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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

ARGI TAIP BLOGA
Pesimizmas įsigalėjo, tačiau nėra teisus

Jau kuris laikas klausant 
televizijos žinių, o taip pat ir 
skaitant laikraščius, negali 
nusikratyti įspūdžio, kad 
pranešėjus ir laikraštinin
kus daugiau džiugina blogos 
negu geros žinios. Kad tai 
ne mano asmeniškas įspūdis, 
dabar paliudijo NEWS- 
WEEK vasario 17 d. Nr. 
konstatuodamas, kad JAV 
Šviesuomenė yra persiėmu
sį apokalipsės lūkesčiais. Už 
tat kiekviena žinia, kuri mus 
artina prie pasaulio galo, 
perduodama su pasitenkini
mu. Kai kur, kaip pvz. 
Wichita, Kans. ir Spartan- 
gurg S.C. laikraščiuose net 
pasirodė skelbimai, raginą 
netikėti vakarinių žinių pra
nešėjams: iš tikro nėra taip 
blogai, kaip kad atrodo iš jų 
kalbų ir veidų. Kaip ten bū
tų, seniau būdinga amerikie
čiams optimizmų dabar pa 
keitė juodas pesimizmas, ku
riuo tiesiog smaguriaujama.

Negali sakyti, besąlyginis 
optimizmas būtų daug ge
riau. Ir jis nervuoja, tačiau 
noras save sunaikinti savo 
pačių rankomis veikia tikrai 
slegiančiai. Už tat reikia ti
kėtis, kad pesimizmas tėra 
tik mada, kuri kaip ir visos 
mados, nėra ilgalaikė.

Tai, žinia, nereiškia, kad 
laikraščiai, kurie dabar su 
pasigardžiavimu skelbia, 
kad bedarbių skaičius pasie
kė 8%, greitai pradėtų 
džiaugtis, kad vis dėlto 92% 
dar dirba, tačiau vienas ki
tas ramesnis samprotavi
mas gali pasidaryti dažnes
nių svečiu.
Štai, pavyzdžiui, tame pa

čiame NEWSWEEK konser 
vatyvus ekonomistas prof. 
Milton Friedman aiškina, 
kad prezidento Fordo viltys 
būti perrinktu 1976 metais 
nėra tokios mažos, kaip iš 
pirmo žvilgsnio atrodo. Mat, 
daugumai žmonių nelauktai, 
infliacija pradeda netekti sa
vo spartos. Ne dėl Fordo ad
ministracijos politikos, bet 
susidėjusių aplinkybių. Tie
sa, dabartinės priemonės 
kurių dabar griebėsi admi
nistracija ūkiui atkutinti, il
gainiui vėl turėtų sukursty-

Jungtinio Baltų Komiteto reikalų vedėjas Edvardas 
Šumanas su JA V kongresmanu Skip Bafalis (Fort 
Meyers, Fla.), kuris įnešė kongrese rezoliuciją, kad 
Europos Saugumo konferencijoje nebūtų pripažinta 
Baltijos kraštų okupacija. Kiek skirtingas rezoliuci
jas patiekė ir kiti kongresmanai, kaip Denoinski, 
Annunzio, Hyde, Stratton ir Fenuick. Baltų Komitetas 
prašo lietuvius rašyti laiškus savo kongresmanams, 
kad paremtų šių rezoliucijų priėmimą Kongrese.

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS
ti infliacijos liepsnas, bet tai 
atsitiks jau po rinkimų. 
Prieš tai prasidėjęs ūkinis 
atkutimas bus užskaitytas 
prezidento Fordo kreditan.

Profesorius yra optimstas 
ir energijos problemoje. Gir
di visai nepriklausomai nuo 
JAV laikysenos ir politikos, 
naftą eksportuojančių kraš
tų kartelis -- OPEC -- tu
rėtų subyrėti. Dėl to, kad 
pakilusios kainos sumažino 
suvartojimą ir paskatino 
naftos pakeitimą kitomis 
medžiagomis. Vienintelis 
klausimas esąs, kiek tai pa-

Okupuotoje Lietuvoje

Prasidėjo gyvenamųjų namų
surašymas ST. PERMINĄS

Okupacinis režimas, kaip 
aštunkojis apkabina savo 
auką, savo kontrolės čiulp
tukais apkabina šalies gyve
nimą. Naujieji metai atnešė 
žmonėms naujus ‘Ministrų 
tarybos’ prasimanymus. 
Centrinė biurokratija pave
dė Centrinei statistikos val
dybai atlikti gyvenamųjų 
namų kaime surašymą. Ra
jonų vykdomieji komitetai 
privalo surašyti kaimo na
mus pagal 1975 metų sausio 
1 d. būklę. Šis projektas 
išgąsdino kaimo gyvento
jus, nes namų surašymas ga
li reikšti naujus valdžios 
įsibrovimus į jau nusistovė
jusį gyvenimą, naujus žmo
nių mėtymus iš jų patalpų, 
naujus ir priverstinius šei
mų kilnojimus.

Tarybinių ūkių ir kolūkių 
steigimas lydimas daugiabu
čių ir daugiaaukščių namų 
kompleksų statyba. Žmonės 
priverstinai suvaromi į tuos 
sovietinius kumetynus. Lie
tuviai pripratę gyventi pa
skirai, turėti namą, darželį, 
greta to prasimanyti daržo
vių daržą, išlaikyti kokį nors 

reikalausią laiko. Tas prasi
dėjęs procesas jau užtru
kęs ilgiau negu profesorius 
laukęs, tačiau, jei neįvyks 
nieko dabar nenumatomo, 
naftos kainos 1976 metais 
turėtų kristi. Tai irgi bus už
skaityta prezidento kredi
tan.

Vienu žodžiu, gyventi dar 
kaip nors bus galima. Bet 
jei profesorius Friedmanas 
pasirodys šį kartą teisus, 
tai bus pakartotinas įrody
mas, kad politikui ne taip 
reikalingas pramatymas ir 
sugebėjimai, kaip ... akla lai
mė. Neesu visai tikras ar 
reikia būti optimistu ar pe
simistu.

gyvuliuką. Tai vis paspirtis 
kukliai dietai.

Tačiau individualios sody
bėlės yra nesuderinamos su 
bolševikine kolektyvo teo
rija. Parankiau kontroliuoti 
žmones, kurie suvaryti į 
daugiabutį. Sovietiniame ku 
metyne lengviau agitato
riams landžioti po butus, vis
ką matyti ir viską sušnipi- 
nėti.

Kaimo namų surašymas 
vedamas su tikslu turėti 
išsamius duomenis apie ‘bu
tų fondą’. Kaip sako sovieti
nis įsakas: “Statomos naujos 
kolūkių ir tarybinių ūkių gy
venvietės, į jas planingai 
perkeliami vienkiemių gy
ventojai”. Šis įsako sakinys 
atvirai pasako apie privers
tinį žmonių kilnojimą pagal 
valdžios įgeidžius. Vienkie
miai naikinami, žmonės va
romi į tarybinius kumety
nus.

Dėl sovietinio ūkio nega
lavimų vienkiemių naikini
mas prailgo, nes nėra sta
tybinių medžiagų daugiabu
čių ir daugiaaukščių namų 
statybai. Vienaip ar kitaip 
biurokratai privalą rodyti 
savo prorežiminį stropumą. 
Šis namų surašymas rodo, 
kad vienkiemių griovimas 
prasidės veikliau. Turės po 
ranka surašymo davinius, ži
nos, pagaliau, kiek reikės 
gyvenamojo ploto iš vienkie
mių išvarytiems žemdir
biams.

Surašymo blankuose yra 
daug klausimų. Greta bend
rybių apie pastato kvadra- 
tūrą, apie patogumus, klau
siama, kur dirba namo savi
ninkas, kokia šeimos sudė
tis, šeimos narių amžius. 
Blankuose įvestos skiltys: 
šeima iš trijų narių ir dau
giavaikės šeimos. Specialūs 
surašytojai, kurie vykdys tą 
projektą, privalės surašo
mas patalpas matuoti, nu
statyti jų kubatūrą, patik
rinti pagal tam tikrus sąra
šus patalpos gyventojų su
dėtį. Tad matyti, koks sudė
tingas ir žmones gąsdinan
tis biurokratinės kontrolės 
procesas palies kaimo gy
ventojus. Šio surašymo išda
vose tenka laukti gyvento
jų suglaudinimo. Tai yra 
nuolatinis sovbiurokratų rū
pestis: kad žmonės negy
ventų perplačiai, kad viena
me bute gyventų dvi ar dau
giau šeimų. Gyvenamųjų pa
talpų statyba niekad nepa
jėgia pralenkti griaunamųjų 
vienkiemių ploto. Tad žmo
nės vis ‘glaudinami’. Kaimy-

Lietuvos nepriklausomybės sukakties proga, š.m. vasario 7 d., Bostono lie
tuvių delegacija lankėsi pas Bostono merą Kevin H. White. Lietuvių delegaci
ją sudarė Alto skyriaus vicepirm. Aleksandras Chaplikas, Alto skyr. sekretorius 
Andrius Keturakis, Antanas Andriulionis ir Algirdas Budreckis (ALTo atstovai), 
L.B. Bostono apylinkės pirm. Antanas Matjoška ir LB Bostono apygardos 
pirm. Antanas Skudžinskas. Priėmęs delegaciją savo kabinete, meras 
White pasirašė proklamaciją, skelbiančią vasario 16 dieną Lithuanian Indepen- 
dence Day in Boston". Antano Matjoškos iniciatyva, burmistrui White buvo 
įteikta Liet. Bendruomenės išspausdintas memorandumas apie žmogaus teisių 
pažeidimą Lietuvoje. Lietuvių delegacijos vardu kalbėjo A. Chaplikas, kuris tai
pogi pasitarė su burmistru dėl Lietuvos vėliavos iškėlimo ceremonijos prie 
miesto rotušės. Nuotraukoje delegacija su meru. Sėdi iš kairės: A. Chaplikas, 
Kevin H. White, A. Skudžinskas, Dr. A. Budreckis. Stovi: A. Matjoška, A. Ketur
akis ir A. Andriulionis.

SAUDI ARABIJOS IR PERSIJOS ĮLANKOS
UŽĖMIMO LAUKIANT

Dar prieš 3-4 savaites 
JAV spaudoje, lyg bando
mieji balionėliai, tepasiro
dydavo vienas kitas kario- 
žurnalisto ar kokio nors pro
fesoriaus rašinys apie gali
mybes ir būtiną reikalą 
okupuoti arabų žibalo vers
mes. Kiek vėliau ir JAV 
užs. reikalų ministras Kissin 
gėris, tiesa labai jau atsar
giai, taip pat užsiminė, kad 
“jeigu Amerikai būtų gyvy
biškai reikalinga, tad tokia 
operacija prieš žibalo savi
ninkus galėtų būti vykdom- 
ma”...

Lietuvių skaitančioji vi
suomenė supranta ir įverti
na tokias ‘laikraštines an- 

ną įvaro po kaimyno pasto
ge, jo namelį sugriovę.

Šis surašymas parodys, 
iki kokio intensyvumo gali
ma naikinti vienkiemius, ko
kios yra galimybės sustumti 
žmones dar tirščiau, dar 
glaudžiau. Šis surašymas 
taip pat parodys: kiek vien
kiemių galima sugriauti pa
sirėmus surašymo duomeni
mis: namas senas, neturi hi
gienos įrengimų, stogo ir pa
matų stovis, numatomos 
melioracijos problema, ir 
pan. Surašymo įsake nuro
doma reikšminga pastraipa: 
“ar namas yra perspekty
vinėje gyvenvietėje?” Tai 
yra sugestija nusmerkti 
namus, kurie pastatyti ’ne- 
perspektyvinėje gyvenvie
tėje’, atseit pagal vienkie
mio statybos būdą, atokiau, 
lauke, su individualiu vie
tos parinkimu. Tai, aišku, 
senesnių gyvenamųjų namų 
padėtis. ‘Neperspektyvinės 
gyvenvietės’ nusmerktos 
griovybai, jos trukdo ‘plačių 
kolūkinių laukų’ melioraci
jos poligonams. Vienkiemi
nės statybos priešingos bol
ševikinės kolektyvizacijos 
teorijai.

Surašymas sutilps į 
400,000 blankų. Vasario 15 
d. buvo parinkti patikimi re
žimui surašytojai. Jie bus 
instruktuojami ir kovo mė
nesį prasidės surašymas. 

tis’ kuriomis mėginama pa
tirti ar tai JAV ar arabų 
kraštų ar kitų valstybių 
politikų nuomones. Šis me
todas, kad “mums pranešė 
įtakingai valdžios sluoks
niai”, labai jau prigijo visų 
kraštų žinių tarnybų agen
tūrose. tad ir Time savait
raščio II.10. patalpintas ve
damasis, “Iškyla į Persijos 
įlanką”, gal būt galėtų būti 
vertinamas tokioje pat švie
soje. Tik keista, kad į šią miš 
rainę taip pat tapo įtrauk
ti ir Pentagono bosai, ku
riems dera būti santūriems 
kaip krizės taip ir karo die
nomis.

Kaip Time red-aktoriai 
samprotauja, jie būk tai ga
vę žinių (žinoma labai slap
tu būdu, greičiausia kaip 
Ellsberg jas pasivogė) ne iš 
kur kitur bet iš pačio Penta
gono, ir Time du strategi
jos ekspertai, pasinaudoda
mi dar ir kitais prieinamais 
žinių šaltiniais, sudarė pla
ną, kuriuo galėtų vadovau
tis Jungtinio Štabo viršinin
kai . Žinoma, tai labai gud
riai sulipdytas rašinys, pa
gal kurį, kaip visi kariš- 
kai-politiški reikalai privalė
tų klostytis, jeigu tik arabai 
paskelbtų alyvos išvežimo 
draudimą į Vakarus.

Pagal tų žinovų nuomo
nę (greičiausia, kad jie visi 
ramiai sėdi Time savaitraš
čio įstaigoje), svarbiausioji 
puolimo kryptis būtų nu
kreipta į Persijos įlanką, iš 
kurios šaltinių išvežama net 
54% viso į Vakarų valsty
bes išvežamo ‘skystojo auk
so’. Gi šios strėlės smaiga
lys būtų nutaikytas į Saudi 
Arabiją, kuri parduoda 
56.5% viso iš įlankos išve
žamo aliejaus. Galvojama, 
kad Saudi Arabijos kariškos 
jėgos būtų sugniuždytos pa
čiomis pirmomis puolimo 
dienomis, kurį vykdytų Ame 
rika kaip iš oro taip ir iš jū
ros, permesdama į šį karo 
lauką keturias puolamąsias 
divizijas; “tuoj būtų užimti 
Ghawar žibalo šaltiniai, 
Dhahran aerodromas ir to 
paties vardo, pačių ameri- 

t iečių statytos, alyvos pom- 
pavimo-pakrovimo prieplau
kos”.

Tuo būdu, sekančio Art. 
Rytų karo atveju, jeigu tik 
arabai sustabdytų žibalo iš
vežimą į pramoninguosius 
Vakarus, tada galėtų būti 
vykdomas antrasis bėdos 
atvejo planas, kurio tikslas 
būtų užtikrinti žibalo tekė
jimą į JAV ir V. Europą. Pa
gal šį puolimo planą dvi 
stambios JAV kariškos gru
pės, pradėtų skubiai judėti 
į Persijos įlankos erdvę: 
viena jų plauktų iš rytų per 
Indijos Vandenyną, gi antro
ji būtų oro keliu permesta 
iš JAV. Pirmosios sudėty
je būtų karo laivai, lėktuv
nešiai, lėktuvų eskadrilės ir 
transporto laivai vežą į puo
limo objektą 15,000 laivyno 
pėstininkų (marinų). Gi ant
roji, 82-ji Parašiutininkų Di
vizija, susidedanti iš dviejų 
brigadų, sudėtyje kurių bū
tų 7,600 vyrų, pakiltų iš 
Fort Bragg, Š. Karolinos 
valstijoje. Šios dvi briga
dos būtų nuskraidintos į 
Izraelio slaptą karo aviaci
jos bazę Hatzerim vieto
vėje, labai saugojama ir slap 
ta vieta (tai jau nesąmonė, 
nes jeigu apie tai laikraš
čiai rašo, tad koks gi čia 
slaptumas!). Atskraidinti į 
Izraelį parašiutininkai pri
valėtų laukti tolimesnių Bal
tųjų Rūmų nurodymų.

Suprantama, kad nei I- 
ji nei II-ji operacijos nebū
siančios baimę ir apstulbimą 
sukeliančios netikėtos kariš
kos staigmenos! Ne. Ameri
ka, vykdydama tokias, toli 
nuo savo pagrindinių bazių, 
svarbias operacijas pasiti
kėsianti savo brutalia jėga, 
kuri būsianti pranašesnė už 
bet kokį galimą tokiame ra
jone sutikti priešo pasiprie
šinimą. Prileidžiama, kad 
nuo to meto, kai šios smo
giamosios jėgos pradėsian
čios artėti į taikinius, dar ir 
tuomet arabų šeichai turėsią 
pakankamai laiko apsigalvo
ti ir atšaukti žibalo draudi
mo išvežimą į Vakarus.

(Nukelta į 2 psl.)
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Vaidybos sambūrį 'Aitvaras’ pasitinkant
PRANAS BASTYS

Toronte vasario 2 d. buvo 
suvaidinta istorinė drama 
‘Mirga’, kurioje pavaizduota 
Vytauto išlaisvinimas iš ka
lėjimo. Šis vaidinimas toron
tiškiams buvo gana džiugi 
staigmena, nes po ilgesnės 
pertraukos čia vėl susiorga-

Saudi
Arabijos...

(Atkelta iš 1 psl.)
Amerika, vykdydama šias 

kariškai strategiškas ope
racijas prieš arabų kontro
liuojamus kraštus, tiki, kad 
susilauks šiokio tokio pasi
priešinimo, sabotažo veiks
mų bei partizanų veikimo. 
Bet ir tokiems eventualu
mams būsią pasiruošta. Esą 
numatyta, kad kariškuose 
vienetuose, okupuojančiuo
se žibalo versmes, taip pat 
būsią priskirti ir inžinie
riai, žibalo versmių specai, 
kurie labai greitai sutvarky
sią sugadintas žibalo tiekimo 
problemas.

0, kaip gi, šių svarbių 
veiksmų akivaizdoje, elgsis 
detentes partneris, SSSR? 
Ir čia, kaip ir visada, kur yra 
naudinga Izraeliui, taip ir šį 
kartą, Time strategai mums 
atsako: Jungtinio Štabo va
dovaujantieji karininkai ne
tiki, kad SSSR savo kariš
ka jėga mėgintų sukliudyti 
Amerikai Įvykdyti virš apra
šytus veiksmus. Esą sovie
tai teatsiųstų į Iraką tik de
monstracijai parengtus jun
ginius, jog parodytų ara
bams, kad jie gali Įsikišti j 
šią JAV sukeltą agresiją. 
Pentagono karių nuomone, 
SSSR neturinti nei noro nei 
kariško laivyno pajėgumo, 
kad sukliudytų JAV stam
bias operacijas Persijos įlan
koje.

nizavo scenos mėgėjų būre
lis, kuris ryžosi atgaivinti 
šią apleistą kultūrinės veik
los šaką. Reikia manyt, kad 
tas neseniai gimęs meno vie
netas augs, stiprės ir kartas 
nuo karto sudarys progas 
pasidžiaugti jų darbo vai
siais. Tam tikėti ir laukti 
teikia vilčių sambūriui var
do parinkimas ir Įamžinimas 
aktu, pagal kurį jis vadin
sis ‘Aitvaras’. Naujagimio 
vardas šioje aplinkumoje 
yra dar negirdėtas, kuriuo 
lyg ir norėta išreikšti jo bū
sima galia ir garsas.

Aitvaro atėjimas į šį pa
saulį galėjo būti tik tada 
užtikrintas, kada susidarė 
jo veiklai tinkamos sąlygos. 
Galima sakyt, tik pastaruo
ju metu, kada Toronto lietu
viai įsigijo naujus pakanka
mai erdvius namus visa 
veikla įgavo tam tikrą jud
resnį charakterį ir žymiai 
pagyvėjo. Todėl ir Aitvaro 
pradmenys siekia naujųjų 
Lietuvių Namų įsigijimo lai
kotarpį. Tačiau pamestinu
ku būti jis taip pat nepano
ro. Tik tuo metu, kai šalia 
patalpų stojo Putvio šaulių 
kuopa, prisiimdama globos 

Scena iš vaidinimo Mirga. A. Dargytė-Bysckiewicz, 
V. Staškevičius ir R. Giniotienė.

naštą, Aitvarui atsirasti rū
pesčiai dar palengėjo.

Visuomenė Aitvaro pir
muosius žingsnius gana pa
lankiai sutiko. Prigūžėjo kuo 
ne pilnutėlė didžioji Lietu
vių Namų salė. Matyt lie
tuviai scenos meną mėgsta, 
nes buvo atvykę ir iš toliau: 
Hamiltono, St. Catharines ir 
kitų vietovių.

Su Mirgos pastatymu, rei
kėtų pripažinti, į sceną atė
jo beveik išimtinai jaunoji 
lietuvių vaidintojų karta. 
Kunigaikščio Vytauto rolę 
vaidino V. Staškevičius, ku
nigaikštienės Onos R. Kry- 
žanauskaitė-Giniotienė, Mir
gos -- A. Dargytė-Biškevi- 
čienė, Vytauto bajoro Gim
buto -- A. Stankus, kalėji
mo prižiūrėtojo Bilgėno -- 
S. Ramanauskas, budelio 
Proškos -- V. Staškevičius 
ir antro budelio Mostovo -- 
A. Stankus. Veikalą režisa
vo viena kitą papildydamos 
A. Biškevičienė ir L. Nakro- 
šienė. Turint mintyj Aitva
ro pirmuosius žingsnius ir 
kad vaidino ne profesiona
lai, o tik mėgėjai, tai nebū
tų ko jiems perdaug prie- 
kaištaut. Jeigu jie sugebė

jo kai kam ir ašarą iš akių 
išspaust, tai reikia laikyti 
dideliu artistų laimėjimu. 
Taip pat išskirtinai reikė
tų paminėti K. Imbrasai- 
tę, laimėjusią praeitais me
tais Miss Vilnius titulą, kuri 
daug darbo įdėjo ir paruošė 
veikalui scenovaizdžius. Ne
mažiau vertintina ir scena
rijaus pareigose buvusi D. 
Jokubaitytė. Be jos sugebė
jimų ir aiškios dikcijos 
vaidintojams iš viso nebūtų 
buvę įmanoma susilaukti 
gražių atsiliepimų. Perukai 
ir grimas tai seno vilko J. 
Jagėlos amatas. Iki šiol iš jo 
tos duonos dar niekas 
nepaveržė. Reikia manyt, 
kad dar negreit jis susi
lauks rimto varžovo. Gri
mas, tai yra nelyginant 
žiupsnis druskos įmestas į 
sriubą. Jo negali būti per
daug, o taip pat ir perma- 
žai. Turi būti tiek kiek 
reikalinga. Negalėčiau ver
tinti V. Gražulio ir V. Stoč- 
kaus daro, kuriems buvo ati
tekę scenos priežiūra. Tikiu, 
nepaskutinis kartas ir su 
jais dar teks galbūt pasima
tyti kada nors vėliau. Švie
sų reguliavimas ir iš užsce- 
nio garsų perdavimas buvo 
patikėtas A. Byszkievicz 
ir jis tas pareigas atliko 
su meistrišku patyrimu. Ta
čiau pats sunkiausias dar
bas, nuo kurio priklausė vi
sa sėkmė ar nesėkmė, ati
teko vykdyti St. Jokūbai
čiui ir St. Dargiui. Visuo
menės gausus atsilankymas 
ženklino, kad jie egzaminą 
išlaikė visiškai geru pažy
miu.

Po vaidinimo Aitvaro gi
mimas buvo atžymėtas gra
žiai paruoštu aktu, kurio 
signatarais buvo pakviesti 
KLB Krašto valdybos pir
mininkas J.R. Simanavičius 
Lietuvių Namų pirmininkas 
J. Strazdas, Hamiltono vai
dybos sambūrio ‘Aukuras’ 
režisierė E. Kudabienė, 
KLB Toronto apylinkės pir
mininkas M. Abromaitis, 
Putvio šaulių kuopos pirmi-

Mažieji Eglutės skaitytojai Šarūnas ir Vilija Abromai
čiai Putname su sesele Terese Lukoševičiūte.

VAIKŲ PIEŠINIŲ 
PARODA

Vaikų laikraštis "Eglutė” 
yra jubilijantė. Norima dar 
priminti ir pabrėžti, kad su 
švietimo Tarybos žinia ir 
pritarimu, "Eglutės” 25 
metų jubiliejaus proga. Put- 
namų seselių rėmėjai Chica
goje organizuoja vaikų pie
šinių ir tapybos parodą spa
lio 17-26 d.d. Čiurlionio ga
lerijoj.

Yra sudarytas specialus 
rengimo komitetas iš rėmė
jų ir dailininkų, šio komite
to pirmininkė yra Grasilija 
Meiluvienė, o nariais sutiko 
būti Elena Abelkienė ir Ona 
Gradinskienė. Be to šie dai
lininkai sutiko talkininkau
ti: Regina Jautokaitė, Po
vilas Kaupas, Eleonora 
Marčiulionienė ir Danguolė 
Stončiūtė.

ninkas St. Jokūbaitis, Mir
gos režisierės A. Dargytė- 
Biškevičienė ir L. Nakrošie- 
nė. Jie visi trumpu žo
džiu sveikino ir linkėjo Ait
varui ko geriausios sėk
mės.

Neperseniausia buvo iš
siuntinėti laiškai visų litu
anistinių mokyklų vedėjams 
prašant juos atkreipti dė
mesį, paskatinti vaikus pai
šyti ir darbus siųsti iki bir
želio 15 d. G. Meiluvienei 
4525 So. Rockwell Avė., 
Chicago, III. 60632. (mr)

• Putnamo seselių rėmė
jų tradicinė šventė įvyksta 
kovo 9 d. gavėnios sekma
dienį. šventė prasidės pa
maldomis 4 v. p. p. tęvų jė
zuitų koplyčioje, o 5 v. v. 
Jaunimo Centre vakarienė 
ir meninė programa. Į va
karienę atvyksta seselės iš 
Putnamo. Meninę programą 
atliks solistės Margarita 
Momkienė ir Genovaitė Ma
žeikienė. Joms akomponuos 
muzikas Alvydas Vasaitis. 
Skanią vakarienę ruošią 
nuolatinė talkininkė ir rė
mėja Ona Norvilienė. Bilie
tus i vakarienę galima įsi
gyti J. Vaznelio prekyboje. 
Visi Chicagos ir apylinkių 
lietuviai kviečiami surasti 
porą valandų gavėnios sek
madienio popietėje ir atvyk
ti j šią šventę.

DIDŽIOJI ŠIŲ METŲ LIETUVIŲ 
KELIONE | EUROPA

Birželio 19 - liepos 4
ŠVENTŲJŲ METŲ PROGA - PAN-AM LINIJA

Kelionė įskaito viską: skridimai, autobusai, viešbučiai, maistas, palydovai, įdomiųjų vietų lankymas, lagaminų nešio

jimas, patarnavimo mokesčiai ir kt.

Pilna kaina - 789 dol. iš New Yorko
Aplankomi miestai: Frankfurtas, Baden-Baden, Lucernas, Milanas, Florencija, Roma. Kelionė autobusais 

per pietinę Vokietiją, Šveicariją ir Šiaurinę Italiją. Per visą kelionę lankomos žymiosios ir gražiosios vietos, įskaitant žavin

guosius Šveicarijos Alpių kalnus.

Paskutinė diena rezervacijoms - kovo 19
Dėl platesnių informacijų kreiptis į lietuviškų parapijų klebonijas arba į

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
(R. Kezys) 

2129 KNAPP ST.
BROOKLYN, N. Y. 11229

Tel. (212) 769-3300
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MASKVA MUSU KRAŠTĄ VISU 
SMARKUMU RUSINA

VASARIS
ŠIRDIES MĖNUO

ANTANAS BUTKUS, Ph.D. ir
HARRIET P. DUSTAN, MD.

Širdies Mėnesiu Vasarį 
skelbia Amerikos Širdies D- 
ja (American Heart Asso
ciation) su dvigubu tikslu: 
a) atkreipti visuomenės dė
mesį į labai paplitusias li
gas k.a. širdies smūgį, ar 
smegenų paralyžių ir b) su
telkti finansinės paramos tų 
ligų tyrimams finansuoti. 
Kraujo indų ligos ir su jo
mis susijusios klinikinės 
komplikacijos yra labai išpli
tusios aukštesnio gyvenimo 
standarto pasiekusiuose 
kraštuose. Dėl tos priežas
ties jos ne retai yra vadi
namos ‘žudikas Nr. 1’.

JAV statistika rodo, kad 
nuo kraujo indų ligų miršta 
daugiau žmonių, negu nuo 
visų kitų ligų sudėjus kar
tu. Kraujo indų ligų tarpe 
arteriosclerosis užima
62.5%. Smegenų paralyžius 
(stroke) - 16.0%.

Dėl arterinių kraujo in
dų vidujinės sienelės sluogs- 
nio sustorėjimo, joje žaizdų 
atsiradimo bei nuo tų žaiz
dų lopymo proceso, susi
krovę tenai didesni kie
kiai lipidų (riebalų), balty
minių medžiagų (fibrino, col- 
lageno ir kt.) bei kalci- 
jaus, labai sutrukdomas nor
malus kraujo tekėjimas. 
Kraujo cirkuliacijos sulėti
nimas sulaiko deguonies ir 
kitų medžiagų pristatymą. 
Kraujo užblokavimas širdy
je gali sukelti širdies smū
gį. Jo nepadavimas smege
nims - paralyžių. Ilgesnis 
kraujo nepristatymas šir
džiai ar smegenims gali 
baigtis mirtimi.

Faktoriai, vedantieji prie 
šių ligų pradžios ir jų klini
kiniai atpažįstamų simpto
mų, yra labai komplikuoti. 
Dalies jų mokslas dar nė
ra pilnai išaiškinęs. Tyrimo 
darbus sunkina šių ligų labai 
lėtas vystymasis. Dažnai už
trunka 120 metų nuo žaizdų 
atsiradimo iki pirmojo klini
kiniai atpažįstamo simptomo 
- širdies smūgio. Šis simpto
mas, deja, dažnai būna ir 
paskutinis.

Mokslininkai sutaria, kad 
kraujo indų sienelės sužei
dimas labai pagreitina athe- 
rosclerotinį procesą. Sužei
dimas gali būti įvairus: me
chaninis, cheminis ir kt. 
Prie mechaninio arterijos 
sužeidimo priskiriame aukš
tą kraujo spaudimą, prie 
cheminio -- aukštą kraujo 
cholesterolio ir pasotintų 
riebalinių rūgščių kiekį ir kt.

Širdies ir kraujo indų li
gos specialistai sutaria, kad 
aukštas kraujo riebalų kie
kis, aukštas kraujo spaudi
mas, cigarečių rūkymas, nu
tukimas ir fizinis neaktyvu
mas yra taip vadinami rizi
kos faktoriai. Juo tie fakto
riai yra žmoguje aukštes
ni, tuo jis turi daugiau 
šansų šias ligas gauti. Ke
lių tų faktorių kombinacija 
dar labiau padidina šansus 
susirgti. Pavyzdžiui, medici
nos statistika rodo, kad 30- 
59 metų vyro, turinčio aukš
tą cholesterolio kiekį (250 

mg/100 ml), aukšta kraujo 
spaudimą ir dar rūkančio, 
rizika širdies smūgi gauti 
yra 7.5 karto didesnė už to
kio pat amžiaus vyro, kuris 
šalia nerūkymo turi dar ir 
normalų kraujo spaudimą 
bei normalius kraujo rieba
lus.

Moksliniais daviniais yra 
įrodyta, kad minėtieji rizi
kos faktoriai turi didelės 
įtakos į kraujo indų ligas. 
Nėra abejonės, kad šių ri
zikos faktorių reguliavimas 
bei kontroliavimas priside
da prie pavojaus sumažini
mo šiomis ligomis susirgti.

Trumpo rašinio rėmuose 
neįmanoma išvardinti visus 
tų faktorių kontroliavimo 
būdus. Tais klausimais lite
ratūros galima gauti iš savo 
gydytojo ar iš American 
Heart Association. Norime 
pabrėžti, kad rizikos fakto
rius galima arba visai pa
šalinti, arba bent sumažin
ti. Kraujo spaudimą ir krau
jo lipidų (riebalų) kiekį rei
kia pamatuoti. Gydytojui 
nustačius diagnozę, vaistai 
padeda reguliuoti aukštą 
kraujo spaudimą. Lipidų su
naudojime (metabolizme) 
žmonės yra dvejopi. Daugu
ma jų (90%) riebalų apy
vartos atžvilgiu yra norma
lūs ir jiems užtenka prisižiū
rėti sunaudojamų kalorijų 
kiekį, kad kraujo lipidai bū
tų normalūs. Likusieji (apie 
10%) turi nenormalų lipidų 
metabolizmą. Jiems tenka 
labai prisižiūrėti ne tik kalo
rijų kiekis, bet ir vartoja
mo maisto rūšis. Nenorma
lumų yra keletas rūšių. 
Juos reikia ištirti ir nusta
tyti diagnozę, nes kiekvie
nas nenormalumas reikalau
ja skirtingos dietos, ar skir
tingų lipidus žeminančių

Žiema Clevelando kultūriniame lietuvių darželyje. 
Basanavičiaus paminklas. V. Bacevičiaus nuotrauka

Dr. Vaclovo Paproc- 
ko tartas žodis Lietu
vos Nepriklausomybės 
minėjime Waterbury, 
Conn. 1975 m. vasario 
mėn. 16 d.

Lietuvos nepriklausomy
bės atgaivinimo sukaktį ap- 
vaikštome 57-tąjį kartą. Mi
nėdami išeivijoje šį ypatingą 
įvykį mintimis bandome už- 
megsti ryšį su gimtuoju 
kraštu, kurio sultys visus 
mus tautiniai brandino ir 
skiepijo meilę savo tėvų 
žemei.

Vasario 16 patylomis tai 
pat mini pavergtieji lietu
viai okupuotoje Lietuvoje, 
rusų koncentracijos lage
riuose, kalėjimuose. Patekę 
į Maskvos nagus jie yra 
sunkesnėje padėtyje, negu 
buvo mūsų protėviai bau
džiavos laikais. Tada betei
sį žmogų ponas išnaudojo 
fiziniai ir dvasiniai. Dabar
tinis Lietuvos viešpats -- 
rusas ne tiktai čiulpia iš žmo 
gaus gyvus syvus, bet ir 
tautiniai jį alina. Maskva 
mūsų gimtąjį kraštą rusina. 
Rusina įvairiomis priemo
nėmis, ypatingai kilnodama 
gyventojus. Iš vienos pusės 
jaunimas vežamas vasaros 
darbams į tolimus rytus, 
kraustomi statybininkai į Si
biro tundrą naujai tiesiamo 
geležinkelio darbams, veža
mi naujokai už tolimo Bai
kalo, tremiami suimtieji į 
Vorkutos konclagerius, ir iš 
kitos pusės į pavergtą Lie
tuvą gabenamas privilegi
juotas luomas -- kolonistai, 
neva mokyti gyventojus 
amato arba būti jų patarė
jais.

Visai neseniai Drauge 
(1975.1.15) aprašyti kryžiaus 
keliai lietuvio-statybininko 
Liudo Odino, kuris mirė 
Kaune 1974 m. gruodžio 
mėn. 5 d.

1945 metų pradžioje ru
sų saugumiečiai jį suėmė ir 
be jokio pagrindo kalino. Ka
lėjimai tuo metu buvo už- 

vaistų. Vasaris yra gera pro
ga pradėti šalinti, ar bent 
sumažinti čia suminėtus ri
zikos faktorius.

Antanas Butkus Ph. 
D. ir Harriet P. Dus- 
tan, M.D. (Abu dirba 
Research Division, Cle
veland Clinic. Dr. Dus- 
tan šiuo metu yra pre
zidentė American 
Heart Association - NE 
Ohio).

Di. V. PAPROCKAS
grūsti. Karui besiaučiant su
siekimo priemonės buvo 
naudojamos kariuomenės 
reikalams, todėl į rytus su
imtuosius varė pėsčiomis, 
mirties kolonose, net ir siau
čiant sniego pūgoms. Per
žengus Lietuvos sieną, Liu
do Odino kolona buvo sustab 
dyta ir čia pat sušaudyta.

Paplūdę kraujuose lietu
viai krito ant šalčio sukaus
tytos svetimos žemės. Krito 
taip pat aptaškytas likimo 
brolių krauju, bet kulkos ne
paliestas Liudas Odinas. Eg
zekucijai pasibaigus jis atsi
stojo ir pakėlė aukštyn ran
kas. Maskoliai vėl užtaisė 
šautuvus. Besiruošiant šau
ti, staiga psirodė du rau
donarmiečių džipai, kurie 
prisiartinę paklausė ar kar
tais suimtųjų tarpe nėra ce
mento liejimo specialistų. 
Liudas pasisakė mokąs tą 
darbą. Kareiviai pasiėmę jį 
su savim, nugabeno į Irku- 
tą, ir tokiu būdu jisai išgel
bėjo savo gyvybę.

Lietuvių nueiti kryžiaus 
keliai sakyte sako kiek žiau
rūs yra dabrtiniai mūsų 
krašto valdovai. Jie pasisa
vino sau neribotą galią 
mūsų gimtinėje sauvaliauti, 
tyčiotis iš laisvę mylinčių 
žmonių, juos terorizuoti, 
šaudyti ir rusinti.

1961 metų pradžioje į ma
no gydymo kabinetą New 
Yorke atėjo tik ką atvyku
si iš pavergtos Lietuvos su
vargusi moteris. Jos pavar
dė -- Lidija Sinicienė, buvu
si Kauno Medicinos Institu
to bibliotekininkė. Pasikei
tus keliais nereikšmingais 
sakiniais pacientė pasisakė, 
kad prieš išvykdama į JAV 
ji aplankė prof. Tadą Iva
nauską, kuris užklaustas ką 
norėtų perduoti lietuviams, 
su ašaromis akyse atsakė: 
“Ponia, kur Tamsta bebūsi, 
ką besutiksi kartok išei
viam tuos pačius mano žo
džius: okupantas mus rusi
na."

Visi daviniai taria už tai, 
kad pavergtoji Lietuva juo 
toliau, juo labiau yra nulie- 
tuvinama. Steigiamos nau
jos vien rusų kalba dėsto
mos mokyklos, visose mo
kyklose, mokslo institucijo
se, viešose įstaigose rusų 
kalba privaloma. Labai daž
nai lietuviškai nebegalima 
susišnekėti su pardavėjo
mis, padavėjomis, susisieki
mo priemonių palydovais, 
paštininkais, telefonininkė- 
mis. Gatvių, įstaigų pava
dinimai, skelbimai - šalia 
lietuviško teksto rašomi 
taip pat rusiškai. Kasmet 
dalis lietuviškų gatvių pava
dinimų panaikinama; vieton 
jų kabinami rusams šlovin
ti užrašai. Štai prieš kelis 
mėnesius mūsų sostinėje 
Minties gatvė tapo pavadin
ta maršalo Krylovo vardu. 
Nei Kudirkos, nei Basana
vičiaus, nei Šliūpo, nei kitų 
pavardžių,kovojusių už lie
tuvybės išlaikymą niekur 
nematysite, kaip lygiai nera
site nė vienos šiuo metu pa
vergtoje Lietuvoje išleistos 
knygos, kuri neturėtų rusiš
ko teksto.

Pasiremdamas Maskvos 
užgiriais šaltiniais apibūdin
siu jums šiuo metu esamą 
padėti Zarasų krašte, su ku
riuo nuo mažens esu suau
gęs. 1973 metais Vilniuje iš
leista Algimanto Žilėno bro
šiūra -- ‘Zarasų Kraštas’. 
Iš jos sužinome, kad tame 
krašte šiuo metu tėra 68.4% 
lietuvių, kad Turmonto vie
nintelėje vidurinėje mokyk
loje dėstoma tik rusiškai, 
kad pačiuose Zarasuose gat
vės pavadintos N. Parcho- 
menkos, I. Aitykovo ir jiems 
panašiais vardais, kad nau
jai susikūrusios gyvenvietės 
pakrikštytos Čiapajevo, Žda 
novo ir kitais nieko bendro

Lietuvis tremtinys Sibire prie miškų darbų. Nuo
trauką paskolino dr. V. Paprockas.

su Lietuvos praeitimi netu
rinčiais pavadinimais.

Iš tos pačios brošiūros 
paaiškėja, jog vasarą Zara
sus užplūsta tadžikai, turk
mėnai ir kitokio plauko ‘vy
resnieji broliai’.

Atsivertę Juozo Baltušio 
knygos ‘Kas dainon nesudė
ta’ tam tikrą puslapi, sužino
me, kad sezono metu vadi
namoje Lietuvos Šveicari
joje iš viso nerasi lietuviš
kai kalbančio: “Ir važiuoja 
žmonės, nugali tūkstančius 
kilometrų, kelionių nepato
gumus. Ieško ir randa čia 
plaučių atgają... maskvie
čiai, leningradiečiai, permie- 
čiai, kiroviečiai, žmonės iš- 
tolimo Uralo ir Sibiro, Al
tajaus ir Kazachstano... Tik 
nėra vilniečių. Ir nėra 
kauniečių. Netgi šiauliečių 
arba klaipėdiečių’’.

Turiu su savim prieš dve
jus metus Kaune išleistą 
žurnalą, pavadintą “Lietu
vos TSR Stomatologų Dar
bai” 6-tąjį tomą. Žurnalas 
vietinio pobūdžio ir, savai
me suprantama, lauktina, 
kad jis būtų išleistas ta kal
ba, kurią gyventojai naudo
ja. Deja, pirmieji 49 leidi
nio puslapiai atspausdinti 
vien rusų kalba. Įsidėmėti
na, kad po kiekvieno rusiš
kai rašyto straipsnio nėra 
lietuviškos santraukos, ir at
virkščiai - kiekvieną lietuviš 
ką tekstą lydi rusiška san
trauka.

Visa tai vaizdžiai liudi
ja kiek toli Kremlius pažen
gė nutautinime, sugniau
žęs sukruvintoje savo sau
joje Lietuvą.

Iš už geležinės uždangos 
ateina nerimą keliančios ži
nios: į Vilnių atvyko iš Mask 
vos grupė rusų architek
tų, kurie paruošė planus nu
griauti mūsų sostinėje isto
rinius paminklus. Pirmon ei
lėn numatyta nuversti Vil
niaus katedros bokštą, kur 
savo laiku stovėjo ir ruseno 
Šventaragio aukuras, Vil
niaus miesto senąja rotušę ir 
kunigaikščio Radvilo rūmus. 
Pavergtos Lietuvos lietuviai 
-architektai bejėgiai tam at
sispirti. Jie ragina išeivius 
kelti protestus ir tuo pačiu 
prisidėti prie apsaugojimo 
nuo nugriovimo senųjų Vil
niaus pastatų.

Kremliaus valdovam lie
tuvybės išlaikymas nei kraš
te, nei už jo ribų niekad 
nerūpėjo ir dabar nerūpi. Jų 
tikslas -- visus gyvus lietu
vius galimai sparčiau nutau
tinti. Tik apakęs išeivis pa
buvęs kelias dienas Vilniu
je gali nematyti krašto rusi
fikacijos, tik politinis neiš
manėlis gali sakyti, kad ru

siško čebato mindžiojamoje 
mūsų protėvių žemėje lietu
viai tvarkosi savarankiškai. 
Nebuvo, ir praeitis nežino 
tokios okupacijos, kuri kul
tivuotų pavergtųjų tarpe 
tautinį susipratimą ir nesi
kištų į jų krašto vidaus rei
kalus; ypatingai tas taikyti
na Kremliui, kuris lietu
vių atžvilgiu niekad nebu
vo labdaringa įstaiga.

Jeigu Maskva išeivių vai
kams leidžia pagyventi pio
nierių stovykloje arba pa
bendrauti tyčia jiem įsteig
tuose Vilniuje tariamai li
tuanistiniuose kursuose, tai 
ne todėl, kad raudonoji 
meška pavirto Rūpintojėliu. 
Ji turi savo paslėptus, klas
tingus išskaičiavimus - dva
siniai sužaloti atvykusius 
jaunuolius - juos indoktri- 
nuoti. Rusas neinvestuotų 
tam tikslui savo pinigų jei
gu nesitikėtų iš jų sulaukti 
vispusiškų palūkanų. Joks 
išmintingas žmogus nepati
kės, kad Kremliaus valdo
vai jaudinasi mūsų nutautė
jimu tuo metu kai jie patys 
visomis priemonėmis rusi
fikuoja Pabaltijį, įskaitant 
okupuotą Lietuvą.

Grynas nesusipratimas 
laisvajame pasaulyje bręs
tančius jaunuolius siųsti į 
rusų jiem specialiai paruoš
tus spąstus. Ypatingai kok
tu klausytis kai kurių grįžu
sių jaunuolių pasakojimų, 
kad esą jų smegenys nebu
vo plaunami. Jei asmuo, bu
vęs MVB slaptųjų agentų 
globoje teigia, kad jo sme
genų niekas neplovė, tuo 
pačiu sukelia įtarimą, kad 
galimas daiktas į laisvąjį pa
saulį jis sugrįžo jau su pra
plautais smegenimis. Sme
genų plovimas kaip tiktai 
pasižymi tuo, kad pasirink
toji auka nė nejunta kaip ji 
patampa raudonojo voratink 
iio apsupta.

Dimitrij Manuilski, savo 
laiku buvęs prie Jungti
nių Tautų Kremliaus atsto
vas ir kurį laiką Saugumo 
Tarybos pirmininkas, kartą 
viešai pareiškė: “Kova ko
munizmo su kapitalizmu ne
išvengiama. Norint ją laimė
ti reikia naudoti staigmenų 
elementą. Buržujai turi būti 
užmigdyti, todėl mes priva
lome mesti ypatingą pa
trauklų taikos judėjimą. Bus 
panaudotos elektrifikuojan
čios uvertiūros ir negirdė
tos nuolaidos. Kapitalistų 
kraštai kvaili ir dekadenti
niai įsijungs į bendradarbia
vimą bei savęs sunaikini
mą. Jie patys veršis į mūsų 
sudarytą galimybę dar kartą

(Nukelta į 4 psl.)
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A.A. JULIŲ SMETONA PRISIMINUS
Adv. HARRY J. DWORKIN

Iš visų a.a. Juliaus Sme
tonos gerų ypatybių, dvi la
biausiai krito į akis. Jis buvo 
padorus žmogus pilna to žo
džio prasme. Jis taipgi mo
kėjo gyventi pagal savo 
skelbiamus principus.

O jo sūnūs šitaip išsireiš
kė: “Jei tėvas ir nė vienos 
pastabos mums nebūtų pa
daręs, jo gyvenimo pavyz
džio būtų mums užtekę”.

Taip, Julius Smetona bu
vo tiesus žmogus. Jis ėjo tie
siai ir gyveno teisingai. 
Kiekvienas, pažvelgęs j jo ty 
ras, šviesias akis, tuoj pa
jusdavo nuoširdumą ir jo pa
sišventimą aukštiems prin
cipams.

Julius Smetona tvirtai 
stovėjo ant savo mylimos 
naujos tėvynės žemės. Jo 
didelis atsidavimas šiam 
kraštui, kuris suteikė jam 
prieglaudą, skatino jį vesti 
nenuilstamą kovą prieš to 
krašto priešus, besisten
giančius suniekinti šio kraš
to tradicijas, idealus ir įvai
rias gyvybines institucijas. 
Jo visas 61 metų gyveni
mas buvo pažymėtas nesvy-. 
ruojanČiu pasiryžimu paro
dyti darbais savo dėkingu
mą už laisvo žmogaus gy
venimą demokratiniam kraš
te suteiktą jam, jo šeimai 
ir jo tauriems tėvams. Jo 
dėkingumas pasireiškė ne 
tik gražiais žodžiais. Jis sten 
gėsi padėti atvykti į Ame
riką ir įsikurti daugeliui 
savo tautiečių bėgančių nuo 
tirono, prispaudėjo. Jis nau
dojo visas teisėtas priemo
nes stiprinti tas instituci
jas, kurios davė galimybės 
nesuskaitomai daugybei pa
bėgėlių Amerikoje įsikurti. 
Jis buvo akcijos žmogus ir 
jį galima apibūdinti Teodo
ro Roosevelto žodžiais:

“Ne kritikas yra svarbus, 
ne tas kuris pasakoja kaip 
tvirtas žmogus suklupo arba 
kai gerų darbų autorius ga
lėjo dar geriau padaryti. 
Vertinti reikia tą žmogų, 
kuris yra arenoje, kurio 
krauju prakaituojantis vei
das yra dulkėmis apneštas, 
kuris narsiai kovoja, kuris 
suklumpa bet ir vėl atsi
gauna; kurs žino kas yra di
delis pasišventimas, didelis 
entuziazmas, kurs pasišven
čia vertingam tikslui, kurs 
geriausiu atveju sulaukia 
triumfo, ir kuris blogiausiu 
atveju, jei jis pralaimi, tai 
pralaimi karžygiškai kovo
damas. Užtat jis niekuomet 
nebus gretinamas su tais šal 
tais ir bailiais individais 
kurie nepažino nei perga
lės nei pralaimėjimo”.

Paskutinių 20 metų bėgy
je aš buvau nuolatiniam kon
takte su Julium Smetona. 
Mus rišo ta pati profesija 
ir daug bendru interesų. 
Teisės srityje aš esu liudi
ninku jo didelių sugebėjimų 
ir tikrai tobulo mokėjimo 
darbininkų kompensacijos 
teisės. Dažnai aš toje srity
je siekdavau jo patarimų ir 
išmintingo sprendimo. Jis 
tikrai buvo ‘advokatų advo
katas’.

Mūsų profesiniuose posė
džiuose būdavo laiko įvai
rių nuomonių pareiškimams. 
Tokiomis progomis aš stebė- 
davaus jo dideliu bendru iš
silavinimu ne tik teisės, bet 
ir politinėse, socialinėse ir 
kultūrinėse srityse.

Mielai as dalinuos savo 
prisiminimais ir įspūdžiais iš 
savo santykių su Julium 
Smetona. Tie santykiai turė
jo didelės įtakos man ir kai 
kur pakeitė mano pažiūras. 
Jo draugystė papildė mano 
žinias kai kuriuose man iki- 
šiol nežinomose srityse. Vie
na iš tų sričių gerokai 
Juliaus dinamiškos asmeny
bės praturtintų, buvo jo my
limos tėvynės istorija ir kul
tūra. Juliaus asmenybė bu
vo persunkta lietuviškos po
ezijos, istorinių tradicijų ir 
turtingo kultūrinio palikimo.

Tas vertybes jis giliai bran
gino ir jomis didžiavosi.

Mes žinom, kad Julius bu
vo sūnus žymaus Lietuvos 
kovotojo Antano Smetonos, 
pirmojo ir paskutiniojo Lie
tuvos Respublikos preziden
to. Istorija įamžino prezi
dentą Smetoną, tą taurų ko
votoją dėl Lietuvos lais
vės.

Ypatingo talento žurnalis
tas, Prezidentas Smetona 
buvo simbolis to principo, 
kad “Plunksna yra galin
gesnė už kardą”. Skaitan
čiam apie Prezidento Sme
tonos gyvenimą ir pasieki
mus, kyla noras palyginti jį 
su Simon Bolivar, kuris pa
dėjo Pietų Amerikai išsiva
duoti iš Ispanijos jungo ir 
yra vadinamas išvaduoto
ju. Tą patį galima pasakyti 
ir apie Prezidentą Smetoną 
kad jis yra Lietuvos išva
duotojas ir jos ‘George Wa- 
shington’.

Čia patiekiamos žinios yra 
reikalingos, norint suprasti 
Juliaus Smetonos kilmę ir 
tas aplinkybes kurios for
mavo jo asmenybę nuo ma
žų dienų.

Taipgi svarbu pabrėžti, 
kad Lietuva tapo oficiali 
valstybė 1918 metais atga
vusi savo nepriklausomybę.

Aš turėjau retos progos 
matyti Lietuvos nepriklau
somybės paskelbimo aktą, 
kurs buvo paskelbtas Vilniu
je Vasario 16, 1918 metais.

Griežta rašysena, kuri aiš
kiai liudija drąsą ir pasi
ryžimą, tą aktą yra pasi
rašęs Antanas Smetona, 
Juliaus tėvas.

Yra įdomus reiškinys, kad 
Nepriklausomybės aktas bu
vo parašytas lietuviškai. Tai 
gi nepriklausomybės paskel
bimas buvo ne tiktai politi
nis, bet ir kultūrinis ir ling
vistinis išsilaisvinimas.

Istoriniai dokumentai sa
ko, kad iki 1918 metų visi 
Lietuvos istorinės valstybės 
aktai buvo rašomi lotyniš
kai, rusiškai ar lenkiškai. 
Prieš 1918 metus lietuvių 
kalba niekuomet nebuvo bu
vusi valstybinė kalba. Tas 
faktas deja, labai varžė lite
ratūrą ir kitus kultūrinius 
pasireiškimus.

Prezidentas Smetona no- 
-riai prisiėmė atsakomybę, 
kurią istorija jam suteikė. 
Jis tarnavo savo kraštui 
garbingai, drąsiai ir teisin
gai. Jo prezidentavimo me
tu, kuris apėmė didžiąją dalį 
Nepriklausomos Lietuvos 
gyvenimo, krašte buvo gyvi 
padorumo ir tvarkos princi-

Adv. Harry J. Duorkin.

pai. Mokslas ir menas žy
dėjo, lietuvių tautos genijus 
galėjo laisvai pasireikšti.

Smetonos valdymo metu 
švietimas ir kultūrinė pažan
ga pasiekė nepaprastų aukš
tybių, žymiai didesnių, negu 
galima buvo laukti iš palygi
namai mažos tautos. Lietu
va vis buvo maža savo teri
torija, jos žmonės maži skai
čium, bet dideli savo širdi
mi ir idealais.

Mano šios popietės pasta
bos nėra skirtos Preziden
to Smetonos pagerbimui, 
kuris ir taip gyvena lais
vę mylinčių lietuvių širdy
se, ir kurio vieta istorijoje 
yra užtikrinta. Betgi mes ne
galim išskirti kai kurių gijų 
iš gyvenimo audinio.

Aristokratiška aplinka ku
rioje Julius praleido savo 
vaikystę davė jam dvasinį 
kilnumą ir pamėgimą tų 
sričių, kuriomis jis įdomavo- 
si visą savo gyvenimą.

Julius buvo ‘aristokratiš
kas ne dėl to, kad jis buvo 
rinktinės Lietuvos visuome
nės narys, bet dėl jo anks
tyvo gyvenimo auklėjimo da 
vusio jam didelį idealizmą. 
Už tat visą gyvenimą jis bu
vo pasišventęs laisvės idea
lams ir savo artimui. Julius 
buvo gimęs Vilniuje,istoriš
kos Lietuvos sostinėje, 1913 
metais, Vasario 17 dieną. 
Jis baigė Vytauto Didžiojo 
universiteto teisių fakulte
tą ir tais pačiais metais 
buvo paskirtas fakulteto asi
stentu. Nuo 1937 iki 1939 
gilino teisės studijas Pary
žiaus universitete išlaikyda
mas doktorato egzaminus.

Birželio 15, 1940 Raudo
nosios armijos tankai užplū
do mažytę Lietuvos respub
liką. Julius ir jo šeima te
turėjo pusvalandį laiko pa
sišalinti iš Lietuvos. Jų gy
vybė ir laisvė buvo daug 
kartų pavojuje, bet galų ga
le, po daugelio vargų, jie pa
siekė Ameriką.

(Bus daugiau)
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MASKVA MŪSŲ KRAŠTĄ VISU

SMARKUMU RUSINA...
tis apeita patylomis. Šis 
atvejis vaizdžiai nusako kas 
yra padėties viešpats oku
puotoje Lietuvoje. Tik rusų 
agentai ir jų pakeleiviai 
skleidžia mūsų tarpe melą, 
kad esą Vilniaus valdžia 
tvarkosi savarankiškai, nors 
visiem aišku, kad kultūrinia
me, ekonominiame, religi
niame, ir juo labiau krašto 
politiniame gyvenime, vie
tos valdžia teturi tiek balso, 
kiek okupantas leidžia jai 
pasisakyti. Viskas priklauso 
nuo ruso valios. Ką jis įsako, 
-- tas vykdoma. Tik tiek da
roma kiek ‘vyresniojo bro
lio’ pasakyta ir įsakyta.

Vienas iš mūsų gyvenimo 
tikslų ir prasmės -- sutar
tinai kovoti už išlaisvinimą 
gimtojo krašto iš rusų 
jungo. Niekas kitas tiktai 
mes patys galim padėti ver
gaujančiam lietuviui, kuris 
yra ruso išnaudojamas kūniš 
kai, dvasiškai ir tautiškai. 
Tik iš mūsų jis tikisi su
laukti paspirties, paguodos 
ir užtarimo. Pralietas parti
zanų kraujas įprasmina išei
vius vienaip ar antraip 
prisidėti prie kovos su ru
siškuoju imperializmu. Sklei 
džiama mintis, kad esame 
per silpni ir nepajėgūs kau
tis su rusu, yra naudinga 
tik mūsų tautos priešui. 
Karo lauke, suprantama, ne
same tolygūs partneriai. Ta 
čiau šiais laikais tartas bei 
spausdintas žodis yra tiek 
pat galingas, kaip patrankos 
sviedinys.

Kova už Lietuvos išlaisvi
nimą nesiriboja bet kurios 
organizacijos ar institucijos 
veikla. Su Lietuvos okupan
tu visi privalome grumtis. 
Tik tada ji bus sėkminga 
kai kiekvienas lietuvis prie 
jos prisidės ar taip pinigine 
auka ar savo darbu. Išeivių 
įnašas į tą kovą negali pri
lygti partizanų pralietam 
kraujui. Mūsų aukos taip pat 
niekad neprilygs dvasinėm 
ir kūniškom kančiom, kurias 
pergyvena pavergtas lietu
vis.

Penkerius metus išbuvęs 
raudonųjų koncentracijos la
geryje Julius Margolis 1952 
metais išleido rusų kalba 
knygą, pavadintą ‘Kelionė į 
ze-ko kraštą’. Ten jisai ap
rašo mirtį vieno bevardžio 
lietuvio: “Nė viena mirtis 
nepaliko tiek slegiančios 
nuotaikos į suimtuosius, 
kaip mirtis vieno lietuvio, 
kurs su mumis gyveno ke- 
turius mėnesius. Iš Lietu
vos iškraustytų gyventojų 
čia susitiko dvi bangos: 1941 
ir 1944-jų metų; prieš karą ir 
vokiečius išvijus, rusams pa
kartotinai pagergus kraštą. 
Lietuviai mirė visuose kot- 
laso lageriuose. Šis buvo ge
ležinkelietis, dirbęs palei 
Kauną. Žmogus vidutinio 
amžiaus, labai solidus, da
rantis taikaus piliečio įspū-
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su mumis pabendrauti. Kaip 
tiktai jų budrumas atbuks, -- 
smogsime jiem suniaužtu 
kumščiu”.

Ši politbiuro doktrina me- ] 
tai iš metų taikoma tiek va- i 
karam, tiek mums -- išei- ' 
viam. Koncertais, filmomis, ] 
propagandine literatūra 
(įskaitant nemokamai siun- : 
tinėjamą ‘Gimtąjį Kraštą’), f 
kelionėmis į Vilnių, asmeniš 
kais kontaktais Maskvai pa- 1 
sisekė šiek tiek apskaldyti 
lietuvių veiklą ir sukelti 
tarpusavius vaidus.

Vyresniosios kartos pajė
gumas kovoti su mūsų gimti
nės pavergėju susilpnėjo dėl 
kelių priežasčių. Vieni -- 
vos iškėlę kojas į Š. Ameri
kos krantus čia pat užmiršo 
savo pažadus ir nuskendo 
naujosios aplinkos gėrybių 
apakinti. Antri -- užsikabi
no ant raudonojo masalo ir 
patapo savo pačių auka. 
Treti -- įsitraukė į tarpu
savius tuščius politinius bei 
visuomeninius ginčus. Ket
virti -- pabuvę kelias dienas 
Vilniuje patapo nebyliai, pri
sibijodami pakenkti artimie
siems. Atsiminus, kad dalis 
išeivių paseno, ir dar dides
nė dalis - išmirė, -- paprastų 
jėgų balansas tuo tarpu ta
ria okupanto naudai.

Piautuvu ir kūju pasida
binęs raudonasis smakas ap
sisprendė vyresniąją išeivių 
kartą palikti ramybėje. Ne- 
beruošia jai nei koncertų, 
nei kitokių linksmų išdaigų. 
Tiek, kiek pajėgė savo pa
darė.

Visas slaptojo Kominter- 
no dėmesys šiuo metu 
nukreiptas į mūsų jaunąją 
kartą. Iš jos gręsia oku
pantui potencialus pavojus 
ilgiem metam. Todėl Kram- 
lius pradėjo vilioti nepaty
rusius gyvenimo suktybių 
jaunuolius pas save. Rusų 
agentai, praplovę tėvam 
smegenis, taikosi tą patį at
siekti su jų vaikais.

Akims mulkinti okupan
tas ragina išeivius bendrau
ti su kraštu. Jis neskatina 
palaikyti ryšį su draugais, 
artimaisiais, kaimynais. Tik 
su kraštu -- su negyvu, su
stingusiu kūnu, kuris negali 
nei pasiskųsti nei pasiguos
ti. Atsiminus, kad išeiviui 
uždrausta judėti savo gim
tosios žemės ribose galima 
suprasti kiek yra suvaržy
tas palaikymas ryšių lietu
vio su lietuviu, žmogaus su 
žmogumui.

“Bendraukite su kraštu. 
Jei neklausysite mūsų pata
rimo, -- šaka nudžius”, -- 
šaukia iš Kremliaus komisa
ras. Sykį auga medis viena 
antra šaka negali nenu
džiūti. Svarbu, kad to me
džio šaknys būtų sveikos. Iš
eivijoje nudžiūvo ir sutrūni
jo ne viena šaka, dar dau
giau jų nukapojo okupantas. 
Iki prasikala gajos, verž
lios naujos šakutės, lietuvių 
tautai išsigimti negręsia 
joks pavojus. Didžiausia mū
sų krašto nutautinimo grės
mė artinasi iš rytų. Ten ru
siška meška galanda savo 
nagus ir ruošiasi pasikasti 
po lietuviško kamieno šak
nimis. Iš ten, tik tai iš ten 
gresia rimtas pavojus lietu
vių tautos kamienui. Vieną 
dieną jisai su visom šakom-- 
sveikom ir nudžiūvusiom ga
li būti Kremliaus iŠ pagrin
dų išrautas. Kai nebeliks 
tautos, - savaime atpuls va
žiavimas į gimtąjį kraštą. 
Kas iš to krašto, jeigu jame 
nėra nė vienos lietuviškos 
sielos?’.

1972 metų pavasarį Vil
niaus teatre buvo pastatytas 
lietuvio autoriaus, lietuviš
ka tematika veikalas: Balio 
Sruogos ‘Milžino paunksmė- 
je’. Spektaklio metu žiūro
vai buvo paskendę ašarose, 
vaidinimui pasibaigus sukel
tos milžiniškos ovacijos. Ne
patiko Maskvai. Veikalą už
draudė vaidinti. Balio Sruo
gos 75 metų gimimo sukak-

dį... Jis buvo nekalbus ir 
laikėsi nuošaliai su tam tikru 
orumu, žmogaus žinančio 
savo vertę. Naktimis jis kar
tais atsisėsdavo ant krašto 
savo guolio ir įbedęs akis 
tartum sustingęs sargybinis 
žiūrėdavo kaž kur į tolį. Po 
to nusileisdavo prie ugnia
vietės, parūkydavo, ir neta
ręs žodžio grįždavo ant na
rų miegoti. Jo mirtis mums 
buvo nelaukta. Kaž kodėl jis 
staiga sutino ir netikėtai mi
rė. Mirė besikankindamas... 
ir iki šios dienos mano au
syse skamba jo skausmu 
persunkti paskutinieji žo
džiai: Lietuva mana! Lie
tuva ta mana! Visi mes ju
tome, kad šis žmogus neap 
sakomai ilgisi savo krašto 
ir dažnas iš mūsų pagalvo
jo, kad jis taip pat turi savo 
tėvynę, kurią nebebuvo lem
ta jam daugiau pamatyti”

Šia iškilminga proga vi
sus čia esančius kviečiu įsi
jungti į prasmingą kovą už 
okupuotos Lietuvos išlaisvi
nimą. Pinigais ir darbu rem
kime veiksnius ir lietuvišką 
spaudą. Šiais periodinės 
spaudos prenumeratorių ver 
bavimo metais įsipareigoki
me savo namuose daugiau 
turėti lietuviškų laikraš
čių, kurie padės gerai pa
žinti priešą ir jo daromas 
lietuvių tautai skriaudas.

Šimtmečių šimtmečius 
kiekvienų naujųjų metų pro
ga besveikindami vieni ki
tus žydai kartodavo trafa
retinius žodžius: “Kitais me
tais susitiksime Jeruzalėje”. 
Jų viltys pagaliau išsipildė. 
Jeigu mes paseksime tuo pa
vyzdžiu - mūsų viltys taip 
pat išsipildys -- anksčiau ar 
vėliau Lietuva vėl bus laisva 
ir nepriklausoma valstybė.

DENTAL HYGIENIST
$ I 1,689 per year

Wayne County resident; under age 65; 
licensed or eligible for licensure as a 
Deniai Hygienisl in the Slale of Mi- 
chigan. Libera] fringe benefits. Ad
ditional information regarding quali- 
fications may be obtained by calling 
3I3-2 74-28OO, ext. 6947. Apply be- 
fore 'February 14, 1975 at:

WAYNE COUNTY 
CIVIL SERVICE 

COMMISSION 
BRANCH OFFICE, P. O. BOX |97

ELOISE. MICHICAN 48132 
TEL. 313-274-4485

An Equal Opportunity Etnployer 
(11-18)

DENTIST
$22,18O $25,456 per year, Wayne Oak- 
land, Macomb, Monroe or Washtenaw 
County resident; under 65; liberal 
fringe benefits. Additional informa
tion may be obtained by calling 313- 
274-2800, ext. 6947- Apply before 
February 14, 1975 at:

WAYNE COUNTY
CIVIL SERVICE 

COMMISSION
BRANCH OFFICE. P O. BOX 197 

ELOISE. MICHICAN 48132 
TEL. 3 13-274-4485

An Equai Opportunity Employer 
(11-18)

WANTED JOURNEYMEN
MOLD MAKER & MACH1NIST 

Mušt be able to sėt up work from 
blue prints 8c* close tolerance. Jour- 
neyman Machinist, experienced in 
Plastic Mold building. New air-condi- 
tioned shop. Job shop benefits, Mov- 
ing expenses paid. Mali resume ot 
call Mr. BILL FORO, BLANKE PLAS- 
TIC CO.. INC., 224 East 4th Street. 
Hermann, Missouri 65041 or call 
(314) 486-2811. (9-15)

Didžiausias kailių 
pasirinkimas /
pas vieni 
lietuvį kailininke) 
Chicagoje

NORMANĄ
BURŠTEINĄ
Tel. 263-5826
(įstaigos) ir
677-8489 (buto)

185 North Waba»h Avenue 
Chicągo, III. 60601
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NAUJOS 
KNYGOS

• Kun. dr. Jonas Gutaus
kas. KRIKŠČIONYBĖ LIE
TUVOJE. Iš mūsų religinės 
praeities ir dabarties. Litu
anistinių mokyklų 8-jo sky
riaus tikybos vadovėlis. Iš
leido JAV LB švietimo Ta
ryba. Kaina 4 dol.

• LIETUVIŲ TAUTOS 
IR VALSTYBĖS ISTORI
JA. Antroji dalis. Istorijos 
vadovėlis lituanistinių mo
kyklų X skyriui arba VI kla
sei. Redagavo Vincentas 
Liulevičius. Išleido JAV LB 
švietimo Taryba. Kaina 5 
dol.

Leidinius galima užsisa
kyti šiuo adresu: Antanas 
Kareiva, 7030 So. Rockwell 
St., Chicago, III. 60629.

Alfonsas Nyka-Niliimas

Vyno stebuklas

• Alfonsas Nyka Niliū- 
nas. VYNO STEBUKLAS. 
Eilėraščiai. Aplankas Petro 
Mikalajūno. 78 psl. Kietais 
viršeliais. Kaina 5 dol. Iš
leido Algimanto Mackaus 
knygų leidimo fondas, 6349 
So. Artesian Avė., Chicago, 
III. 60629.

• Lietuvių Dienos, mėne
sinis lietuvių kultūros ir vi
suomenės gyvenimo žurna
las lietuvių ir anglų kalbo
mis. 1975 m. sausio mėn. 
nr. Redakt. Dalila Mackia- 
lienė, anglų k. red. A. Milu
kas; leidėjas A. Skirius.

Atskiro nr. kaina 1 dol., 
metinė prenumerata 10 dol. 
Adresas; 4364 Sunset Blvd., 
IIollywood, Calif. 90029. Su
sipažinimui siunčiama ne
mokamai.

Sausio mėn. nr. skiria
mas Simui Kudirkai; viršelį 
puošia Kudirkos nuotrau
ka, daryta Leono Kanto; 
tekste aprašoma Simo Ku
dirkos viešnagė Los Angeles 
mieste, o tekstas iliustruo
tas iŠ Los Angeles ir kituo
se miestuose Kudirkos lie
tuvių ir kitataučių vaišių ir 
oficialių bei neoficialių pri
ėmimų. Literatūrinėje daly
je randama latvių rašyto
jos Zentos Maurinios nove
lę "Didysis ramintojas” ir

Memuarai, praeities įvy
kių aprašymas, yra įdomi, 
patraukli ir pažintinė lektū
ra. Tai durys, pradaros į 
praeities ruimą: žvilgterk, 
pažiūrėk, ką nors pamatyk. 
Memuarų rašymas, kaip su
tartinai manoma, senųjų 
žmonių privilegija. Esą, jau
nam nėra ką atsiminti, nė
ra apie ką patriarchališkai 
byloti. Jo gyvenamoji aplin
ka aplink mus, gyva, švie
žia. Seni žmonės turį apie ką 
papasakoti. Jie sugebą at
kurti senus laikus. Mairo
nis norėjo prikelti seneli, 
kuris papasakotų apie seno
vę.

Memuarai panašūs į atsi- 
grįžimą atgal, į nueito laiko 
apžvalgą. Šis lektūros žan
ras yra itin individualus, 
asmeniškas, paremtas savo 
sprendimais. Pagrįstai tei
gia, kad visuomenininkų ir 
politikų atsiminimai dažnai 
nusideda objektyvumui. Po
litikos arba visuomenės vei
kėjo aplinka sudėtinga ir 
tai dėl jo santykio su ta ap
linka. Tas santykis kompli
kuotas, memuarininko ryšys 
surištas su istorijos įvykiais, 
su žmonių likimais. Kad ir 
kaip apsukui dėsto pasau
linio masto politikai apie 
savo rolę žmonijos kata
klizmų eroje, mes mato
me jų klaidas, niekšybes ir, 
dažnokai, jų visišką nepri- 
brendimą suvokti istorinio 
proceso esmę. Tokių stam
bių asmenų atsiminimai do
mina stambmenos pažinimu 
detalėse ir smalsiu žvilgs
niu į didelių įvykių užkuli
sį.

Eilinių, kasdieniškųjų as
menų atsiminimai vertintini 
dėl jų nuoširdumo, dėl dės 
tymo sklandumo, dėl deta
lės reikšmės akcento eili
nio žmogaus gyvenime. Tuo
se atsiminimuose mes mato
me žmogaus gyvenimo dra
mą, nors ir nieko sceniš
kai dramatiško jo gyvenime 
nebūtų. Dideli įvykiai čia 
nesipuikuoja kaip kalnai. Is
torijos garso paženklinti as
menys neateina į puslapius.

Stambus mokytojo And
riaus Ryliškio atsiminimų to 
mas ‘Fragmentai iš praei
ties miglų’ intriguoja pus
lapių skaičiumi (536 pusla
piai) ir veikalo struktū
ra (trečdalis knygos yra šei
mos kronika). Savo esme 
knygoje sujungtos dvi atski
ros temos. Šeimos kronikos 
dėstymas vyksta pagal 
dėstymas vyksta pagal se
nelio pasakojimą. Kitose vei
kalo dalyse betarpiškas pa
ties atsiminimų rašytojo pa
sakojimas.

Bendras atsiminimų laiko
tarpis apima per šimtą me
tų. Tai yra nepaprasti įdo
mi, bemaž unikali lietuvių 
tautos istorijos detalė, savo

Nerimos Narutės poezijos 
bei A. Pagramančio satyrą. 
J. Bernotas rašo Hartfordo 
Lituanistinės mokyklos 25 
metu sukakties proga. Pla
čiai pavaizduotas III Lie
tuvių Teatro festivalis Chi- 
cagoj.

Anglų k. dalyje A. Milu
ko paruošta Simo Kudirkos 
atvykimo į JAV apžvalga, 
1. Leonavičiūtės rašinys 
apie Kudirką ir Lietuvą, in
formacija apie Vliką ir kt.

MASYVUS 
ATSIMINIMŲ 
FRAGMENTAI

JURGIS GLIAUDĄ

ištakose susiliečianti su 1863 
metų data. Tada buvo išrau
ta iš Lietuvos Ryliškių 
šeima. Kaip ir daugelis ki
tų Ryliškiai išvengė Sibiro, 
‘savanoriškai’ įsikūrę Gudi
joje. Vėliau sekė atkakli ko
va dėl lietuviško išsilaiky
mo. Ir tai yra atsakymas 
į klausimą: kaip atsirado 
Gudijoje lietuviški kaimai.

Andrius Ryliškis yra to
kio kaimo atstovas. Jis suti
ko aibes negandų (mobili
zuotas į caro kariuomenę, 
karai, revoliucija, grįžimo 
Lietuvon epopėja). Auto
rius skyrė Nepriklausomos 
Lietuvos laikotarpiui pavaiz
duoti tiktai 60 puslapių. 
Taikos metą nutraukė tra
gedija. Autorius vadina tą 
laikotarpį “Lietuviškoji dra
ma ‘Už ką?” Tą dramą 
sekė išsitrėmimo epocha.

Visai tiksliai autorius pa
vadino savo atsiminimus 
fragmentais, t.y. nuotrupo
mis, skeveldromis, visumos 
dalimis. Fragmentinis dės
tymo būdas suteikė veika
lui gyvumą ir visumos per
spektyvą. Paėmęs knygai 
šimto metų apimtį, autorius 
vykusiai susitvarkė su me
džiagos gausa. Senesniajam 
periodui vaizduoti jis panau
dojo epinį santūrumą. Lai
kams, kur jis buvo asmeniš
kai įveltas, taikė humaniš
kus sprendimus, parodė 
gyvą ryšį su žmonėmis ir 
įvykiais.

“Senelio Anupro atsimini
mai” žavi patriarchališko 
(mums taip archaiško) gy
venimo vaizdais. Ši atsimi
nimų dalis gali būti laikoma 
vienu iš geriausių ir nuo
širdžiausių atsiminimų pro
zos dalykų, kur atkuriama 
anų dienų buitis ir anų dienų 
žmogus. Jeigu nebūtų ten 
datų ir tikrinių vardų, “Se
nelio Anupro atsiminimai” 
turėtų įsirikiuoti į puikų is
torinių ir pastoralinių ap
sakymų skaičių. Dėstymas 
žadina estetinį džiaugsmą. 
Senelio Anupro vaikaitis 
Andrius Ryliškis pateikė 
mums anos, praeities mig
lose dingusios dienos skun
dą ir žavesį, vargus ir 
džiaugsmus. Suteikęs dėsty
mui drausmingą žingsnį, au
torius gavo vaizdingą, šiltai 
į skaitytoją dvelkiančią mi
niatiūrine eopoėją.

Dramatiškas autoriaus bu 
vimas karo ir revoliucijos 
kankinamoje Rusijoje pa
teikiamas asmeniško patyri
mo žodžiais. Čia sutinka
me daug įdomių ir sultin
gais dažais nutapytų vaizdų. 
Susitinkame ir objektais, 
šiaip jau tolimais nuo asme
niškos autoriaus patirties: 
Pavlovas ir Bucharinas, An- 
geliko ir Rublevas, A. Blo
kas ir pan. Kai kur, aišku, 
autorius privalėjo naudotis 
enciklopediniais daviniais, 
kita istorine medžiaga. Šios 
išbėgos į šalį pateikiamos 
gyvai, netrafaretiškai, nors 
knygos struktūroje tos išbė
gos nėra organiškai surištos 
su subjektyviniais atsimini
mais. Šie ekskursai į šalį 
praturtina atsiminimų turi
nį intelektualiniu vaizduoja
mos epochos dvelksniu. Juk 
anuometinė visuomenė tu
rėjo savo vadus, dievukus, 
domėjosi autoriaus paminė
tais asmenimis, gyveno jų 
veikimo įtakojama.

Karų, okupacijų, teroro 
ir kalinimo vaizdais ši kny

ga susiriša su pastarųjų 
keturių dekadų sunkmečiu. 
Čia begalybė temų. Jos 
visos eina esminės temos 
ženkle: margas ir besikei
čiantis gyvenimo procesas. 
Autorius, tačiau, gana san
tūrus, jis nori epiškumo 
ženkle išlaikyti asmeniškus 
patyrimus, vengia drama- 
tizacijos. Jis kalba apie sa

Aisčių vėluokas
Baladė

BALYS AUGINĄS

--------- IŠSKOBTOJ mędžio karnoj,
Pakastas prie senkapių tako,
Nekantriai jis laukia
Vidunakčio------

Surinka pabudęs apuokas.
Išsprūdęs padangėn,
Pamišęs šikšnosparnis
Vanoja sparnais
Pilnaties nutukusį
Žandą------

--------- Juodžemio kauburį 
Jis nužeria rieškutėmis —
Ir iš susivėlusių garbanų 
Išpurto medžio dulkes —
Ir jo plaukai žvilga —
Kaip laukinės liepos medus------
Tik akių aklose olose —
Tamsi amžių gelmė------

--------- Iš atvėsusio
Vaikystės ugniakuro
Pirštais išsikapsto
Seniai mirusių dienų žarijas. 
Prikeltos, jos nubunda: 
Sužyra praeitim------

----------Ir eina jis be šešėlio — 
(Kaip užgesusi vaško žvakė) — 
Žolė nubąla, nudeginta pėdų------
Drebulė bejėgiai nuleidžia rankas. 
Ant kupsto miršta kurmis:
Jam plyšta širdis.
Ir prie mano lovos
Laikrodį trenkia stabas------
Laikas įrėmina sapną
Į kadaise sudužusį
Veidrodį:

--------- Rusinčių smalkių dūmuose — 
Šviesiaplaukė aisčio dvasia:
Veidas — pavargusio vėjo spalvos.
Jis verkia. Tyliai. Kaip vaikas.
(Paklydęs, nuskriaustas ir neišklausytas)----- ,
Gėla žemėtuos skruostuos,
Ir ašarų šerkšna
Šarmoja mano širdį------

Su mano pirmuoju šnabždėjimu,
Jis tirpsta — lyg violetinis sniegas------
Kaip grimzdanti valtis,
Paliekanti pėdsaką: 
Sudrumstą tikrovės tėkmę,
Virpantį tolimų dimensijų aidą, 
Būties ir nebūties rūką, 
Iš Anapilio atsineštą ilgesį, 
Atkastą kapo paslaptį------

Jis mano pasąmonės liūnu
Brenda kliedėjime nužudytais
Žodžiais:
— Ar užsidegs laukimo spindulys?
— Ar įsižebs gyvenimo aušra?
— Ar mano žemės prisikels iš sapno?

Už lango kosėdama vaikšto realybė: 
Šarmotom akim vasario rytas---------

vo skaudulius areštuose, ka
lėjime, suartėjime su mirti
mi. Tai itin dramatiški kny
gos puslapiai, bet dėstymas 
čia skubotesnis ir mažiau 
dėmesio vaizdingai detalei, 
kaip kad tai matėme “Se
nelio Anupro atsiminimuo
se”.

Tikrai, iš praeities mig
lų Andrius Ryliškis išrovė

įdomių vaizdų. Jis neleido 
praeičiai paskęsti užmarš
ties miglose. Jis atgaivino 
praeitį, suteikė jai reljefą, 
davė jai tirštų dažų, todėl 
jo atsiminimai sukelia ape
titą juos skaityti.

Knygą redagavo Povilas 
Gaučys, spausdino Draugo 
spaustuvė. Išleido kultūrai 
remti draugija. Kaina $12.50
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Detroito lietuviai
ANTANAS GRINIUS

MIRĖ J. MITKUS

Vasario 10 d. staigiai ir 
netikėtai mirė Vilties Drau
gijos narys, Lietuvos ka
riuomenės kapitonas Jurgis 
Mitkus. Liko dukra Aldona 
su vyru Kazimieru ir sūnu
mi Stašaičiai ir dukra 
žiną su vyru Algiu ir 
romis Daiva ir Laura 
ruliai.

Gra- 
duk- 
Pet-

jungos Detroito Skyriaus 
metinis narių susirinkimas 
įvyks vasario 23 d. 12:15 
Lietuvių Namuose.

žurnalistų popietė įvyks 
Dievo Apvaizdos parapijos 
Kultūros Centre kovo 2 d. 
12:30 vai.

Popietėje bus įteiktos jau
niems žurnalistams 
tos premijos.

laimė-

ŽURNALISTŲ 
SUSIRINKIMAS

KAZIUKO MUGĖ

Lietuvos žurnalistų Są-
Detroito skautai ir skau

tės intensyviai ruošiasi Ka-

TAUPYKITE DABAR
Pas mus. Ne visi tarnautojai yra lietuviai, bet 

kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai.

ziuko mugei kovo 9 d. Dievo 
Apvaizdos parapijos Kultū
ros Centre. Kaziuko mugės 
rengėjai visus kviečia ne tik 
atsilankyti, bet ir prie jos 
surengimo prisidėti. Skautai 
nori suruošti turtingą lote
rijos stalą ir jiems reikalin
gi fantai. Fantai gali būti ne
brangūs, bet nauji. Gėrimai 
yra irgi pageidautini. Fan
tus skirtus loterijai, galima 
įduoti visiems skautu vado
vams arba tėvų komiteto na
riams: K. Kizlauskui, V. Me- 
mėnui, J. Gilvydžiui, L. Mat- 
vekui, E. Laurienei, D. Zeb- 
raitienei ir V. Radzevičiui.

Reikalinga talka ir virtu
vėje. Visos skautų mamos 
prašomos iškepti pyragą. 
Kaziuko mugės pasisekimas 
priklauso nuo kiekvieno as
mens. Visas pelnas eina 
skautams. Kaziuko mugę 
rengia skautų tėvų komite
tas.

TAUTININKU ŠEIMYNIŠKAS POBŪVIS
Amerikos Lietuvių Tauti

nės S-gos Detroito skyrius 
kiekvienais metais sureng
davo Vasario 16-sios išva
kares, kviesdamas savo na
rius ir pritariančiuosius į 
pobūvį paminėti Lietuvos 
nepriklausomos valstybės 
atkūrimo sukaktį. Dėl Šiuo

SPAUDOS KIOSKUI
25 METAI

UŽ CERTIFIKATUS MOKAME: 
73/ą% — 6 metų su $1,000, minimum. 
1l/i% — 4 metų su $1,000, minimum. 
6 3/ą % — 30 mėn. su $1,000, minimum. 
6*/į% — 1 metų su $1,000, minimum.

VĖLIAVOS DUODAMOS NEMOKAMAI pradėjus naują 
taupymo sąskaitą. Gausite vieną amerikietišką ir antrą pagal 
pasirinkimą su stovu. Kitos dovanos duodamos sąskaiton įdė
jus atitinkama sumą.

Detroito ateitininkai va
sario 8 d. Kultūros Cent
re paminėjo šv. Antano pa
rapijos spaudos kiosko 25 
metų sukaktį, ta proga su
rengdami koncertą ir Užga
vėnių balių.

SAVINGS INSURED UP TO $40,000.00 BY F.S.L.I.C.

V*aint 
jitiiony 
Savings
1447 So- 49th Court • Cicero, Illinois 60650 

Phone (312) 656-6330
Open Mon., 9-8; Tues., Thurs., Fri., 9-5; Sat., 9-1; Closetl Wed.

Juozas Gribauskas, vedėjas

KONCERTO PROGRAMA
Sopr.ru, VICUtA ČIŽAUSMin-IMČliMIENt

Koncerto Renęėjoi - Detroito eteitlnlnMi

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

z- ’*

X
6845 SO. WESTERN AVĖ., CHICAGO, ILL.

r
■v—v*

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Mašinoms vieta

REpublic 7-8600 REpublic 7-8601

IMI I

'V

£
MAROUETTE PARK CHICAGO

2533 *. 71 St. GR 6 2345 6 
♦

cictao illinois
1410 S. 50 An., ui TO 3-2100 0

M

Minėjimą atidarė Alfon
sas Juška ir tolimesniai 
programai vesti pakvietė 
Joną Mikulionį.

Jonas Mikulionis atpasa
kojo kiosko atsiradimo ap
linkybes ir trumpai nušvie
tė jo veiklą. Kad spaudos 
kioskas veikia prie šv. Anta
no parapijos bažnyčios ten
ka dėkoti inž. J. Mikailai 
ir R. Memėnienei. Jie gavo 
iš tuo laiku buv. klebono dr. 
kun. Igno Borešio leidimą 
ir pradėjo organizuoti. Pir
muoju kiosko vadovu buvo 
Petras Rūkštelė, kuris ati
darė jį 1950 metų vasario 24 
d. ir tvarkė iki tų pačių me
tų rudens, perdavęs kun. 
Broniui Dagiliui. Spaudos 
kioską tvarkant kun. B. Da
giliui, talkininkavo ateitinin
kai, o sąskaityboje Pranas 
Polteraitis.

Kun. B. Dagiliui pačiam 
tekdavo ne tik kioską ati
daryti, bet ir prie knygų 
stalo porą valandų pasto
vėti. Ilgai kun. B. Dagilis 
ieškojo žmogaus, kuris su
tiktų kioską tvarkyti. 1965 
m. vasario mėn. tokį žmogų 
rado. Vytautas Čižauskas 
1965 m. rugsėjo 26 d. pir
mąjį kartą šį kioską atida
rė ir jam vaodvauja iki šios 
dienos. Kun. B. Dagiliui 
žuvus automobilio nelaimė
je, Vytautas Čižauskas liko 
vienas šio kiosko tvarkyto
jas ir vedėjas. Jis spaudos 
kioską netik, kad praplėtė, 
bet jo skyrių atidarė ir prie

Dievo Apvaizdos bažnyčios 
kurį jam tvarkyti padeda 
jaunimas (Saulius Jankaus
kas ir kiti).

Kioske yra netik knygos, 
plokštelės ir atvirutės, bet 
ten galima užsiprenumeruo
ti ir visus laikraščius.

Sol. Violeta Čižauskaitė- 
Balčiūnienė padainavo pro
gramoje numatytas 7 dainas 
ir 3 arijas iš operų ir dar 
bisui pridėjo porą arijų. 
Jai akompanavo dr. Vyte
nis Vasyliūnas.

Rengėjai Detroito ateiti
ninkai įteikė kiosko vedė
jui Vytautui Čižauskui gra
žią vazą ir adresą, kurio 
pradžia taip skamba: “Mie
las Vytautai, Knygnešio 
siela -- šviesos spinduliu 
Dangaus gyvastį žemėn pa
lieja. Aukos ugnim išskaid
rinta ranka savojo kraujo 
broliui ir rūtas kadaise ra
vėjusiai seseriai Lietuviškai 
kalbančią raidę paduoda... 
Priimk šia proga mūsų ne
matomo džiaugsmo regimą 
ženklą. Detroito ateitinin
kai. Kultūrinis Centras, 
1975.11,8”.

Solistei Violetai Čižaus- 
kaitei-Balčiūnienei buvo 
įteikta gėlių puokštė, o dr. 
Vyteniui Vasyliūnui priseg
ta gėlė.

Į paminėjimą - koncertą 
atsilankė apie 350 žmonių ir 
buvo patenkinti galėdami 
girdėti Violetos padainuotas 
dainas ir arijas.

Veikė svetainė ir baras, o 
šokiams grojo Rimas Kaspu
tis ir Andrius Čerškus.

metu Vykstančių mūsų vi
suomenėje tuo reikalu ne
susipratimų ar nesuprati
mų, ALT S-gos Detroito 
skyriaus valdyba bent šiems 
metams nuo taip gražios sa
vo tradicijos susilaikė. Vie
toj to savo narius su šeimo
mis pakvietė į Šeimynišką 
blynvakarį š. m. vasario 
mėn. 9 d. į p.p. Jonynų na
mus.

Viešėdami Chicagoje aplankykite

ŠV. KAZIMIERO 
PAMINĖJIMAS

Kovo 2 d. Dievo Apvaiz
dos parapijos Kultūros Cent 
re Detroito Vyčių visos trys 
kuopos rengia šv. Kazimie
ro paminėjimą. 10:30 ta in
tencija buvo atnašaujamos 
šv. Mišios ir po jų bendri 
pietūs.

Pobūvis buvo labai jau
kus, draugiškas ir tikrai 
šeimyniškas. Susirinko na
riai su žmonomis. Nedideli 
Jonynų namai vos galėjo su
talpinti. Vaišes paruošė po
nios: Jonynienė, Šimoliūnie- 
nė, švobienė ir kt. Pobūvio 
šeimininku buvo Stasys ši- 
moliūnas, talkininkavo Al
girdas Vaitiekaitis. Sky
riaus pirm. J. Švoba pasi
džiaugė narių gausiu susi
rinkimu, paaiškino šio po
būvio kilmę ir tikslą. De
troito skyriaus nariai dirba 
išsiblaškę įvairiose organi
zacijose. Kada skyrius pats 
rengia viešus parengimus, 
tai nariai paskęsta darbe ir 
publikoje. Gražus pavyzdys, 
buvo praeitais metais, ren
giant Lietuvos prezidento 
Antano Smetonos sukaktis 
Detroite. Susirinkę įvairių 
organizacijų atstovai, kurių 
buvo apie 20, išrinko vyk
domąjį prezidiumą iš 7 na
rių, iš kurių 6 buvo Tauti
nės Sąjungos skyriaus na
riai, bet kiekvienas atsto
vavo atskirą organizaciją. 
Gi Šis pobūvis duoda progos 
savybėje pabendrauti, pa
sikalbėti, pasivaišinti, pasi
justi vienos organizacijos 
nariais. Toliau pirmininkas 
padarė specialų pranešimą, 
kad vartydamas senus pro
tokolus, radęs nutarimą pa
gerbti nusipelniusį narį, se
ną tautininką Juozą Tamo
šiūną. Tas nutarimas, neži-

nia dėl ko, nebuvęs įvykdy
tas. Juozas Tamošiūnas yra 
ne tik senas tautininkas, bet 
ir savo amžiumi viršijąs ki
tus. Jis šių metų pradžioje 
atžymėjo 86-sius. Pirminin
kas visų susirinkusių vardu 
pasveikino Juozą Tamošiū
ną, pareiškė jam gilią pa
garbą, palinkėjo sveikatos 
ir įteikė visų dalyvių pasi
rašytą knygą ”NEO - LI- 
THUANIA”. Visi sugiedojo 
ilgiausių metų. Stasys ši- 
moliūnas sveikino J. Tamo
šiūną kaip kilmės kaimyną 
nuo Rozalino. Pasak jo, Ro- 
zalinas ir jo apylinkės yra 
ne tik stebuklinga vieta, 
bet ir duodanti žymių žmo
nių. Pavyzdžiui, iš ten turi
me Tautinės Sąjungos pir
mininkę p. E. Čekienę, žur
nalistą B. Railą ir daug ki
tų. šaulių Sąjungos vardu 
sveikino s-gos pirm. V. Ta
mošiūnas ir vietinės kuopos 
pirm. Juozas Lesčinskas.

Iš linksmosios pusės inž. 
Jonas Gaižutis paskaitė sa
vo kūrybos, o Vincas Tamo
šiūnas papasakojo, kas pir
ma atsirado: "drama ar 
opera ?”

Nepajutome, kaip savųjų 
vienminčių tarpe linksmai 
praėjo penkios valandos, ir 
dirbantiesiems reikėjo sku
bėti poilsiui. fjš)

WANTED AT ONCE 
JOURNEYMEN 

DIE SINKERS 
HYDROTEL OPERATORS 

Mušt have job shop experience A be 
able to sėt up work from blue prints 

and close tolerence, and f ringe 
benefits.

For ist, 2nd & 3rd Shifts.
Apply call or write: 

HARGRAVE FORGE DIE INC.
1251 MOUND 

RACINE. WISC. 53404 
414-634 0220

(13-151

WANTED 
First Class Skilled 

STRUCTURAL STEEL ARC 
WELDERS 

IST & 2ND SHIFT 
Permanent vrork for qualified men 

top pay, good fringe benefits. 
Please Apply in Person 

UNI-TOOL ATTACHMENTS INC. 
I607 Woodland Avė. 

Columbus, Ohio 432 I 7 
(I4-I6)

PERRINKTA BALFO 
SKYRIAUS VALDYBA

Balfo 76 skyriaus meti
nis narių susirinkimas įvy
ko vasario 9 d. Dievo Ap
vaizdos parapijos Kultūros 
Centre. Skyrius, pagal su
mokėtus mokesčius turi virš 
400 narių, bet į susirinkimą 
atvyko ir jame dalyvavo la
bai mažai. Tenka džiaugtis, 
kad skyriaus valdybą pasie- 
sekė sudaryti. Vieni pasili
ko tie patys, o kiti buvo da- 
rinkti: Rožė Ražauskeinė - 
pirmininkė, Linas Mikulio
nis - vicepirminininkas, Vla
das Staškus -- sekretorius, 
Česys Šadeika -- finansų sek
retorius, Kazys Sragauskas 
- kasininkas ir Kazys Ra- 
žauskas, Vytas Sirgėdas ir 
Petras dalinis -- nariai. Re
vizijos komisija: Martynas 
Stonys, Antanas Sukauskas 
ir Kazys Saudargas. Į Dloc- 
paskirti: K. Sragauskas, R. 
Ražauskienė ir K. Saudar
gas.

• žurnalas SĖJA gauna
mas Chicagoj — Marginiuo
se, Paramoj, Vaznelių pre
kyboj ir Sėjos administra
cijoj — J. Urbelis, 1649 No. 
Broadway, Melrose Park, 
III. 60160.

WANTE AT ONCE JOURNEYMAN 
or IST CLASS SK1LLED 

C1NCINNAT1 CENTERLESS 
GRINDER OPERATOR 

Mušt be able to sėt up work from 
blue prints and close tolerance. Stea

dy work. All fringe benefits. 
Fastory located 40 miles vvest of 

Chicago.
Apply call or write to Carl Masei 

F.LG1N MACHINE WORKS 
412 N. Statė St- 
Elgin. III. 60120 

312-742-1720
(14-23)

v

If you’re a family of 
four and make under 
$9450 per year...
... your best apartment value is Camden Hills. By 
being a FHA insured apartment complex, Cam
den Hills can offer you tremendous valuos on 
brand new, fully equipped apartments.

2 BEDROOMS $165.60
From Lebaoon Church Rd turn onto 
Camp Ho«ow Rd and contlnue to 
Lebanon School Rd Tum Ietį onto 
Lebanon School Rd at directional 
slgn, and follow Lebanon School 
Rd to Camden Hills Apts and 
Townhouses

CAMDEN HILLS is a Fed- 
erally insured Housing 
Fac'lity You may quahty for 
the Oasc reni rfyourincome įjjmmoo-o 
is withm the limits estab- 
Hshed by FHA.

MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ
2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332

Savininkai; J. JANUŠAITIS 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.

OPPORTUNITY FOR
... NURSES ...

RN’s... GENERAL DUTY 
SUPERVISORY and ICCU

We offer opportunity and growth—not jus a job! G months 
experience in ICU-CCU Care will qualify you for the op- 
portunities.

Immediate openings on 3 to 11 p.m. and 11 p.m. to 7 a.m. shifls. 
Excellent starting salary, vvorking conditions, fringe benefits 
and free parking facilities. Professional security service.

Send resume to, or call: 
Director of Personnel Services

POLYCLINIC HOSPITAL
6606 Carnegie Avė. Cleveland, Ohio

216-431-9433 ext 650 
An Equal Opportunity Employer

(11-16)

Sopr.ru
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jAaAhUI.
CLEVELANDE 

IR APYLINKĖSE

• Dr. A. ir G. Juškėnai 
žiemos atostogas leidžia 
plaukiodami laivu Stella 
Maris Karibų jūroje.

• Jonas Garla, Dirvos fo
to bendradarbis, išskrido į 
Juno Beach, Fla., kur žada 
savaitę laiko atostogauti. Į 
Floridą atostogų taip pat iš
vyko ir M. Slabokienė.

• Muz. Pranas Ambrazas, 
buvęs šv. Jurgio parapijos 
vargonininkas, po ištikusio 
širdies smūgio prieš 3 sa
vaites, taisosi, bet dar tebe
guli Euclid General Hospi- 
tal, kamb. 26.

• Clevelando Statė Uni
versiteto lietuvių studentų 
Klubas ruošia alutį vasario 
21 d. 8 vai. apatinėj Lietu
vių Namų salėje. Įėjimas 
$2.00. Alus veltui. Bus vai
šės ir orkestras. Kviečiamas 
visas Clevelando jaunimas 
su draugais.

• Dirvoje Nr. 12 (7 psl.) 
V. Bacevičiaus nuotraukoje 
poetė B. Pūkelevičiūtė yra 
ne tarp Clevelando Aukšt. 
Lit. kursų studentų, bet 
tarp šv. Kazimiero lit. mo
kyklos mokinių.

• Superior Savings įstai
ga pradėjo naują taupymo 
įnašų vajų. Už įnašus nuo 
$250 iki $5000 duodamos 
šios dovanos: įvairūs Corn
ing Ware indai arba RCA 
spalvota televizija. Sulkes-

Clevelando Neringos tunto židinietės ruošiasi Kaziuko 
mugei, kuri įvyks kovo 22 d. Naujosios parapijos 
salėje. Nuotraukoje iš kairės: N. Kersnauskaitė, I 
Rydelienė, A. Bliumentalienė, B. Petkienė, J. Dautienė, 
G. Kijauskienė, A. Bakūnienė, R. Tatarūnienė, L. 
Brizgienė, B. Kazėnienė. Nuotraukoje nėra D. Pen- 
kauskienės.

nis paaiškinimas apie do
vanas yra skelbime.

Superior Savings už 
$1000 taupymo pažymėji
mus dabar moka 7%% pa
lūkanų. Taip pat kiekviena 
taupymo sąskaita yra ap
drausta iki $40,000.

LIETUVIŲ PROGRAMOS 
KENTO VALST. 
UNIVERSITETE

Liet. Kolekcija ir Liet. 
Stipendijos Fondas auga. 
Kolekcijai pastaruoju metu 
padovanojo: K. Almenas iš 
College Park ,Md., — ketu
rias dėžes periodikos; A. 
Kairys iš Chicago, III. — 
knygų; V. Maciūnas iš Phi
ladelphia, Pa. — knygų; J. 
P. Palukaitis iš Lakewood, 
Ohio — mikrofilmą (Dirva 
1952-54, 1956-57).

Naujame JournaI of Bal- 
tic Studies numeryje at
spaustas straipsnis apie 
liet, periodikos rinkinį Ken
to v. univ. bibliotekoje. Nors 
per redakcijos neapsižiūrė-

j imą yra įsivėlusių klaidų, 
tačiau sąrašas pagelbės šal
tinių ieškantiems. Būtume 
labai dėkingi, jei turintieji 
sąraše neišvardintų leidinių 
ar atskirų numerių juos pa
dovanotų Liet. Kolekcijai. 
Prašome siųsti šiuo adresu: 
Lithuanian Collection, Kent 
Statė Library, Kent, Ohio 
44242.

Lietuvių Stipendijos Fon
dui, be jau minėtų, dar au
kojo: vienas lietuvis patrio
tas, kuris prašė tuo tarpu 
jo pavardės neskelbti — 
1000 dolerių; Joseph Stulga 
iš Chicago, III. — 25 dol. ir 
Theodore Jenkins iš Akro- 
no — 10 dol.

Ankstesniame 
nešime minėtas 
pendijos Fondo 
jau sudarytas,
pirmininke sutiko būti Lie
tuvos gen. konsule Chicago
je Mrs. Josephine Dauzvar- 
dis. Komiteto pirm. — dr. 
Antanas Klimas iš Roches- 
ter univ., vičepirm. — dr. 
Rimvydas Šilbajoris iš Ohio 
univ., ižd. — dr. John F. 
Cadzovv; nariai; Msgr. John 
Balkūnas, Emeritus; dr.

mūsų pra- 
Liet. Sti- 
komitetas 

Jo garbės

HOME& 
FLOVVER 
SHOW
FEB. 15-23

PutaliftleSpring 
in your day!

THIS YEAR'S SHOW 
FEATURES:

’ 17 beaulitul girdant and florai dnplayt
* Fully decoraled and landscaped modai 

homa by archrtact Fred Holman and 
Ihe Burlders Associadon

* Candlelighl Wina & Chaose Cale
' Cedar Poml't Fronlier Villago tealuring 

191h Cenlury American artt and cratti

* Florai arrangement damontlrahont by 
members oi the Flonslt Attociation

' Daily lathion shows gourmot cookmg 
arti and craltk demontlrations beauty 
climct. and entertainment

CLEVELAND CONVENTION CENTER

GĖLIŲ PARODOJE, kuri vyksta iki vasario 23 d., fo
tografų draugija yra išstačiusi žymiųjų fotografų darbus, 
kurie yra gavę premijas.

7 DIENOS 
ČIKAGOJE...

(Atkelta iš 8 psl.) 

kai Draugo kultūrinis prie
das jau veikalą paminėjo, o 
Pedagoginiame Institute 
kun. J. Prunskis, studen
tams dėstydamas žurnaliz- 
mą, minėtu veikalu jau nau
dojasi. Reikalas tame, kad 
po IV Spaudos baliaus atos
togų išvykus vykd. vice- 
pirm. J. Janušaičiui, pirm, 
kun. J. Vaišniui patekus į 
ligoninę, o vičepirm. V. Kas- 
niūnui dar vis neišsikaps- 
čius iš plaučių uždegimo, net 
nebuvo kam atlikti adminis
tracini darbą - išsiuntinėti 
knygas laikraščiams, straips 
nių autoriams, mokykloms. 
Šiuo metu tą darbą laisvu 
laiku atlieka ižd. D. Vaka
rė ir tikimasi, kad greitu 
laiku visi, kuriems priklau
so Žurnalistiką gauti, ją jau 
turės savo namuose ar re
dakcijose. Draugo dienraš
tis veikalą galėjo pirmas pa
minėti, nes veikalas buvo 
spausdinamas Draugo spaus 
tuvėje ir nereikėjo jo paštu 
siųsti. LŽS cv džiaugiasi 
gavusi 300 dol. iš Lietuvių 
Fondo. Už tą sumą, kaip 
Lietuvių Fondo dovana, 50 
Žurnalistikos egzempliorių 
bus pasiųsta bibliotekoms, 
universitetams ir žurnalisti
ką studijuojančiam lietuvių 
jaunimui.

Kęstutis Keblys iš Detroi
to; dr. Antanas Musteikis 
iš D’youville College; dr. 
Algis Norvilas iš St. Xavier 
College; rev. Casimir Pu- 
gevičius iš Lithuanian-Ame- 
rican Catholic Services; dr. 
Julius Slavėnas iš 
Univ. College, New 
d r. Jack J. 
Hali univ.

Tautinių 
Grandinėlė 
Kento 
kurio 
Liet. 
A. ir

Stukas iš

Statė 
York; 
Seton

šokių 
balandžio 

univ. duos koncertą, 
pajamos skiriamos 
Stipendijos Fondui. 
L. Sagiai, jau daug

grupė
26 d.

metų dirbą mūsų kultūros 
puoselėjimo baruose, entu
ziastingai ruošia programą. 
Tikime ,kad publika užpil
dys tūkstančio vietų audi
toriją.

Prašome visuomenę ir tie
siog paremti fondą nuo mo
kesčių atskaitomomis auko
mis, jas siunčiant šiuo ad
resu : Lithuanian Fellow- 
ship Fund, Kent Statė 
Foundation, Kent, Ohio 
44242.

Pilėnų tunto skautukai, ruošdamiesi Kaziuko mu
gei, gamina įvairius darbelius. Šiai grupei vadovauja 
energingas skautas vytis R. Belzinskas (antras iš kai
rės). V. Bacevičiaus nuotrauka

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO IŠTAIGA

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

LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA YRA ELEGANTIŠKAI 
ĮRENGTA, GERAI VĖSINAMA IR YRA DIDELĖ 
AIKŠTĖ PASISTATYTI AUTOMOBILIAMS.

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

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

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

* Simo Kudirkos dėl po
litinių akcijų konferencija 
įvyks kovo 8 d. 3 v. jo na
muose (112 Hartshorne Rd. 
Locust, N. J.), kurioje pa
kviesti dalyvauti visi mūsų 
veiksnių pirmininkai, o taip

[FREE...SUPER GIFTS AT 
SUPERIOR SAVINGS!

RCA17"ColorTV 
for Certificates of Deposit

Limited 
offer while 

supply 
lasts.

Open a new account or add to your present 
Savings Account and get 5%% daily interest PLŪS...
Corning VVare 9-inch Pie Plate 
for a deposit of $250 or more.

• Deposit $1,600, 
4-year maturity 
and get the 
TV sėt now.

• Deposit $2,500, 
29 months 
maturity 
and get the 
TV sėt now.

• Deposit $5,000, 
14 months 
maturity 
and get the 
TV sėt now.

TELEVISIONS BASED ON DISCOUNT CERTIFICATES. 
Panatty impotaO for otri, witndrtw1s.

Corning VVare Petite 
Fours Sėt for a deposit 
of $1,000 or more.

Deposits mušt remaln at least ona year

pat latvių, estų ir ukrainie
čių atstovai.

• Lietuvių Fondas Chica
goje ruošia iškilmingą po
kylį, balandžio 12 d. 7 v. v. 
gražioje Martiniąue pokylių 
salėje. Tą dieną įvyks Lie
tuvių Fondo narių metinis 
suvažiavimas, o vakare bus 
atžymėtas sėkmingas pir
mojo milijono užbaigimas. 
Visi Fondo nariai, busimie
ji ir kiti mieli tautiečiai 
kviečiami šiame pokylyje 
dalyvauti. Bilietus prašomi 
įsigyti iš anksto L. Fondo 
raštinėje 2422 W. Mar
ąuette Road, Chicagoje, ar
ba J. Vaznelio prekyboje — 
2501 W. 71st St. Chicago, 
Illinois.

Open Saturdays 
Closed Mondays

lrvinware s Gourmet 
Susan for 
a deposit 
of $500 
or more.

Also available are 7 M % C.D's for 6-year maturity Irt $1,000 units.

/uperior Avinę)/ AND LCAN ASSOCIATION
MAIN OFFICE SUPERIOR OFFICE EUCLID OFFICE
798 East 185th Street 6712 Superior Avenue 13515 Euclid Avenue

CEDAR OFFICE
14406 Cedar Road (near Green)

EXPERIENCED 
AUTOMATIC SCEVV 

MACHINE OPERATOR 
Great opportunity to <row with an 
expanding manufacturer of preci.ion 
drafting inatrumenta. Mušt be capabla 
of aettinir up and running amall preci- 
aion parta on three Brown A Sharpa 
OO Automatica. ONLY experienced 
need apply.
£xcellent workiny conditiona, top pay, 
plua (ringe benefita. Equal opportu
nity employer.
For interview phone Plant Mana*er. 
Mr. J. W. Zanaitia (201) 479-4128, 
or aend reaume to:

KOH-I-NOOR 
RAPIDOGRAPH, INC. 

BLOOMBURY, N. J. 08804 
(14-20)

VYTAUTO DIDŽ. ŠAULIŲ 
RINKTINĖS KULTŪRINĖ 

VEIKLA

Sausio 26 d. Vyčių salėje, 
Chicagoje, buvo surengta 
Kultūrinė popietė. Prisirin
ko apie 300 šaulių ir svečių. 
Popietę pradėjo rinktinės 
pirm. VI. Išganaitis, pa
kviesdamas vadovauti A. 
Budrecką. Vlado Pūtvio raš
tus pristatė A. Budreckas, 
plačiau nušviesdamas šaulių 
įkūrėjo VI. Pūtvio didelį pa
sišventimą šaulių ugdymu, 
bei Nepriklausomos Lietu
vos saugumu. V. Pūtvio raš
tus išleido Vyt. Didž. šaulių 
rinktinė.

Kun. V. BagdanaviČius 
supažindino su knyga "Ka
rūna” parašytą dramaturgo 
Anatolijaus Kairio. Trum
pais bruožais apibudino iš 
gilios praeities Mindaugo 
laikų gyvenimo problemas.

Aktorė Dalia Kučėnienė 
knygą išryškino daugiau iš 
Mindaugo šeimos gyvenimo. 
Mindaugas apgaudinėdamas 
savo žmoną Mortą, slaptai 
susitikdavo su Milda. Min
daugo, jo šeimos ir Mildos 
gyvenimas baigėsi tragiška 
mirtimi.

Marija Eivaitė ir Vilija 
Vakarė perdavė giliu įsijau
timu ištraukas iš knygos 
"Karūna”.

Baigiant, pats autorius A. 
Kairys, šiltai dėkojo visiems 
knvgos pristatinėtojams ir 
deklamuotojams, taip gra
žiai nušvietusiems jo dide
lį darbą, kurį ruošė per dau
gelį metų.

Dėkojo A. Budreckui ir 
rinktinės pirm. VI. Išganai- 
čiui už suruoštą kultūrinę 
popietę, bei knygos prista
tymą, gėrėjosi šaulių rink
tinės veiklumu ir augimu; 
Knygos autorius A. Kairys 
jau 16 metų priklauso Vy
tauto Didž. šaulių rinktinei.

Pabaigai pirm. VI. Išga
naitis padėkojo visiems, ku
rie prisidėjo prie knygos 
pristatymo ir visiems daly
viams.

Moterų vadovė St. Cicevi- 
čienė su sesėmis talkinin
kėmis, skanių pyragų ga
miniais pavaišino visus.

A. Didžbalis



DIRVA
TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

• Amerikos Lietuviu Ta
rybos Racino skyrius kvie
čia visus į šių metų Lietu
vos Nepriklausomybės šven
tės minėjimą sekmadienį, 
vasario 23 dieną, 4 vai. šv, 
Kazimiero parapijos svetai
nėje.

Paskaitą skaitys dr. Ze
nonas Danilevičius.

Wisconsino gubernatorius 
Patrick Lucey ir Racino me
ras Stephan Olsen jau pa
sirašė proklamacijas skel
biančias VASARIO 16 — 
LIETUVIŲ DIENA.

Meninę programos dalį 
atliks moterų sekstetas 
"Viltis”, o po to įvyks ben
dros vaišės.

Tą pačią dieną 9:30 vai. 
Šv. Mišios bus aukojamos 
žuvusių už Lietuvos laisvę 
intencija.

• Dalia Mackialienė, pus
trečių metų redagavusi Lie
tuvių Dienų žurnalą, pasi
traukė iš redaktorės parei
gų, norėdama daugiau laiko 
pašvęsti teatrui.

Vilties draugijos šimtininkui, nuo

širdžiam Dirvos rėmėjui

Kpt. JURGIUI MITKUI

mirus, dukroms ALDONAI ir GRAŽI

NAI su šeimomis, ir artimiesiems nuo

širdžią užuojautą reiškia

Vilties Draugijos Valdyba 
ir

Dirva

A. A.

JURGIUI MITKUI, 

mūsų skyriaus nariui, mirus, jo dukroms 

ALDONAI STAŠAITIENEI, GRAŽI

NAI PETRULIENEI ir jų šeimoms 

reiškiame nuoširdžiausią užuojautą

Amerikos Lietuvių 
Tautinės Sąjungos 
Detroito Skyrius

• Prof. J. Žilevičius, Čiur
lionio ansamblio garbės na
rys ir prieš 50 m. įvykusio 
Kaune pirmosios dainų 
šventės sumanytojas —or
ganizatorius, savo ir Lietu
vių Muzikologijos Archyvo 
vardu, sveikino vasario 2 d. 
Čiurlionio ansamblį 35 meti] 
veiklos sukakties proga iš
reikšdamas pasigerėjimą an
samblio ištverme ir padary
tais mūsų tautai nuopelnais.

• Amerikos Lietuvių Ta
ryba šiais metais minės 35 
metų veiklos sukaktį.

• Baltic Events, skirtas 
informacijoms apie valsty
bes, siekiančias Baltijos jū
rą, paskutiniame (47) nu
meryje rašo apie penkių 
Lietuvos kunigų kreipimąsi 
į žmogaus teisių komitetą 
Maskvoje, apie V. Sevruko 
pastangas prieš prievartą 
Lietuvoje, informuoja, kad 
Lietuvos komunistų partijo
je yra 97,000 narių, pažy
mi, kad Lietuvoje gyveni

mas esąs pranašesnis negu 
Estijoje.

• Vienoje, Austrijoje, nuo 
vasario 4 d. iki kovo 14 d. 
vyksta Jungtinių Tautų 
Konferencija dėl santykių 
tarp valstybių ir Tarptauti
nių Organizacijų. Vatikano 
Delegacijos nariu yra Msgr. 
dr. A. J. Bačkis.

• Simui Kudirkai rašant 
laiškus prašoma adresuoti 
šiuo adresu: Simas Kudir
ka, P. O. Box 373, Navesink, 
N. J. 07752.

• Kun. VI. Karaveckas, 
Pittsburgho Altos skyriaus 
pirmininkas, kovo 13 d. kal
bės maldą atstovi] rūmuose 
VVashingtone, kur, globo
jant kongresmanui Daniel 
Flood, bus minimas Lietu
vos nepriklausomybės atkū
rimas.

• JAV Senate Lietuvos 
nepriklausomybės atkūri
mas buvo minimas vasario 
18 d., globojant senatoriui 
Carles Percey.

PAGERBIAMAS 
MILAŠIUS

Prancūzijoje, Fontaine- 
bleau miesto Taryba ir Les 
Amis de Milosz Draugija 
oficialiai atidarys š. m. bir-
želio 1 d. Milašiaus aikštę 
Fontainebleau mieste, kur 
jis gyveno. Netoli tos aikš
tės yra kapines kur jis pa- 
’aidotas ir kapą dengia gra
žus paminklas.

Aukos Dirvai
Atnaujindami prenume

ratą ir kitomis progomis 
aukojo Dirvai šie asmenys: 
P. Švarcas, Mascoutah ..$1.00 
S. Jauniškytė, W. Germany 2.00 
Šarūnas Valiukėnas,

Springfield ...................... 12.00
S. Jaseliūnas, Toronto .. 7.00 
J. Barzdaitis, Weston .... 2.00 
J. Arnas, Fairlavvn ...........  2.00
Vaclovas Donis, Cicero .. 8.00 
Halina Moliejienė,

East Chicago ................. 10.00
Kazys Domarkas,

Highland, Ind..................20.00
Marija Dapkienė, Chicago 10.00 
Vincentas Senda, Cicero 3.00 
Genė Maldenienė, Chicago 5.00
J. Kaškelis, Toronto .... 7.00
P. Pečenkis, Elizabeth .. 7.00
Amerikos Lietuvių

Balsas, Detroit ...............10.00
LKVS Ramovė, Detroit 10.00
C. Laikūnas, Monee.............5.00
Ant Šošė, Chicago ...........10.00
V. Žmuidzinas, Rochester 2.00

A. A.
VANDAI MAŽEIKIENEI 

mirus, jos vyrui ANTANUI, dukteriai 
ILMARAI ir sūnui TOMUI, išgyvenan
tiems didį skausmą, reiškiame nuošir
džiausią užuojautą

LIETUVIŲ KREDITO UNIJOS VADOVYBĖ:

B. Gediminas
I. Medžiukas
A. Valavičius
V. Pažiūra
V. Aleksandrūnas
K. Prišmantas
J. Pažėra
B. Stančikas 
V. Apeikis

Muz. Audronė Simonaitytė Dainavos

• APŽVALGĄ rašau Lie
tuvos Nepriklausomybės 
šventės išvakarėse. Kol ji 
atsiguls laikraščio puslapiuo 
se, minėjimai jau bus pra
ėję. Minėjimų rengimo įkarš 
tis Chicagoje gana gyvas. 
Cicero Altos skyrius minė
jimą pravedė vasario 9 d. 
Dalyvavo apie 300 žmonių. 
Pagrindines kalbas pasakė 
dr. V. Dargis ir muz. A. Jur
gutis. Ypač įsidėmėtini buvo 
muz. A. Jurgučio žodžiai: 
kad jie, naujieji pabėgėliai

S. Nutautas, Sodus .............5.00
J. Atkočaitis, Detroit .... 2.00
S. Velbasis, St. Petersburg 2.00
E. Čapas, Richmont Hts. 10.00
B. Briedis, Chicago.......... 5.00
V. Misiūnas, Elizabeth .. 7.00
A. Šimkus, Chicago.......... 5.00
J, Daugėla, Juno .................2.00
V. Garlauskas, Darien .. 2.00
G. Biskis, Clarendon Hills 7.00
P. Druseikis, Rochester .. 2.00
B. Oniūnas, Maspeth .... 2.00 
J. Bortkevičius,

Woodhaven .................. 2.00
Elena Olšauskas, Chicago 2.00

Visiems aukojusiems nuo
širdžiai dėkojame.

V.

iš okup. Lietuvos jos prisi
kėlimu nepriklausomam gy
venimui tiki gal dar tvir
čiau, negu mes, anksčiau at
vykę, nes jie per ilgus oku
pacijos metus savo akimis 
matė, kaip pavergta tauta 
neužmiršta Lietuvos Nepri
klausomybės šventės, kaip 
tą dieną ten slapta iškyla 
trispalvės, kaip žmonės šei
mose ir draugų būreliuose 
prisimena tą šventę... Penk
tadienį, vasario 13 d. Lietu
vos Nepriklausomybės šven
tės minėjimą Jaunimo cent
ro didžiojoje salėje rengia 
mūsų jaunimas ir jame pa
grindinę kalbą pasakyti pa
kviestas Simas Kudirka. Tai 
bus jau trečias S. Kudirkos 
apsilankymas Chicagoje. Po 
minėjimo vaišės Jaunimo 
centro kavinėje. Tą vakarą 
kavinėje turėjusi įvykti va
karonė su ‘Antruoju kaimu’ 
atidėta vėlesniam laikui. 
Penktadienio vakare Čiur
lionio galerijoje taip pat ati
daroma paroda Lietuvos Ne
priklausomybės šventės 
proga. Lietuvių Fondo skir
ta tradicinė 1,000 dol premi
ja atiteko dail. Janinai Kin- 
kienei. Pagrindinis Lietuvos 
Nepriklausomybės šventės 
minėjimas, rengiamas Chi
cagos Amerikos Lietuvių 
Tarybos, įvyksta sekmadie
nį, vasario 16 d. Marijos 
aukšt. mokyklos salėje. Pa
grindinė minėjimo atrakcija, 
regis, Dainavos ansamblio 
koncertas antrojoje minėji
mo dalyje, dalyvaujant taip 
pat sol. D. Stankaitytei ir 
akt. Z. Kevalaitytei-Visoc- 
kienei. 44 asmenų Dainavos 
ansamblį į sceną su pasau
lietiniu repertuaru pirmą 
kartą išveda jo naujoji me

VLADAS BŪTtHAS

ansamblio repeticijos metu. 
Jasinevičiaus nuotrauka

no vadovė, galima sakyti pa
čios jauniausios muzikų kar
tos atstovė Audronė Simo
naitytė. Nuo ankstyvo ru
dens ruošdamasi šiam kon
certui, Audronė atidavė tik
rai daug širdies, kad liaudies 
ir lietuvių kompozitorių su
kurtos dainos toje patrioti
nėje šventėje skambėtų 
kuo įspūdingiau ir kitaip, 
negu prie buvusių dirigen
tų. Ruošiantis koncertui, 
muz. A. Simonaitytei ir Dai
navos ansambliui pakaito
mis talkininkavo du koncert
meisteriai -- muz. Alv. Va- 
saitis ir muz. Al. Jurgutis. 
Tikiu, kad šio koncerto re
cenziją, parašytą muz. A. 
Nako ar kito kurio rimto 
kritiko, greit skaitysime 
Dirvos puslapiuose. Kartu 
įdomu pabrėžti, kad šiais 
metais Dainavos ansamblis 
įžengė į 30-tuosius gyvavimo 
ir 25-tuosius veiklos metus 
Chicagoje. Ansamblis buvo 
įkurtas V. Vokietijoje 1945 
m., persikėlė į Chicagą 1950 
m.

• ŠI MENESĮ sidabrinę 
25 metų sukaktį mini lietu
vių jėzuitų leidžiamas ir išei
vijos lietuvių gana plačiai 
skaitomas žurnalas Laiškai 
Lietuviams. Sukaktis bus at
žymėta specialiomis iškilmė
mis ir banketu sekmadienį, 
vasario 23 d. Jaunimo centro 
didžiojoje salėje. Bus trum
pa oficialioji dalis, premijų 
įteikimas už straipsnius, 
meninė dalis ir vakarienė.

• VISA eilė atskirų asme
nų ir laikraščių redakcijų 
susirūpinę, kodėl taip ilgai 
negauna naujai išleisto kapi
talinio veikalo Žurnalistikos,

(Nukelta į 7 psl.)

A. A.
JURGIUI MITKUI 

iškeliavus amžinybėn, mieliems ALDO- 
AI, ARŪNUI ir KAZIMIERUI STA- 
ŠAIČIAMS ir GRAŽINAI PETRULIE
NEI su šeima reiškiame nuoširdžią 
užuojautą

Stasė Statkevičienė 
Elena ir Edvardas 
čižinau sk a i 
Halina Bagdonienė 
Jonas Adomaitis

A. A.

VANDAI MAŽEIKIENEI

mirus, jos vyrą ANTANĄ, dukterį ILMARĄ, sū

nų TOMĄ ir visus artimuosius giliai užjaučia

Lietuvių žurnalistų Sąjungos 
Los zkngeles Skyrius

Žurnalo Laiškai Lietuviams redakcinis kolektyvas: A. 
Likanderienė, rašyt. N. Jankutė-Užubalienė, dail. A. 
Kurauskas, foto menininkas A. Giedraitis. Stovi: red. 
kun. J. Vaišnys, M. Eivaitė ir Vyt. Kasniūnas.
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