visos praeities detalės. 
-- Štai, tu lipi iš baseino ir sieki rankšluosčio. Tu nude
gusi, bet kokia balta, kur tavęs nepasiekė saulė! Man 
rodos, aš nualpsiu, jeigu tu atsisuksi. Ir tamsu, ir naktis, 
o tas baltumas taip šviečia!

- šššš... - Jūratė ištiesia ranką, lyg norėdama Mindau
gą nutildyti, bet jis sugriebia ją per riešą.

- Jūra, tai buvo tikras reikalas. Mums suskambėdavo. 
Pameni, suskambėdavo! Už tą reikalą nieko nėra tikres
nio. Kai aš vėl pamačiau tave sekmadienį, man net pasi
darė silpna.

Jūratė bando išliuosuoti savo ranką ir smarkiai atsilo
šia. Norkaitis kita ranka staigiai apkabina ją per lieme
nį ir patraukia su visa kėdute prie savęs. Kėdutė 
čiuožteli per grindis, Jūratė aiktelėjusi apsikabina Min
daugą, lyg norėdama už jo užsilaikyti. Bet ir po kelių se
kundžių, kai kėdutė jau nebeslidinėja, ji nesistengia iš- 
siliuosuoti iš Mindaugo rankų. Tik pasisuka šonu.

Tuo metu iš HiFi aparato pasklinda saldžiai banguo
janti melodija, jiems abiems gerai pažįstama daina: "Hei
lo, young lovers, wherever you are...”

- Kur bebūtumėm, kur bebūtumėm, - Mindaugas pri
silenkia prie Jūratės veido ir tyliai kartoja dainos žo
džius. -- Mes turim sekti savo žvaigždę.
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- Minai, mes negalim, - sušnabžda Jūratė. - Aš ištekė
jusi, tu vedęs. Mes negalim.

-- Todėl, kad neklausėm savo žvaigždės. -- Mindaugas 
švelniai atbraukia į šalį Jūratės plaukus ir ima bučiuoti 
jos kaklą. Toli, prie pat nugaros išlinkimo, kur raitosi 
mažos garbanėlės.

-- Minai, prašau. Mes negalim...
-- Ir galėjom, ir galim. Tu ir aš buvo anksčiau, negu visa 

kita. Mes buvom anksčiau negu pasaulis.
Jis skruostu prisiglaudžia prie Jūratės skruosto ir toj 

švelnioj glamonėj slysta tolyn, kol lūpom apčiuopia jos 
lūpas. Valandėlei juodu sulaiko kvėpavimą. Ir tada krinta 
vienas į kitą, kaip į bedugnę.

Ei, ei, jauni mylimieji! Kur bebūtumėt, kas bebūtumėt, 
šekit savo žvaigždę!

Jiems bučiuojantis, Arvis pakyla. Šį kartą jis nepasi
duos jokiam grauduliui. Ne! Šį kartą jis elgsis taip, 
kaip jį mokė Gudas: jis tik stebės ir šaltai analizuos. 
Kas yra toji meilė? Gal šį vakarą jis supras.

Velniukas dar sykį papurto savo kairę ausį ir prieina 
artyn. Paprastai jis tarsi drovėdavosi ir laikydavo de
ramą nuotolį, bet šiandien jam reikia viską pamatyti 
ir viską išgirsti. Mažiausią blakstieną mirktelėjimą, ty
liausią atodūsį.

-- Tu kvepi avietėm... -- šnabžda Mindaugas, toliau 
atsmaukę sunkios iškirpimą ir bučiuodamas Jūratės pe 
čius. -- Tu visados kvepėdavai avietėm. Jeigu man 
užrištų akis ir sustatytų šimtą moterų, aš pro jas visas 
praeičiau ir tave atpažinčiau. Tu kvepi avietėm...

Jūratė nusišypso ir pasilenkia į priekį.
Kai Arvis dar arčiau prieina, jis taipogi patenka į tą 

svaigulingą ratą. Lyg ore būtų susisukęs šiltas vėjo sū
kurys ir aplinkui pleventų alpinantis kvepėjimas: vaisiai, 
gėlės, beržų pumpurai ir pačios saldžiausios uogos.

-- Avietės... - sušvebeldžiuoja Arvis, išpūtęs šnerves 
ir alsuodamas tvankią šilumą.

Jūratė visai pasikeitusi. Lyg jos lūpas, skruostus, 
plaukus, tamsius blakstienų pusmėnulius būtų apkritę 
rausvos miglos krislai ir tūkstančiai saldžių žiedadul
kių. Arvis niekad nematė nieko gražesnio visame pasau
lyje.

Velniukas stovi, lyg įbestas žemėn ir negali nuo Jū
ratės atitraukti akių. Jis dar nebuvo matęs jaunos mote
riškės iš taip arti, kai aplinkui oras virpa nuo meilės 
kuždesių. Arvis visas apsąla nuo staiga jam šmėkštelė
jusios minties: jis viską atiduotų -- ir didingas pragaro 
ugnis, ir savo būgnus, jeigu kas nors į jį... pažvelgtų to- , 
kiom ilgesingom akim, kaip dabar žiūri į Mindaugą 
Jūratė.

Arvis atsargiai apeina kėdutę. Jis dabar taip aiškiai 
mato Jūratės rankų apvalumą ir švelnius jos pečius. “Bal
ta, kaip vandenų puta”... Velniukas lenkiasi žemyn, lyg jį 
trauktų magnetas. Bet kai Arvis ištiesia rankas, norėda
mas Jūratę apkabinti, jam prieš akis, kaip žaibas, kažkas . 
blyksteli! Tai Jūratės kryželis, kuris, jai besiglamonė- 
jant apsisuko ir dabar kabo nebe ant krūtinės, bet 
ant nugaros...

- Pasiutimas! -- Arvis atšoka ir ima kratyti rankas, lyg 
jos būtų nusvilintos. - Pasiutimas!

Jis pastveria savo batus ir paknopstom išbėga iš Nor- 
kaičių namo.

Majoras tą naktį turėjo svarbų posėdį. Buvo svarsto
mas vandenilio bombos įpiršimas atsilikusiems kraš
tams.

Arvis ilgai grūmėsi su saugumo agentais, šaukdamas 
“man svarbu, man labai svarbu!”, kol iš kabineto išėjo 
pats Majoras, išgirdęs koridoriuje triukšmą.

- Arvi! - nustebo jis. - Kas atsitiko? Kodėl tu laikai 
rankoje batus?

- Man svarbu! Man neaditilėniotina! - velniukas buvo 
taip susijaudinęs, kad jam ir vėl ėmė užsikirsti žodžiai. - 
Man neaditilėniotina! Man labai svarbu! Aš turiu rei- 
kaklą, asmenišką reikalą! Aš turiu privatų reikalą!

Vis tebešaukdamas, Arvis šiaip taip įsispyrė į batus.
- Gerai, - tarė Majoras ir įsivedė Arvį į biblioteką. - 

Sėsk ir kalbėk. Bet prįeš tai susivarstyk batų raištelius. Į , 
ką tu anašus? Plaukai susivėlę, švakras atsegiotas. Kas 
atsitiko?

- Tamsta Majore, -- Arvis net užkrito, persilenkda
mas per stalą. - Aš noriu tapti žmogum. Aš noriu mylė
ti!

Majoras, lyg nenugirdęs, lėtai išsitraukė iš kišenės 
degtukus ir įsižiebė užgesusią pypkę. Tada jis ranka nu
vijo kelis dūmų kamuolius ir atsisėdo priešais Arvį:

- Ką tu pasakei? Pakartok.
- Aš noriu mylėti! Aš visados to norėjau, tik nežino

jau, ko noriu. Bet šią naktį man viskas paaiškėjo. Kai 
Jūratė ir Mindaugas...

- Tu atlikai uždavinį? - nudžiugo Majoras. - Parašyk 
raportą!

- Aš nežinau, aš nieko nežinau, - karščiavosi 
Arvis, mostaguodamas rankom į abi šalis. -- Aš juos pali
kau Norkaičio namuose. Bet kai pamačiau Jūratę iš arti, 
supratau, kad nieko taip nenoriu, kaip meilės!

- Tu juos palikai vienus ir atbėgai į pragarą? - Ma
joras piktai suraukė antakius. - Tau net nerūpi, kas 
toliau atsitiko? Gal Norkaitis nutarė vėl dažyti vaikams 
inkilėlius ir slėgti sūriukus? Gal Jūratė vėl ims savo 
Sniegutei siūti rūbelius, išmargintus kiškučiais ir žemuo
gėm? Hells-bells! Tuos du žmones aš tau tiesiog padėjau 
ant sidabrinio padėklo. Svilą, jei nori žinoti, specialiai 
perkėliau į Detroitą. Aš norėjau duoti tau dar vieną pro
gą. Paskutinę progą, Arvi, ar supranti? Nežiūrint, kad 
aš tave labai mėgau, proga buvo paskutinė. Aišku?

-- Aš nežinau, aš nieko nežinau, -- muistėsi kėdėje Ar
vis. - Aš tik noriu mylėti!

- Koks kvailas vaikiščias! - Majoras piktai atsilošė kė
dėje. - Jis nori mylėti! Pagalvok: kaip gi tu gali mylėti, 
jeigu esi velnias?

- Tamsta Majore, - Arvis ant drąsos užgriebė oro. - 
Todėl aš noriu tapti žmogum.

Majoras nutilo ir valandėlę susimąstė.
-- Sūnau, -- pagaliau prabilo jis. -- Ar tu žinai, ką reiškia 

būti žmogum? Tu net nenujauti, kiek tau reikės sielvar
tauti, liūdėti, ilgėtis ir kentėti.

- Aš noriu tapti žmogum, - labai tyliai pakartojo
Arvis. .

Majoras atsiduso:
-- Aš žinojau, kad taip bus. Aš nujaučiau. Esu tai ir 

anksčiau sakęs: su tavim, kaipo su velniu, esmėje kažkas 
netvarkoj. Tu sakaisi norįs tapti žmogum. Ar žinai, kad

(Nukelta į 6 psl.)
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Amerikos Lietuvių Kongreso bankete

Filmu aktorė Rūta Lee- 
Kilmonytė su dr. K. Bobeliu

Lietuvių kongrese bankete kalbant JAV kongresmd- 
nui Hanrahan. Dešinėje dr. K. Bobelis tariasi su aktore 
R. Kilmonyte. P. Molėtos nuotrauka

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

V. Dargis.
K. Pociaus nuotrauka

Su kongresmanu R. Hanrahan. Iš kairės D. Bobelienė, 
kongr. R. Hanrahan ir dr.

K. Pocius, Vilties Draugi
jos pirmininkas, sveikina 
Amerikos Lietuvių Kongre
są Vilties ir Dirvos vardu.

VlII-sis Amerikos lietu
vių kongresas, rengtas 
Amerikos Lietuvių Tarybos, 
gyvuojančios nuo 1940 m., 
įvyko rugsėjo 28-29 d.d. 
puošniame Pick-Congress 
viešbutyje, Chicagos vidur- 
miestyje. Dalyvavo 414 at
stovų, suvažiavusių iš visų 
JAV. Su įsiregistravusiais 
svečiais kongreso eigą- ste
bėjo 638 asmenys. Kadangi . Blinstrubas ir 
dalis svečių nesiregistravo, 
tai jų skaičius buvo žymiai 
didesnis. Kongreso metu

AmeriZcos lietuvių kongrėse tautinės srovės grupė veikėjų su ALT pirm. dr. 
K. Bobeliu Iš kairės: buvęs ALTS-gos pirm. T. Blinstrubas, dr. K. Bobelis, dr. D. 
Degesys, ALTS-gos vicepirm. S. Abraitienė, buvęs ALTS-gos pirm. V. Abraitis, 
D. Bartkuvienė ir buvęs ALTS-gos pirm. inž. E. Bartkus. K. Pociaus nuotrauka

ALTpirm. dr. K. Bobelis ir.reikalų vedėja I. Blinstru- 
bienė kongreso svečiams pažymi vietas.

P. Molėtos nuotrauka.

Amerikos Lietuvių Kongreso dalis prezidiumo. Iš kairės: kun. A. Stašys, T. 
Blinstrubas, ALT garbės pirm. L. šimutis ir ALT

V. Noreikos nuotraukaI

Amerikos lietuvių kongrese susitikę veikėjai. Iš 
kairės D. Bartkuvienė, E. Pocienė, kun. A. Stašys, inž. E. 
Skeberdis iš Muencheno ir dr. L. Kriaučeliūnas.

K. Pociaus nuotrauka

VLIKo pirm. dr. J. K. Valiūnas ir ALT pirm. dr. K. 
Bobelis Amerikos Lietuvių Kongrese.

V. Noreikos nuotrauka

Lietuvos laisvinimo uždavi
niams surinkta per $9,000.

Nauja Amerikos Lietuvių 
Tarybos valdyba sudaryta 
tokios sudėties: Amerikos 
Liet. Katalikų federacijos 
atstovai — dr. K. Bobelis 
ir kun. A. Stašys, Socialde
mokratų s-gos — J. Sko- 
rubskas ir dr. J. Valaitis, 
A. L. Tautinės s-gos — T. 

A. Trečio
kas, LRKSA — dr. V. Ši
maitis, SLA — P. Dargis, 
L. Kat. Moterų tarybos — 
E. Vilimaitė, Sąndaros — 
dr. K. Šidlauskas ir T. Ku- 
zienė, Lietuvos Vyčių — A. 
Pakalniškis, Lietuvos Atgi
mimo sąjūdžio — E. Smil- 
gys, Vilniaus Krašto Lietu
vių s-gos — V. Šimkus.

Kongrese tarp gausių 
sveikintojų kalbėjo ir nese
niai iš Lietuvos atbėgęs 
muz. A. Jurgutis.

Kongresas priėmė visą ei
lę nutarimų, kurie bus pa
skelbti vėliau.

Su Amerikos Lietuvių Tarybos garbės pirmininku L. Šimučiu (sėdi) iš 
kairės: E. Pocienė, dr. J. Bartkus, D. Bartkuvienė, neseniai iš Lietuvos atbėgęs 
muz. A. Jurgutis, dr. D. Degesys ir buvęs ALT pirm. inž. E. Bartkus.

K. Pociaus nuotrauka
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IŠ EAST ST. LOUIS IR APYLINKĖS
ATŽYMĖTAS SKYRIAUS 
PIRMININKAS

Inž Jonas Gumbelevičius

East St. Louis - St. Louis 
apylinkės pirmininkas che
mijos inžinierius Jonas Gum 
belevičius išskirtinai yra 
atžymėtas kaip išradėjas 
The Technical Idea Exchan- 
ge McDonnell Douglas Cor- 
poration A Bulletin of En- 
gineering Information. Sky
riuje: Honors and Achieve- 
ments šitaip atsiliepiama: 
“GUMBELEVIČIUS, J. 
Dept. 402 MCLAIR 84-29521 
Patent No. 3,788,914 issued 
29 Jan. 74. Chemical Milling 
of Titanium, Refractory Me
tais and Their Alloys. A. 
Chemical milling solution for 
milling titanium, refrecto- 
ry metais, and their alloys, 
specifically beta and alpha 
beta titanium alloys, with 
little hydrogen absorption in 
the alloys and uniform ti
tanium removal rates. The 
solution comprises nitric 
acid, hydrofluoric acid, and 
derivatives of carbonic acid 
in concentrations of at least 
10 grams per liter of solu
tion. In addition small per- 
centages of surfactants are 
added when the smoothness 
of the chemically milled sur- 
face is important”.

Šitas patentuotas išradi
mas atsiektas chemijos in
žinieriaus Jono Gumbelevi- 
čiaus yra nebe pirmas, o vie
nas iš grandinės. Jau seniau 
J. Gumbelevičius yra per
keltas ■ iš Senior Chemical 
Engineer kategorijos į retą 
specialisto kategoriją ir daž
nai yra kviečiamas kitų kom
panijų kaip North American 
Aviation bei kitų kaip spe
cialistas konsultacijų ir ins
truktavimų pasitarimams.

KAIP ARVIS 
IŠĖJO

Į ŽMONES...

(Atkelta iš 4 psl.)

kiekvienas žmogus siekia nepasiekiamų dalykų, ieško to, 
ko neįmanoma surasti. Ir tu, sūnau, lygiai taip daužysies 
po pasaulį. Be jokios... logikos. Nori tokiu būti? Gerai.

- Bet ar aš galėsiu mylėti?
- Taip, - Majoras išsitraukė iš didelės odinės papkės 

raštą, - tu galėsi mylėti. Tik veltui save apgaudinėsi, 
tikėdamas, kad ir tave kas nors myli. Kiekvienas 
vilties blykstelėjimas bus iliuzija.

-- Ar aš tą žinosiu? - vos girdimai paklausė Arvis.
- Visuomet žinosi. Bet, kaip ir visi žmonės, verčiau 

gyvensi iliuzijoj, -- Majoras padavė Arviui plunksną. -- 
Pasirašyk ir keliauk į žemę.

♦♦♦

Taip Arvis išėjo į žmones.
Majoras nebuvo skrudžas. Finansų skyrius Arvį dera

mai aprūpino ir su pakankamais ištekliais išleido į 
pasaulį. Jis pinigų nestokoja.

Kartais, kai ima temti, greitkeliu pralekia tamsiai rau
donas ‘Ferrari’ su keistos valstijos ženklais. Prie vairo 
sėdi liūdnas jaunuolis -- net saulės akiniai nepajėgia pri
dengti jo akių liūdnumo.

Tai Arvis. Jis tebeieško savo meilės. Jis ieško tikros, 
didelės meilės. Juk ne dėl iliuzijos jis paliko savo būg
nus ir traškančias pragaro ugnis.

Inžinierius Jonas Gumbe
levičius McDonnell Doug
las Corp. dirba jau daugiau 
17 metų ir kompanijos va
dovybės yra labai vertina
mas.

Amerikos Lietuvių Tauti
nės Sąjungos East St. Louis 
- St. Louis apylinkės sky
rius ir visi lietuviai džiau
giasi Jono Gumbelevičiaus 
atsiektais laimėjimais savo 
specialybėje. Jis buvo pir
masis skyriaus pirmininkas 
kaip prieš 15-ką metų buvo 
įsteigtas skyrius ir yra da
bartinis skyriaus pirminin
kas su dideliu atsidėjimu 
dirbąs skyriaus veikloje. Be 
to, inž. Jonas Gumbelevi
čius aktyviai dalyvauja ir 
remia vietos Lietuvių Bend
ruomenės skyrių ir kitas or
ganizacijas. Jis su žmona 
Anele yra nuolatiniai daly
viai lietuvių susibūrimuose. 
Sūnus Romas yra baigęs me
dicinos mokslus ir šiuo metu 
yra pašauktas atlikti karinę 
tarnybą aviacijoje.

NAUJAS INŽINIERIUS

P. Tervydis, naujas mecha
nikos inžinierius.

Amerikos Lietuvių Tau
tinės Sąjungos East St. 
Louis - St. Louis apylinkės 
skyriaus vicepirmininko VIa 
do ir Vandos Tervydžių sū
nus Algis P. Tervydis šiais 
metais baigė mechanikos in
žinerijos mokslus Universi- 
ty of IUinois, Urbana, gau
damas B.S. laipsnį. Algis 
TerVydis taip pat gavo kitą 
diplomą iš McMurray Col
lege, Jacksonville, Illinois, 
kur anksčiau studijavo per
sikeldamas į University of

Illinois tolimesnėms studi
joms.

Algis P. Tervydis jau pra
dėjo kaip inžinierius darbą 
automobilių pramonėje Det
roite, kur jis sutiko irgi lie
tuvį inžinierių dirbantį ten ir 
kuris jį mielai pasamdė kaip 
naują pajėgą. b.T.

New York
ATVYKSTA 

CLEVELANDO VYRŲ 
OKTETAS

Clevelande VYRŲ OKTE
TAS dainuos New Yorke, 
lietuvių KULTŪROS ŽIDI
NYJE š. m. spalio 26 d., kur 
laukiamas su įtemptu žin
geidumu. Tas OKTETAS iš 
po rankos muziko Rito Ba
bicko yra jau žinomas ir tu
ri tai, ko nė vienas kitas ok
tetas neturi, gražiabalsę — 
solistę Ireną Grigaliūnaitę.

New Yorko lietuvių radi
jo LAISVĖS ŽIBURIO kvie
timu OKTETAS bus didelis 
svečias visam New Yorkui 
ir jo didžiai apylinkei. Su 
tokiu OKTETU laukiama ir 
didelės dienos, kai teks su
sipažinti su dainininkų var
dais, veidais ir balsais — 
viską matyti ir girdėti re
tame dainavimo grožyje 
ir . .. tuo viskuo gėrėtis.

Tuo koncertu LAISVĖS 
ŽIBURYS nori sustiprinti 
savo kasą, sustiprinti savo 
gyvavimo pamatus ilgam — 
ilgam, kol sąmoningo lietu
vio krūtinę degins laisvės 
troškulys, laisvės reikala
vimas — laisvės Lietuvai!

š. m. spalio 26-oji yra su
planuota didele diena New 
Yorko lietuviams, į kuliuos 
apeliuojama ir kurįe kvie
čiami būti tos didelės die
nos dalininkais. (ad)

Elizabeth
• Sol. Mečio Razgaičio 

dainų ir arijų koncertas 
įvyks spalio 27 dieną, 5 vai. 
p. p., Lietuvių Lasvės sa
lėje, 269 2nd Street, Eliza- 
bethe, N. Jersey.

Akompanuos muz. Algir
das Kačanauskas. L. Žitke
vičius skaitys savo humo
ristinę kūrybą. Visas pelnas 
skiriamas Simo Kudirkos 
šeimai sušelpti.

Santa Monica
TRADICINIS SANTA 

MONIKOS LIETUVIŲ 
BALIUS

Santa Monikos Amerikos 
Lietuvių Klubas š. m. spalio 
19 d. (šeštadienį), 7 vai. 
vakare rengia tradicinį lie
tuvių balių Miramai- vieš
bučio gražioje Satellite sa
lėje, Wilshire Blvd. ir Ocean 
Avė., S. Monikoje, Calif. 
Kaip ir visuomet šis balius 
žada būti įdomus ir jaukus. 
Daugelis susitiks su savo 
draugais ir pažįstamais prie 
skanios vakarienės, grojant 
žinomam Larry Larson or
kestrui. Bus įdomi, trumpa 
programa, baras ir loterija, 
įėjimas asmeniui su vaka
riene 10 dol. Su tuo pačiu 
bilietu kiekvienas dalyvaus 
loterijoje. Bilietus užsakyti 
ir stalus rezervuoti galima 
iš anksto pas: A. Markevi
čių — tel. 828-7525 ir L. 
Graužinienė — 395-6564.

Florida
W. PALM BEACH 

LIETUVIŲ VEIKLOS 
UŽSIMOJIMAI

š. m. spalio 5 d. įvyko 
vietinio Klubo narių mėne
sinis susirinkimas Juno 
Beach Metodistų parapijos 
salėje. Kaip kad to nusisto
vėjusi tradicija reikalauja, 
prieš susirinkimą, kun. 
Bielskus atnašavo mišias, 
gi svečias kun. Pikturna iš 
Brooklyno pasakė pamokslą.

Susirinkimui, kaip visada, 
pirmininkavo J. Daugėla. 
Susirinkimo metu jis na
riams pranešė, kad numato.

A. A. STASĘ
AMŽINYBĖN

Ne tik rudens vėjai reti
na simbolinius Kanados kle
vo lapus, bet taip pat krinta 
vienas po kito ir žymesni 
Toronto lietuvių bendruo
menės lietuvybės ramsčiai.

Taip rugsėjo 24 dieną To
ronto lietuviai neteko darb
štumu pasižymėjusios rašy
tojo - visuomenininko, buv. 
"Dirvos” redakcinės kolegi
jos nario Prano Basčio my
limos žmonos Stasės. Stai
giai ir netikėtai, nuo per 
daug apkrauto darbo naštos 
sustojo plakusi josios širdis. 

Stasė Bastienė buvusi 
Macijauskaitė, gražių Skau
dvilės laukų ūkininkaitė, 
1943 metais geriausiais pa
žymiais baigė Vyr. Sveika
tos Valdybos Vilniaus Aku
šerių Mokyklą ir Vilniaus 
suaugusių mašinnraščio-ste- 
nografijos kursus, tarnavo 
Tauragės ligoninėje, Vokie
tijoje (Grevene) Unnroje; 
"Anglijoje (Birmingham’e) 
kaip gailestingoji sesuo 
(staff nurse). Po Antrojo 
pasaulinio karo atvykusi 
Kanadon, nuo pačių pirmų
jų dienų per 20 metų dirbo 
Toronto General Hospital 
irgi kaip "staff nurse”.

A. a. Stasė Bastienė pasi
žymėjo savo nepaprastu 
darbštumu tiek tarnyboje, 
tiek visuomeniniam darbe, 
tiek 1952 m. Toronte sukur
tame savo šeimos gyvenime. 
Ji buvo didelė visų savo 
mielojo vyro Prano sumany
mų rėmėja ir didelė talki
ninkė jo visuose visuomeni
niuose darbuose. Būdama 
praktiška, Stasė Bastienė 
visą laiką stengėsi kuo grei
čiau materialiai geriau su
sitvarkyti, kad būtų nė nuo 
ko nepriklausoma ir kad ge
riau tiek savo materialiais 
ištekliais, tiek savo asme
niškomis pastangomis pa
gelbėtų visiems lietuviams 
bei lietuvių organizacijom. 
Prasigyventi ir nerūpestin
gą ateitį užsitikrinti jai 
kartu su savo mylimu vyru 
sekėsi.

Iš prigimties būdama al
truistė, ir profesiją ji pasi
rinko globoti ir slaugyti 
silpnesniuosius. Kaip gai
lestingoji sesuo, ji nuošir
džiai sekė idealistės Night- 
ingale pėdomis; rūpinosi ir 
sugebėjo padėti savo arti
miesiems, kartu darbuotis 
savo tautiečių labui.

P. Skilandžiūnienė kapi
nėse, dideliam skaičiui tau
tiečių palydint a. a. Stasę 
amžinybėn; Lietuvių Namų 
Moterų Būrelio vardu jaut, 
riai pabrėžė: "Palikai visus 
rūpesčius ir vargus tame 
laikiname gyvenime, sveti
mam krašte, bet kartu pali
kai mums amžiną pavyzdį 
stropiame lietuviškame dar
be. Tu dirbai tyliai, bet

BASTIENIį 
PALYDĖJUS

A.A. S. Bastienė

daug. Tiek daug savo darbo 
ir pagalbos per metų metus 
tu įdėjai į senuosius ir nau
juosius Lietuvių Namus, 
užmiršdama savo nuovargį, 
netaupydama savo sveika
tos”.

Tebūna Tau lengva sveti
ma Kanados žemė, o ypač 
tepalengvina Lietuvių Ka
pinių ir tavo mylimo vyro, 
senutėlės, daug daugiau me
tų už Tave pergyvenusias 
motinos, dviejų seserų ir 
vieno brolio, užpilti, iš Ge
dimino kalno atvežtos pro
tėvių žemės žiupsneliai!

Gausiais vainikais apsup
tas karstas, o dar gausiau 
sudėtos Stasės Bastienės 
vardu aukos Kanados Lie
tuvių Fondui pavyzdingai 
įvertina ir įamžina josios 
garbingą prisiminimą.

Tad ilsėkis ramybėj mie
la Staselė, o likusius telydi 
prie tavo kapo sugiedoto 
Lietuvos himno žodžiai ir 
prasmė.

Dr. J. Kaškelis

A. A. STASĖ BASTIENĖ 
ĮAMŽINTA KANADOS 

LIETUVIŲ FONDE
Vietoj gėlių a. a. Stasės 

Bastienės prisimenimui Ka

WANTED EXPERIENCED
ELECTRICIAN-MECHANICS

FOR ALL SH1FTS
St. Louis Foundry has openings for maintenance electrician 
and mechanics. Full benefits, good wages. Call or write the 
Personnel Department.

GOULD INC.
FOUNDRY PRODUCTS DIV.

3711 Market St. St. Louis, Mo. 63110
314-371-5130

An Equal Opportunity Employer M/F
. (77-79)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

mam N. Metų sutikimui 
XII. 31. yra galimybė iš
nuomoti gražią Holiday Inn 
arti esančią pobūvių salę, 
talpinančią net 200 svečių. 
Susirinkusieji pritarė ir 
įgaliojo J. Daugėlą tartis su 
savininkai dėl jos išnuoma
vimo.

Susirinkimo metu taip 
pat buvo svarstytas Lietu
vių Dienos surengimas ga
na artimoje ateityje. Susi
rinkimas vienbalsiai nutarė 
tokią Dieną suruošti Vasa
rio 16 minėjimo proga li
tam reikalui susirinkusieji 
išrinko atskirą komisiją iš 
6 asmenų. Manoma, kad 
Lietuvos Dienos proga bus 
surengtas puikus koncertas, 
dailės ir meno išdirbinių pa
roda ir kita. Vietinė spauda 
yra pasirengusi šį lietuvių 
užsimojimą kuo plačiausia 
išgarsinti.

Po susirinkimo klubo na
rės pakvietė visus susirin
kusius pasivaišinti kavute 
ir pyragaičiais. (b)

nados Lietuvių Fondui (Ka
lantos Metais) aukojo po 
$20: A. S. Mašalaitienė, V. 
Balsis, dr. A. Pacevičius, dr. 
J. Urbąitis, J. Vaitkus, J. 
Stanaitis, Z. šeškus, VI. Na- 
krošius, E. J. Jurkus, dr. J. 
Kaškelis; $21 Charles Mor
gan; $15: Mėta ir Kristu
pas Kikučiai; $10: Anelė ir 
Jonas Gumbelevičiai (visi 
St. Louis).

WXNTED IST CLASS SKILLED PROTOTYPE MECHANIC LAYOUT DRAFTSMEN DESIGNERS TOOL-DIĖ REPAIRMEN 
Medium sized automotive parts manu- 
faęturer has immediate openings. 
Good working conditions, fringe ben
efits, overtime, .pftiu Blue Cross. and 
pension plan. Apply

FERRO MiFG.
1380 E. WOODBR1DCE 
DETROIT MICH. 48207 

(72-81)

PRINTING COMPANY 
iCommercial sheet fed lithogra- 
pher has immediate openings for 
the following personnel: 
STRIPPERS—Mušt have heavy 
experiėnce with ąuality four 
color process & plate making* 
background.

ALSO
EXPERIENCED. 

PRINTING ESTIMATOR 
With thorough graphic arts 

background.
Excellent career opportunity. 

Liberal company benefits & ad- 
vancement opportunity to grow 
with a rapidly expanding com
pany. Located in new facilities 
in a beautiful industrial park. 
Contact
EMBOSSING PRINTERS 

INC.
5350 W. Dickman Rd. 

Ft. Custer industrial Park 
Battle Creek, Mich. 49015 

616-968-2222
(75-81)

BALTIC APTS. 
CONDOMINIUMS
506-71st Avė. St. Pete 
Beach, Fla 33706. 1 and 2 
bedroom apts. beautiful, 
modern, De Luxe; near 
beach, stores and trans- 
portation. Small complex, 
low maintenance fees. 
Adults, no pets. Brokers in- 
vited 24,500 and up.

Tel. (813)360-8766.



1974 m. spalio 16 d. DIRVA Nr. 77 — 7

CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

• Dr. D. Kesiūnaitės me
morialinis pagerbimas įvyks 
š. m. spalio 20 d., 3 v. p. p. 
Lietuvių Namuose, žodį tars 
Tėv. dr. L. Andriekus, me
ninę programą atliks sol. 
Gina čapkauskieriė ir pia
nistas Saulius Cibas. Prieš 
tai, 10:30 v. šv. Jurgio baž
nyčioje bus aukojamos šv. 
Mišios už a. a. D. Kesiū- 
naitę. Pamaldų metu giedos 
Čiurlionio choras. Visi ma
loniai kviečiami dalyvauti 
pamaldose ir akademijoje. 
Paminėjimą rengia Clieve- 
lando skautininkių ir akade- 
mikiu skaučių draugovės.

• Poreign Language 
Newspaper Service, vado
vaujamas S. Deubel, kuris 
skelbimais aprūpiną tauty
bių leidžiamus laikraščius, 
spalio H d. puošniame Aus- 
tria restorane (Rocky Ri- 
ver) suruošė banketą, į ku
rį atsilankė Clevelando me
ras Rąlph Perk ir įvairių 
firmų direktoriai. Dirvą 
bankete atstovavo spaustu
vės vedėjas Henrikas Maci
jauskas ir ponia.

ĮDOMŪS FILMAI
Spalio 20 d. 5 v. p. p., Cle

velando Lietuvių Namuose 

yra jūsų kaimynystėje ir teikia visus
finansinius patarnavimus. 

Automatinė, kompiuterizuota 
apskaičiavimų sistema.

★
Paskolos nekilnojamam turtui įsigyti, 

naujoms statyboms, priestatams ir 
remontui.

★
Už reguliarius taupymo indėlius 

mokama
Už terminuotus taupymo pažymėjimus 

mokama 6^2^ — TYi0/0
TAUPYMO INDĖLIAI IR PAŽYMĖJIMAI 

APDRAUSTI IKI $20,000.

Išduodami kelionių čekiai, orderiai, priimami mokes
čių į mokėjimai, elektros, dujų ir telefono sąskaitos, 

parduodami JAV bonai.
★

Pasinaudokite jums arčiausiai esančios įstaigos 
patarnavimu!

798 East 185 Street, Cleveland. Ohio <14119 
6742 Superior Avenue, Cleveland, Ohio 44103 
13515 Euclid Avenue, Cleveland, Ohio 44112 
14406 Cedar Rd., University Hts., Ohio 44121

★

DARBO VALANDOS
Antradienį, trečiadienį ir ketvirtadienį 9:30 iki 
4:00 • Penktadienį 9:30 iki 6:00 • šeštadienį 
9:30 iki 2:30 • Pirmadienį uždaryta. • Pagrin

dinė įstaiga E. 185 St. atidaryta iki 2:30.

bus rodomi 2 filmai. Vienas 
apie aukštą kraujo spaudi
mą ir širdies ligas, kitas 
kaip rūkymas sukelia vėžį. 
Filmai yra pagaminti Ame
rikos širdies ir vėžio gydy
tojų draugijų. Filmų rody
mą ruošia Clevelando šau
liai. Paaiškinimus duos Dr. 
K. Pautienis.

Maloniai kviečiama Cleve
lando visuomenė pasižiūrėti 
šių įdomių moksliškų filmų.

RALFO AUKŲ VAJUS
Ralfo Clevelando skyriaus 

valdyba pradeda tradicinį 
aukų vajų nuo š. m. spalio 
mėn. 15 d.

Kviesdama visus tautie
čius ištiesti dosnią pagalbos 
ranką, aukas siųsti: Balfo 
Clevelando skyr. iždininkei 
Onai Jokūbaitienei 13813 
Othello Avenue, Cleveland, 
Ohio 44110 arba įteikti sky
riaus valdybos nariams: V. 
Akelaičiui, Br. Gražuliui, 
Vac Steponavičiui, Ant. 
Puškoriūtei ar Vyt. Jokū
baičiui.

SUKAKTUVINIS BALFO 
BALIUS

Balfo Clevelando skyriaus 
30 metų sukaktuvinis ba- 
lius-minėjimas įvyks š. m. 
spalio mėn. 26 d. Lietuvių 
Namų salėje 877 East 185 
Street. Ta proga žodį tars 
Balfo Centro Valdybos pir
mininkė Marija Rudienė.

Meninę dalį išpildys Van
da Stankienė, Vytautas Puš
korius ir Ąžuolo Stelmoko 
kapela. Bilieto kaina asme

niui (šilta vakarienė, gėri
mai ii- kt.) 10 dol.

Prašome iš anksto užsisa
kyti vietas pas Vincą Ake
laitį 692-3049, Simą La- 
niauską 486-2152 arba Vacį 
Steponavičių 481-2836.

Bus proga susitikti ir pa
sikalbėti, ką tik iš paverg
tos tėvynės atvykusiu muz. 
A. Jurgučiu.

CLEVELANDO SESĖS 
ŠAULĖS VEIKIA

Karin. Juozapavičiaus 
Šaulių Kuopos Moterų Sek
cijos vadė O. Mikulskienė 
spalio 6 d. suruošė paskai
tą, agronomės St. Stasienės. 
Jos paskaitos tema buvo 
maisto bei jo pagaminimo 
reikšmė žmogaus sveikatai. 
S. Stasienė patiekė daug 
įdomių bei naudingų žinių 
paskaitoje ir paskiau paaiš
kinimuose į sesių paklausi
mus, kaip koks maistas tu
rėtų būti gaminamas. Tarp 
kita ko, įdomu buvo išgirs
ti, kad, pav., salierą turinti 
gydomų savybių artritui. S. 
Stasienė papasakojo apie 
vieną sutiktą žmogų, kuris 
sirgęs artrito liga, ir kuris 
savo kančių atsipalaidojęs 
gerdamas daug salieros sun
kos.

Sesės gausiu plojimu pa
dėkojo paskaitininkei ir su 
susidomėjimu laukia toles
nių paskaitų, nes p. Stasie
nė pažadėjo ištisą jų ciklą.

Susirinkimo metu susi
laukta netikėtų svečių: įvai
rių tautybių žurnalistų už
sieniečių būrys, atvykęs iš 
Washingtono ir lankąs Cle
velando etnines grupes, bu
vo užsukęs ir į Lietuvių 
Namus. Vienas jų grupės 
vardu atsiprašė už sutruk
dymą ir paaiškino jų lan
kymosi tikslą.

Po paskaitos ir sekusių 
diskusijų dalyvės dar jau
kiai pabuvojo drauge dalin- 
damosios mintimis. (on)

JAUNIMO DĖMESIUI!
šių metų lapkričio mėne

sio 2 d., šeštadienį, Cleve
lando Lietuvių Namuose, 
Ohio Lietuvių Gydytojų 
Draugijos metinio susirin
kimo metu bus įteikta Cle
velando Lietuvių Jaunimo 
Komitetui O. L. Gydytojų 
draugijos metinė kultūrinė 
premija.

Į šį metinį susirinkimą- 
pobūvį yra kviečiamas Cle
velando ir tolimesnių apy
linkių lietuviškas jaunimas.

Meninę programą išpildys 
pats jaunimas. Norintiems 
šokti gros geras orkestras. 
Pradžia 8 valandą vakaro. 
Jaunimas norintis šiame 
pobūvyje dalyvauti prane
ša telefonu Dr. V. Stankui 
381-3580 darbo metu, o va
kare 531-9587; arba Dr. D. 
Degėsiui vakare 451-4969. 
Užsiregistravusiems prieš 
spalio mėnesio 25 dieną įėji
mas ir vakarienė bus vel
tui ; neužsiregistravusiems 
— įėjimas bus veltui, bet 
jie vakarienė negaus.

Ohio Lietuvių Gydytoji! 
Draugijos Valdyba

• šį penktadieni, spalio 
18 d., 8:30 vai. vak. Cleve
land Public Library 2345 
Lee Rd. įvyks Konservato
rių Klubo, susirinkimas, ku
riame bus rodomas filmas

Detroito lietuviai
ANTANAS GRINIUS

SUSIRINKIMAS IR 
VAIŠES

Spalio 6 d. įvykęs SLA 
352 kuopos Lietuvių Na
muose susirinkimas buvo la
bai darbingas ir sklandžiai 
pravestas.

Susirinkimą atidarė kuo
pos pirmininkas Petras Ja
nuška ir padaręs vardošau- 
kį, pakvietė atsistojimu pa
gerbti paskutiniuoju laiku 
mirusius šiuos kuopos na
rius: Vincą Stosiu, Alfonsą 
Pauliką ir Juliją Nakienę. 
Sekretorius H. Dūda per
skaitė paskutiniojo susirin
kimo įvykusio gegužės 5 d. 
protokolą. Finansų sekreto
rė Elzbieta Jodinskienė fi
nansų apyskaitos raportą 
davė už visos vasaros laiko
tarpį. Finansiniai kuopa sto
vi gerai. Kuopos pirminin
kas Petras Januška savo 
pranešime džiaugėsi, kad su
rengtas pavasarį birželio 2 
d. Pilėnų Stovyklavietėje 
piknikas buvo sėkmingas ir 
sustiprino kuopos kasą.Įvy- 
kusiame SLA seime Bostone 
dalyvavo keturi kuopos na
riai: Petras Januška, Biru
tė Januškienė, Elzbieta Jo
dinskienė ir Pranas Mostei- 
ka. O lietuvių kongrese Chi
cagoje 8 SLA nariai su ilga
mečiu buvusiu kuopos pirmi
ninku Feliksu Motuzu prie
šakyje. Yra paskelbtas 90 
sukakties vajus ir visus kvie 
tė rasti ir prirašyti naujų na
rių.

Elzbieta Jodinskienė pra
nešė gerą naujieną. Bronė 
Kiaulienienė savo taupomą
ją apdraudą $1000 išmokėjo 
ir vėl įstojo kitam terminui 
ir su didesne apdrauda.

Spalio mėnuo - Balfo mė- 

apie nepaprastą vėžio vais
tą Leothril. Filmo komenta
torius žymus vėžio ligų spe
cialistas dr. John J. Poland.

• Perkant, ar parduodant 
namus, prašome kreiptis 
pas čipkus Realty, 31715 
Vine St., Willowick, Ohio 
44094. Tel. 943-0910.

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

MACHINISTS
HERE IT IS!!!

The opportunity you’ve been 
looking for! A change to movė 
up as your mechanical skills in- 
crease.
We 'are looking for machinists 
and operators for lathes, bul- 
lards, milling and honing ma
chines. A few trainee positions 
available.

New suburban location
55 hr. 5 day work wk. 

Day-night shift openings 
Many company paid benefits 

See RON HELT
JLM INDUSTRIES INC.

4456 Industrial Parkway
Willoughby, Ohio 44094

”Since 1939”
An Equal Opportunity r.mplover 

(77-7Š)

Care for 10 month bov. 
Monday thru Friday. Live 
in preferred. Chagrin Falls. 
References reųuired. Week- 
day 464-2424, othervise 
247-8180, Mrs. Donovan.

(76-77) 

nuo. SLA 352 kuopa jam pa
skyrė tradicinę auką 10 dol.

Sekantis kuopos susirinki
mas įvyks lapkričio 3 d. 12 
vai. Lietuvių Namuose.

Susirinkimui pasibaigus 
finansų sekretorė E. Jodins
kienė pikniko darbininkams 
suruošė vaišes. Stalai buvo 
apkrauti užkandomis, gėri
mais ir pyragaičiais. Buvo 
pagerbiamos pikniko šeimi
ninkės P. Juškienė ir M. Ži
linskienė, į tą skaičių įeina ir 
vyriausioji šeimininkė. E. 
Jodinskienė. Piknikas leng
va suruošti kai gaunama ge
rų šeimininkių -- virtuvės 
darbininkių.

Vaišių metu Mykolas Bal
čiūnas tarė žodį ir pranešė, 
kad jis rugsėjo 29 d. turėjo 
trigubą šventę. Tą dieną jis 
šventė gimtadienį, vardadie
nį ir vestuves. Sugiedota il
giausių metų! Išaiškėjo, kad 
greitai turėsime ir daugiau 
sukaktuvininkų. Spalio 13 d. 
Marija Žilinskienė švenčia 
gimimo dieną, o gegužės 30 
d. Jadvyga ir Feliksas Ka- 
napėnai švęs 50 vedybinę 
sukaktį.

♦**

Visuomenės veikėjas ir il
gametis buvęs 352 kuopos 
pirmininkas Feliksas Motu
zas pakeitė adresą: 7311 Na- 
vy St., Detroit, Mich. 48209, 
tel. 849-5722.

**♦

Lietuvių Namų Draugija 
ir Dariaus ir Girėno klubas 
spalio 26 d. 7 v. vakare Lie
tuvių Namuose rengia tradi
cinį rudens balių. Progra
moje: koncertas, vaišės ir 
šokiai. Dainuos operos so
listas Algirdas Brazys. Šo
kiams gros Vytauto Petraus 
ko orkestras. Stalai užsa
komi Dariaus ir Girėno sve
tainėje tel. 894-9775.

***
Universitete Lietuviškam 

kambariui įrengti komiteto 
surengtas dėvėtų rūbų išpar 
davimas rugsėjo 22 ir 28 d. 
prie šv. Antano' bažnyčios 
buvo sėkmingas ir davė 250 
dol. gryno pelno. Žmonės 
prinešė gerame stovyje 
daug rūbų ir galvojama už 
kiek laiko ir vėl daryti išpar
davimą.

Jūrų šaulių Švyturio kuo
pa Pilėnų stovyklavietėje 
sekmadienį spalio 6 d. pa
sodino 30 medelių -- klevukų, 
Sodinimui vadovavo stovyk
los komendantas Stepas 
Lungys, o medelius parūpi
no Vinceas Atkočiūnas.

Pasodinus medelius pik- 
nikauta. Nors oras buvo ir 
labai gražus, bet rudens lai
ke piknikauti norinčių ne 
per daug atsirado ir atvyku
siųjų skaičius sukosi apie 
60.

Sesės šaulės vadovauja
mos Veros Kulbokienės bu
vo gerai pasiruošusios ir 
užkandžių ir gėrimų netrū
ko niekam. Buvo pravestas 
ir dovanų dalinimas. Laimės 
bilietukus traukė Rūta 
šnapštytė ir laimėjimai te
ko: Stepui Lungiui, Viktori
jai Leonavičiūtei, Liudui Se- 
leniui, Angelei Šukienei ir 
Alfonsui Šukiui. Dovanas 
suaukavo: Jūratė ir Leonas 
Pečiūrai, Jurgis Karčiaus
kas, Adelė Kuncienė, Alfon
sas Gumbrys, Jonas Urbo
nas ir p. Kripas.

7 DIENOS 
ČIKAGOJE...

(Atkelta iš 8 psl.) 

kartojančios masinės anti- 
sovietinės demonstracijos, 
R. Kalantos susideginimas, 
per pasaulį nuskambėjęs S. 
Kudirkos žygis į laisvę, o 
taip pat ir užsienio lietu
vių vanagardas, kurį seka 
tauta ir į jį atsirėmusi pil
na vilties į šviesesnę atei
tį. Jei viso to nebūtų, nebū
tų tautai ateities. Tai tau
tai, kuri pilnai atsilaikė 
prieš slavinimo-rusinimo pa
vojų. Pabrėžęs, kad tokių 
brutalių metodų, kurie slavi- 
nimui-rusinimui buvo vyk
domi carų ir Stalino laikais, 
dabartiniai Sovietų imperi
jos vadai nebenaudoja. Jie 
pasirinkę žymiai pavojinges
nius moksliškus metodus ir 
į darbą įjungti geriausi So
vietuos psichologai bei kiti 
mokslininkai. Bet jis didelio 
pavojaus lietuvių tautos su- 
slavinimui nebematąs, nes 
tauta dvasiškai esanti pa
šėlusiai gyva ir atspari, o pa
ti Sovietų imperija - pūvan
tis organizmas. Pabaigai čia 
rašančio mintis: kad tomis 
puvimo bacilomis neapsi- 
krėstų ir gyvoji išeivijos 
lietuvių tautinė bendruome
nė.

PUNCH PRESS
SĖT -UP OPERATORS

Movė to Hollywood, Calif.

Excellent opportunity for quali- 
fied set-up operators to enjoy an 
excellent salary and liberal ben
efit program in addition to an 
ideally located plant. You’ll need 
experience with close tolerance 
punch presses using progressive 
dyes and air feeds.

APPLY, IVRITE or CALL COL- 
LECT for full details an this 
unique opportunity and our relo- 
cation -reimbursement plan. Call 
Mr. Niek Grammatopoulos at

(313) 372-1140

COLEMAN CABLE 
& WIRE COMPANY 
100 South Wacker Drive 

Chicago, Illinois

An Equal Opportunity Employer 
(75-79)

FOUNDRY GRAY IRON
Experienced Journeyman 

Squeezer Floor 
MOLDERS 

and 
lAborers

Mušt be able to pass physical 
examination. Good hourjy rate. 
Fringe benefits. Pension plan. 
Insurance package including 
major medical.

Write apply or call collect 
KENT FOUNDRY CO. 

514 Butterworth Southwest 
Grand Rapids, Mich. 49504 

616-451-8423’ 
(70-79)

HOUSEKEEPER & COOK 
Full time for rectory. Live in 
preferred, Box G-12 Lithuanian 
Paper, 724 Jefferson Bldg., Phi- 
ladelphia, Pa. 19149. (75-80)

FOREMAN
. PRODUCTION

Experienced foreman to supervise the 
day shift manufacturr of candles and 
other wax produetn of a wdl vslab- 
hshcd company. Phone 216-725-6677 
from H am to 4 pm.

THE A. I. ROOT COMPANY
623 WI5T l.llll HTY STHI I T

MEDINA, OHIO 44256
(75-77)

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

936 East 1 85th St. Cleveland, Ohio 
Tel. 531-7770

LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA YRA ELEGANTIŠKAI 
įrengta, gerai vėsinama ir yrą didelė 
AIKŠTĖ PASISTATYTI AUTOMOBILIAMS.

Della E. Jakubs ir sūnus William yra licenzijuoti 
direktoriai ir balzamuotojai. Nelaimės valan
doje suteikia rimtą ir simpatingą patarnavimą.

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

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

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

• Tėviškės Žiburiai, To
ronte, Kanadoje, išeinantis 
lietuvių savaitraštis, š. m. 
spalio 27 d. minės 25 metų 
sukaktį. Sukaktuvinis vaka
ras ;-akademija įvyks Anapi
lio salėje, spalio 27 d. 5 v. v. 
Meninę programą atliks ra
šyt. A. Baronas, sol. D. 
Stank'aitytė ir sol. V. Veri
kaitis. Laikraštį leidžia Ka
nados lietuvių katalikų d-ja 
žiburiai. Redaguoja kun. dr. 
Pr. Gaidamavičius ir Vyt. 
Kastytis. Linkime Tėviškės 
žiburiams, atšventus sidab
rinę sukaktį, sulaukti auk
sinės sukakties ir ties ja 
nesustoti.

• Akademinės skautijos 
50 metų sukakties minėjimo 
akademija įvyks spalio 19 
d., šeštadienį, 7:30 vai. vak. 
Jaunimo Centre, Chicagoje. 
Kalbės dr. J. Gimbutas. 
Koncertinėje dalyje pasiro
dys sol. D. Stankaitytė ir 
muzikas A. Vasaitis. Visuo
menė kviečiama dalyvauti.

• Los Angeles lietuviško
ji radijo valandėlė ruošia 
"Rudens gerybių’’ balių, š. 

A. A.

VLADUI NORKUI 

mirus, sesutę ONĄ JUODVALKIENĖ

ir šeimą giliai užjaučia ir kartu liūdi

A.L.T. S-gos East Chicagos
Skyriaus Valdyba

ir
Nariai

A. A.

VLADUI VERBYLAI

mirus, mielą čiurlionietj IGNĄ VER- 

BYLĄ, velionies šeimą ir jų artimuo

sius nuoširdžiai užjaučiame ir kartu 

liūdime

LTM Čiurlionio Ansamblis

Tragiškai žuvus

A. A.

VYTUI MAŽEIKAI,

jo žmoną ONĄ MAŽEIKIENĘ, dukte

ris RENĘ ir ALYTĘ su šeimomis, vi

sus gimines ir artimuosius nuoširdžiai 

užjaučiame ir kartu liūdime

Balys Laucč
Jeronimas ir Stasė Jokūbauskai

m. spalio 26 d., 8 vai. vaka
ro šv. Kazimieero parapijos 
salėje. Programą atliks so
listė Stasė Pautenienė ir 
Linksmieji broliai. Po to 
vaišės, įvairenybės ir šokiai. 
Bilietai — 6 dol., jaunimui 
3 doil. Radijo valandėlė at
lieka svarbų vaidmenį vie
tos lietuvių gyvenime Ir už
sipelno visų paramos.

• Dail. Alfonso Dargio 
dailės kūrinių paroda atida
roma Rochestery šį šešta
dienį, spalio 19 d. 7 vai. vak. 
ir tęsis iki lapkričio 9 d. 
Atelier 696 galerijoje, 696 
Park Avenue, Rochester, N. 
Y. Lankymo valandos nuo 
antradienio iki šeštadienio 
11-5 v. v.

Dail. A. Dargis gyvena 82 
East Blvd., Rochester, N. Y. 
14610, kur turi savo studija 
ir duoda tapybos pamokas.

• III Teatro Festivalis nu
tarta pradėti trečiadienį, 
lapkričio 27 d., Padėkos die
nos išvakarėse. Pirmą vai
dinimą duos Chicagos LB 
Jaunimo Teatras, režisuoja 
komp. Darius Lapinskas.

PARAMA
DIRVAI

Atsiliepdami į prašymą, 
savo auka Dirvą parėmė šie 
skaitytojai:

20.00

20.00

15.00
15.00

15.00

15.00

15.00

12.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00
10.00

10.00

10.00

10.00 
. 5.00

5.00

5.00
5.00

Kun. J. Žvirblis,
Grand Rapids, Mich. . .$50.00 

Dr. L. Kriaučeliūnas,
Palos Park, III............. 50.00

V. A. Račkauskas, Cicero 20.00 
Č. Šadeika,

Farmington, Mich.........
Stepanija Pročkys,

Chicago, III....................
Aleksandras Plateris,

Bethesda, Md.................
M. A. Šimkus, Chicago 
Pranas Lekutis,

Muskegon, Mich..........
Valdemaras Šenbergas,

Cleveland, Ohio ..........
Dr. S. Pacevičius,

Toronto, Ont., Canada
N. Matijošaitis,

Los Angeles, Ca..........
Tėv. Tomas Žiūraitis,

Washington, D. C.........
Juozas Kriaučiūnas, M. D., 

Toledo, Ohio ..............
Z. Obelenis,

Richmond Hts., Ohio ..
A. Zatkus,

Redondo Beach, Ca. . .
Dr. Jonas Bakšys,

Chicago, III. ............... .
Danutė Senikas,

Monticello, N. Y..........
Kazys Ripskis,

Chicago Heights, III. .. 
Janina Simutienė,

Laurelton, N. Y.............
Antanas Dagilis,

Westland, Mich.............
Pranas Damijonaitis,

Cranford, N. J.............
Ona Mironaitė, Chicago 
Antanas Elijošius,

Rexdale, Ont., Canada
Lokadija Česekas,

Toronto, Ont., Canada
M. Meiliūnas,

Weston, Ont., Canada 
Jonas Šepetys, Detroit, Mi. 
Vytautas Vaškys,

Crownsville, Md.............
Leonas Ramančionis,

Brooklyn, N. Y. ..........
Jonas Kalnietis, Baltimore 
Adomas Ambraziūnas,

Los Angeles, Ca. ..........
Aldona M. Mačys,

Downers Grove, III. .. 
Pranas Stankus, Hartford 
J. Liaukus, Woodhaven
A. Puskepalaitis,

South Boston, Mass. ..
Jonas Bortkevičius,

Woodhaven, N. Y..........
V. Kasakaitis,

Willowick, Ohio ......
Jonas Puzinas, Chicago, II. 5.00 
Stanley Paulauskis, M. D.,

Quincy, III........................ 5.00
J. Mačiulaitis,

Dearborn Hts., Mich. .. 5.00 
Petras Beleckas,

Longuenil, P. Q., Canada 5.00 
Kostas Širvinskas-Širvinis,

Cleveland, Ohio .......... 2.00
Elena Olšauskienė, Chicago 2.00 
Regina Jasiūnas, >

Evanston, III. ...
Antanas Barčas.

Elmhurst, III.__
B. Lungys, Chicago

5.00

5.00
5.00
5.00

5.00

5.00

5.oo

2.00

2.00
1.00

Visiems aukojusiems nuo
širdžiai dėkojame.

A. A.

STASEI BASTIENEI

mirus, mamytei p. MAC1JAUSKIE-

NEI, vyrui PRANUI, seserims, broliui

ir visiems artimiesiems reiškiame gilią

užuojautą

Z>r. D. Giedraitis įteikia Illinois Liet. Gydytojų D-jos 
premiją amerikiečių žurnalistui Murray Sieger. Įteikimą 
stebi ALT pirm. dr. K. Bobelis. P. Molėtos nuotrauka

• TIKIU, kad kiti laikraš
tininkai Dirvoje smulkiau 
aprašys spalio 5 d.d. savait
galį Chicagoje. O tai buvo 
vienas iš gyviausių savaitga
lių. Penktadienio, spalio 3 d. 
vakare Jaunimo centre ati
daryta Antano Smetonos 
raštų ir dokumentų paroda, 
taip pat Putnamo seselių rė
mėjų ruošta gintaro paroda 
su šimtais įdomių ekspona
tų. Tą patį vakarą Jaunimo 
centro kavinėje vyko vaka
ronė, specialiai skirta Lie
tuvos pajūrio brangiam tur
tui -- gintarui. Taip pat tuo 
metu Tautiniuose namuose 
prabėgo vakaras rašvt. Bro
niui Railai pagerbti 50 metų 
plunksnos darbo sukakties 
proga. Šeštadienį vėl madų 
paroda Jaunimo centre, Lie
tuvių Žurnalistų s-gos cv na
rių susitikimas su rašytojais 
Broniu Raila ir Vyt. Alantu, 
Tautiniuose namuose - meti 
nė namų vakaronė. Gi 
sekmadienį, spalio 5 d. Ma
rijos aukšt. mokyklos salė
je pagrindinis Lietuvos pre
zidento A. Smetonos 100 m. 
gimimo ir 30-jų mirties me
tinių minėjimas. Ir su 
džiaugsmu tenka pabrėžti, 
kad kiekviename šių įvykių 
dalyvavo daug žmonių, visur 
buvo parodytas gyvas lietu
vių susidomėjimas. Man as
meniškai per tą savaitgalį 
(o mano tikrieji savaitga
liai yra antradieniais ir tre
čiadieniais) teko pabuvoti va 
kare rašyt. Br. Railai pagerb. 
ti, sekmadienį pamačiau gin
taro parodą, kurią per sa
vaitgalį aplankė tarp 1,500- 
2,000 žmonių, gi antradie
nį, paskutinį vakarą aplan
kiau ir labai turtingą A. 
Smetonos raštų ir dokumen
tų parodą. Kažin parodoj 
rengėjai ar tikėjosi, kad ją 
taip gausiai lankys lietuvių 
visuomenė ir net jaunimas? 
O jų daug perėjo ne tik per

savaitgalį, bet taip pat ir 
pirmadienio bei antradienio

L. česčkienė
ir

Nakrošių šeima

muz. A. Jurgutis nesišvais
tė jokiomis deklamacijomis, 
neraudojo apie sunkų gyve
nimą pavergtoje tėvynėje, 
bet pirmiausia paprašė kon
kretaus dalyko: padėti atsi
imti jo šeimą iš Lietu
vos. Esą, galimybės visiems 
kartu pasitraukti į laisvę ne
buvo. Tada su žmona susita
rė, kad jis vienas bandy
siąs pasitraukti. Represijas 
Lietuvoje likusi žmona su 
dukra pernešiančios. Ta lai
mingoji akimirka įvyko ge
gužės mėn., kai muz. A. Jur
gutis nušoko iš sovietinės 
ekskursijos Jugoslavijoje, o 
perbėgęs į Italiją, čia gavo 
politinį prieglobstį ir, Balfui 
bei M. Rudienei daug pa
dedant, pasiekė JAV kran
tus ir apsistojo Chicagoje. 
Bet už tą šuolį į laisvę, kaip 
buvo tikėtasi, Jurgučio žmo
na sovietinio saugumo buvo 
priversta savanoriškai’ pa

vakare. Įdomu, kad parodos 
apžiūrėti buvo vedamos lit. 
mokyklų mokinių ir lietuvių 
jaunimo organizacijų eks
kursijos. Taip pat ir į gin
taro parodą. O tai tikrai 
džiaugsmą keliančios aki
mirkos, nes jaunime lietu
višką dvasią įkvėps ne vien 
tik atitrauktinio ar pana
šaus daiktavardžio pažini
mas, bet taip pat ir kuo 
gausesnis žinių bagažas apie 
buvusius mūsų valstybės di
džiuosius vyrus, apie savi
tą auksą -- gintarą, kurio 
Lietuvai nesigailėjo ir dabar 
nesigaili Baltijos jūra. Tik iš 
kai ko teko patirti, kad atsi
rado žmonių, neaptenkintų 
gintaro paroda dėl tariamos 
‘koloboracijos’. Mat, parodo
je buvę išstatyta gintaro 
eksponatų, padarytų okup. 
Lietuvoje gyvenančių žmo
nių. Tarp jų ir gintarinė 
Vilniaus Aušros Vartų Mari
ja, pasyviosios Lietuvos 
rezistencijos vienas iš stip
rybės simbolių. Daugumai, 
bežiūrint į tokius ekspona
tus, kilo pasididžiavimo jaus 
mas gyvąja lietuvių tauta, 
gyvenančia Lietuvoje. Bet, 
pasirodo, atsirado ir kitaip 
galvojančių...

• APIE gyvąją lietuvių 
tautą, gyvenančią Lietuvo
je, įdomų pranešimą padarė 
paskutinysis ateivis iš okup. 
Lietuvos - muz. Aloyzas 
Jurgutis specialioje Balfo 
vadovybės sušauktoje spau
dos konferencijoje Balfo 
įstaigoje Chicagoje spalio 1 
d. Spaudos konferencijoje la 
bai gausiai susirinkusiems 
laikraštininkams, radijo dar
buotojams, Balfo veikėjams 
ir visuomenininkams, Balfo 
cv nario J. Jasaičio įžangai 
nuskambėjus ir Balfo cv 
pirm. M. Rudienei tarus 
kelis žodžius apie Balfą 
ir naujausią atvykėlį iš Lie
tuvos muz. A. Jurgutį, 
prieš akis pamatėm patį tą 
asmenį, kurio išgirsti taip 
gausiai susirinkom eilinį 
antradienio vakarą. Atsisto
jęs prieš 40-50 žmonių būrį,

bo. Kadangi muz. A. Jurgu- 
čiui iš laisvės vieną antrą 
kartą pavyko telefonu susi
siekti su žmona, tai jis jau ži
nojo iš darbo atleistos savo 
žmonos ir paskutinį ėjimą: 
ji parašė Sovietijos valdo
vams prašymą, kad “esanti 
lietuvė patriotė, katalikė, 
kad jai su komunistiniu rė
žimu nepakeliui”, ir papra
šė vizos į JAV pas savo 
vyrą. Muz. A. Jurgutis pa
brėžė, kad tyla jo šeimą pra
žudysianti, ir prašė jo šei
mos reikalu rėkti taip, kaip 
rėkia žydai. Pagal muz. A. 
Jurgutį, visa Sovietų Sąjun
gos imperija esąs pūvantis 
organizmas ir rėksmo lais
vajame pasaulyje jos valdo
vai prisibijo. Todėl ir jis 
pasirinko ne tylėjimo, bet 
rėksmo kelią.

• LOGIŠKAI, tiesiog aka
demiškai kalbėdamas, muz. 
A. Jurgutis pabrėžė, kad jo 
kartos asmenims okupacijo - 
je (gimęs 1939 m.) tauti
nės stiprybės reikėjo sem
tis iš šeimose likusių nepri
klausomos Lietuvos laikais 
išleistų knygų ir iš tėvų bei 
kitų gyvųjų ano meto laiko
tarpio liudininkų pasakoji
mų. Taip pat partizanų ko
vos bei jų išniekinti lavo
nai pradžios mokyklos ir gim • 
nazijos metais A. Jurgučiui 
ir jo bendraamžiams kėlė 
pasišlykštėjimą komunizmu. 
Bet ilgainiui beveik sudilo 
žmonėse dar likusi neprk. 
Lietuvos laikų literatūra, 
smarkiai miršta ir tie, kurie 
dar prisimena neprikl. Lie
tuvos laikus. O Lietuva an- 
tisovietinėje rezistencijoje, 
pasak muz. A. Jurgutį, vi
sų sovietinių respublikų tar
pe stovinti pirmoje vietoje 
ir išsilaikiusi kaip mažiau
siai suslavinta tauta. Jauni
mo nuotaikos esančios smar
kiai priešsovietinės. Ir kas 
visa tai uždega? Muz. A. 
Jurgutis aiškiai pabrėžė, 
kad tai uždega kas keleri 
metai okup. Lietuvoje pasi- 

(Nukelta į 7 psl.)

Rašytojui Broniui Railai pagerbti vakare Chicagoje, 
programos klausosi: V. Civinskas, Br. Raila, K. Bradū
nas, K: Bradūnienė, P. Petrulis, I. Alantienė, V. Alan
tas, kun. dr. J. Prunskis, D. Railienė, A.T. Antanaitis, N. 
Baronienė, A. Baronas ir kun. J. Vaišnys.

D. Vakarės nuotrauka.
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