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Sutinka didelį pasipriešinime^
"Tęsdamos savo tradici

nę politiką, JAV prisidės 
prie karo žaizdų gydymo ir 
pokarinio D e m o k ratinės 
Vietnamo Respublikos bei 
visos Indokinijos atstaty
mo” — taip skamba 8 sky
riaus 21 str. JAV — šiau
rės Vietnamo susitarimo 
dėl karo veiksmų pabaigos. 

Kissingeris, paskutinį 
kartą viešėdamas Hanojuje 
net susitarė sudaryti ben-

'VALYMAS’ SOVIETIJOJE
KEIS KOMPARTINIUS DOKUMENTUS

"Valstiečių laikraščio, 
(Nr. 16) korespondentas G. 
Kretavičius savo rašinyje 
"Ruošiantis keisti parti
nius dokumentus” nagri
nėja TSKP XXIV suvažia
vimo iškeltą sumanymą, 
pakeisti kompartijos na
riams dokumentus.

Partinių dokumentui kei
timui Kremlius stropiai ir 
kruopščiai rengiasi. Iš es
mės tai bus viena iš jau 
daug kart buvusių "čistkų” 
savo namuose, šitokios 
"čistkos’’ Stalino laikais bu
vo apšlakstomos tūkstančių 
ir dešimčių tūkstančių as
menų krauju. "Dokumentų 
keitimo” procedūra baigda
vosi čekos, vėliau GPU, po
žemiuose, kur negaunąs 
naujų partinių dokumentų 
asmuo, gaudavo revolverio 
kulką į pakaušį. Iš pagar
sėjusių bolševikų lietuvių, 
į GPU aukų sąrašus įeina 
Putna, Uborevičius,-Anga- 
rietis, V. Kapsuko-Mickevi- 
čiaus žmona . . .

Tie, GPU požemiuose nu
žudytieji dabar "reabilituo
jami”. Kai kuriems net sta
tomi paminklai (Z. Anga- 
rietis-Aleksa). "Reabilituo
tųjų" biografijos rūpestin
gai vengia realaus jų mir
ties nusakymo, (kad nužu
dytas), bet naudoja iš rusų 
kalbos išverstą "neutralų” 
nusakymą; "depresuotas”.

Revoliucija rija savo vai
kus, sakė prancūzai Pran
cūzijos revoliucijos teroro 
metais. Bet niekad žmoni
jos istorijoje tiek savo vai
kų neprisirijo revoliucija, 
kiek jų prisirijo rusiškoji 
kompartija!

"Reabilituojami” dabai- 
tiktai tie, kurių vardai turi 
tam tikrą strateginę reikš
mę. Lietuviškai komparti
jai buvo nepatogu savo tar
pe turėti atkritėlį, pasikly
dusį marksizmo-leninizmo 
klys tkeliuose, Angarietį. 
Vienu plunksnos brūkšniu 
Kremlius dovanojo lietuviš
kai kompartijai naują šven
tąjį, Angarietį. Statykite 
jam paminklus, rašykite 
apie jo didvyriškumą, smil
kykite jam timianus! Taip 
dabar ir daro lietuviškos 
kompartijos klika.

Naujoji ”čistka”, gal būt, 
netaip jau, kaip stalininės, 
privaro baimės tiems, kam 
teks susidurti su "čistkos” 
revizoriais. Bet daug kas 
iškris iš komunistinės bajo
rijos eilių. Iš privilegijuo
tųjų jie taps eiliniais pilie
čiais. Tai, aišku, skaudu, 
bet toks vyksmas sovieti
nio farso praktikoje natū
ralūs ir neišvengiamas.

"Valstiečio Laikraščio” 
korespondentas, aišku, ne 
ką nusimano apie būsimos 
"čistkos" (dokumentų kel

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS

drą komisiją, kuri aptartų 
konkrečius žigsnius tam 
susitarimui įgyvendinti. Jo 
tikslas, i§ amerikiečių taš
ko žiūrint, nėra tik 'tradi
cinis' kilnus mostas, bet ir 
labai praktiškas. Pirma, juo 
siekiama paveikti Hanojaus 
režimą, kad jis laikytųsi 
paliaubų sutarties raidės ir 

timą) prigimtį. Jis prasita
ria tiek, kiek jam leido, ir 
kiek pavedė pasakyti.

Bus išvalyti "vidutinio
kai”. Tai naujas terminas. 
Tai yra pasyvūs komparti
jos nariai, gal būt, įstoję 
partijon ekonominio gerbū
vio užsitikrinimo sumeti-
mais, gal ir savisaugos ieš
kodami. Jie "kalti”, nes 
"susitaikėliškai sutapo su 
su vidutinioko padėtimi”, 
operuoja korespondentas 
bolševikiniu žargonu.

"Vidutiniokai” nedaly
vauja partiniame visuome
niniame darbe. Jų nesimato 
leninizmo seminaruose, nei 
jie skaito ateistines paskai
tas.

Dokumentų keitimas 
("čistka”) tobulina "parti
nio darbo stilių”. Komunis
tas privaląs visur būti 
"avagardininku”. Komunis
tas turi būti seklys ir sąvo 
aplinkos šnipas. "Jis turi 
tuoj išaiškinti, kas trukdo 
komunistui dirbti geriau ir 
kodėl toks susitaikstė su 
padėtimi", rašo G. Kretavi
čius, duodamas suvokti, 
koks komunisto tipas bus 
toleruojamas "čįstkoje”.

Per dokumentų keitimą 
turi kokybiškai pagerėti 
partinės organizacijos vei
kla. Norint nustatyti, kas 
išliks, o kas iš kompartijos 
išlėks, bus organizuojami 
privatūs pasikalbėjimai, ty- 
riama partiečio inteligenci
ja, aiškinami jo "partišku
mo požymiai ir rodyklės”.

Kompartijos sąstatas be
saikiai išplito, narių skai
čius perdidelis; jau nebe
užtenka visiems kąsnių iš 
bendro pyrago, kuriuo par
tija pavertė jos terorizuo
jamą valstybę. Kompartijos 
narių skaičių apmažinęs, 
Kremlius vėl stabilizuos pa
dėtį bent penkmečiui pir
myn.

Bolševikuojančioje išeivi
joje, aišku, dokumentų kei
timo nebus. Nebus ir par
tinės "čistkos". "Pažangie
ji” labai negausūs. Jų skai
čiuje Maskva brangina 
kiekvieną, leninizmu klie
dintį.

Susenę "pažangieji” bai
dosi kitos, natūralios ”čist- 
kos" — laidotuvių įstaigų.

(vi)
• Pasaulio Lietuvių Ka

talikų Organizacijų Sąjun
gos įgaliotinė tarptauti
niams ryšiams B. šlepety- 
tė-Venskuvienė išsiuntinė
jo 65-kių kraštų katalikių 
moterų organizacijų vado
vybėms pranešimą apie 
1972 m. padėtį okupuotoje 
Lietuvoje ir 17,000 Lietu
vos katalikų memorandu
mą. Iš daug kur jau gauta 
labai jautrių ir pilnų sim
patijos atsiliepimų. 

dvasios, nes 'blogai elgda
masis’ Hanojus gali netekti 
pagalbos. Antra, JAV yra 
s u i nteresuotos Vietnamo, 
vistiek ar jis kapitalistinis 
ar komunistinis, nepriklau
somybės išlaikymu. Neduo
damas savo pagalbos Wa- 
shingtonas jį stums į ko
munistų glėbį. Eventualiai, 
Vietnamas galėtų tapti so
vietų satelitu, kas nesutap
tų nei su JAV, nei Kinijos 
interesais. Panašus apskai
čiavimas privedė prie pa
galbos komunistinei Jugo
slavijai.

Čia pat reikia prisiminti, 
kad šiaurinio Vietnamo 'pa
pirkimas’ nėra prezidento 
Nixono idėja. Jau Lyndo- 
nas Johnsonas 1965 metais 
kalbėjo apie Indokinijos at
statymo planą, kuris tada 
buvo sutiktas su pritarimu, 
jau nekalbant apie kapitu
liacijos bet kokia kaina ša-
lininkus, kurie reikalavo, 
kad JAV atlygintų padary
tus nuostolius.

Visą tai turint galvoje 
galima buvo laukti, kad tą . penktadienį Lietuvos gene- 
susitarimo dalis nesutiks 
didelio pasipriešinimo. Bet 
politikoje viskas įmanoma. 
Nors jokios konkrečios su
mos dar nebuvo paskelb
tas, pati idėja buvo sutikta 
priešiškai. Kas įdomiausia
— iš buvusių kapituliacijos 
šalininkų! Tiesa, ir konser
vatyvioji pusė tam nepri
taria: kam gi padėti prie
šui, ypač, jei ji nugalėtas, 
kaip duoda suprasti prezi
dentas. Tuo tarpu kapitu
liacijos šalininkai savo opo
ziciją aiškina kitais sume
timais. Girdi, prezidentas 
dėl lėšų trūkumo apkarpė 
išlaidas įvairiems sociali- 
niems reikalams ir jei ne
turima lėšų ligoninėm pa
remti, kaip galima prisidėti 
prie Indokinijos atstatymo. 
Tai, žinoma, gryna demago
gija, nes iš tikro federali
nis biudžetas apima tik ma
žą JAV išlaidų dalį ir yra 
skirtas bendriems federaci
jos reikalams, o ne lokali
niams. Išlaidos Vietnamųj
— tiek Pietų, tiek ir šiau
rės gali būti labai protin
gas investavimas ateičiai.

Nesunku sugalvoti, kad 
po ta demagogija slepiasi 
noras įrodyti prezidento po
litikos nepasisekimą. Girdi, 
karas, kurį Nixonas galėjo 
baigti prieš 4 metus, buvo 
tęsiamas-be jokio reikalo, 
nes dabar esą susitarta taip 
pat, kaip buvo galima susi
tarti tąsyk, o pagalba šiau
riniam Vienamui yra ne kas 
kita kaip belaisvių išpirki
mas, po penkis milijonus 
dolerių už galvą!

Kartu reikia pastebėti, 
kad didesnių ginčų sukels 
ir pagalbos suteikimo bū
das. Senate ir spaudoje bus 
nemažai balsų už tai, kad ta 
pagalba nebūtų teikiama 
vienašališkai, bet tarptau
tinėje priežiūroje, kas iš
skirtų specialių JAV inte
resų apsaugą. Kaip ten bū
tų, tas susitarimo punktas 
dar sukels nemažai ginčų. 
Reikia tikėtis, kad galų gale 
bus rastas būdas pinigais 
pabaigti tai, kas jau buvo 
pradėta ginklais. Būtent, 
sulaikyti komunizmo išsi
plėtimą pietryčių Azijoje ar 
bent išlaikyti jos nepriklau
somybę nuo Sovietų Sąjun
gos dominacijos.

Lietuvos generalinio konsulo ir Lietuvos Laisvės Komiteto surengtame Vasario 16 minėjime New 
Yorke. Iš kairės: Tėv. L. Andriekus, P. Vietnamo ambasadorius HuuChi, Lietuvos gen. konsulas A. 
Simutis, Pasaulio Latvių S-gos pirmininkas Uldis Grava, V. Vokietijos konsulas dr. E. Rauch, Ukrai
niečių atstovas dr. W. Dushnyck, Pabaltiečių Teisininkų S-gos pirm. E. Kerno ir Batuno pirmininkas 
K. Miklas. ' L. Tamošaičio nuotrauka

Vasario 16-ji iškilmingai 
paminėta New Yorke

Lietuvos nepriklausomy
bės 55 metų atgavimo minė
jimas Nevv Yorke tęsėsi tris 
dienas. Vasario 16 dieną, 

ralinis konsulas ir LLK su
rengė priėmimą svetimų 
valstybių konsulams bei 
spaudos atstovams, o taip 
pat ir lietuvių organizacijų 
ir spaudos atstovams. Pri
ėmimas įvyko Carnegie En- 
dovvment Hali, Nevv Yorke.

Sekančią dieną, šeštadie
nį įvyko LB Nevv Yorko 
Apygardos IV-os meno pa
rodos atidarymas jungiant 
su nepriklausomybės šven
te. Parodą trumpu žodžiu 
atidarė generalinis konsu
las A. Simutis. Sveikino 
poetas tėvas L. Andriekus, 
pažymėjęs kad JAV-se lie
tuvių imigrantų tarpe mes 
turime dailininkų ir daini
ninkų, iškilių savo profesi
jose asmenų, bet mažiausia, 
deja, susilaukiame jaunųjų 
jėgų literatūroj.

LB Nevv Yorko Apygar
dos pirm. A. Vakselis savo 
žodyje pažymėjo, kad ne
ribota laisvė šiame krašte 
uždeda mums ir didelę pa
reigą reikštis taip, kaip 
mūsų pavergta tauta norė
tų ; kalbėti taip, kaip terio- 
jamos tėvynės lietuvis no
rėtų kalbėti ;kurti taip ir 
tai, ko vergaujantis komu
nistams lietuvis dailininkas 
negali kurti. Ar mes tai at
liekam. Toliau jis kalbėjo:

"Vasario 16-sios proga 
rengiamas dailės darbų pa
rodų susilaukė atgarsio ir 
Chicagoje. Spaudoje buvo 
paskelbta, kad ir tūkstan- 
ties dolerių premija buvo 
išrūpinta. Įdomu tačiau, 
kad atrodo, jog savaisiais

Vasario Šešioliktosios proga Lietuvos gen. konsulo ir Lietuvos 
Laisvės komiteto suruoštame priėmime atsilankė Fed, Vokietijos 
konsulas. Iš kairės: dr, E. Rauch su ponia. A. Simutis su ponia ir 
V. Vaitiekūnas. L. Tamošaičio nuotrauka

EMILIJA ČEKIENĖ

nepasitikima, nes pakviesti 
svetimtaučiai nuspręsti, ku
ris lietuvių dailininko kūri
nys yra geriausias. Tektų 
tik palinkėti, kad šitoks 
įvykis būtų ten pirmas ir 
paskutinis”.

A. Vakselis išreiškė pa
dėką dalyvaujantiems paro
doje dailininkams ir ypač 
dail. J. Bagdonui ir dail. č. 
Janušui už šios paiodos 
technišką apipavidalinimą.

Savo kūrinius išstatė 27 
dailininkai: Albina Ambra
ziejus, Juozas Bagdonas, 
Emilija Bernotienė, Asta 
Česonienė, Albinas Elskus, 
I. V. Griežė, Regina Ingele- 
vičienė, Česlovas Janušas, 
V. K. Jonynas, Paulius 
Jurkus, Jurgis Juodis, Vy
tautas Kasiulis, Vytautas 
Kašuba, Vytautas Kerbelis, 
Elena Kepalaitė, Aldona 
Daukantienė, Vida Krišto
laity tė, Ann Mažeika, Vac
lovas Ratas (miręs 1973. 
I. 3), Jonas Rūtenis, Elena 
Urbaitytė, Valentina Ūse- 
lienė, Zenonas ūselis, Pet
ras Vaškys, Regina Vilia- 
mienė, Aleksandra Vitkaus- 
kaitėMerker ir Marija Žu
kauskienė. Buvo išstatyti 
88 kūriniai.

Prieš Vasario 16-tą ALT 
Nevv Yorko skyrius išsiun
tinėjo amerikiečiams dr. B. 
Nemicko paruoštą memo
randumą ir V. Radzivano 
Press Release. Nevv York 
Times atspausdino vedamą
jį plačiai aprašydami Lie
tuvos istoriją ir okupaciją 
ligi šių dienų. Televizijos 
stotis CBS taip pat išsamiai 

paminėjo. Tinkamai pami
nėjo ir mūsų lietuviškųjų 
radijo valandų vedėjai.

Pagrindinis minėjimas 
prasidėjo Vasario 18 dieną, 
sekmadienį pamaldomis Ap
reiškimo parapijos bažny
čioje, Brooklyne, kur tai 
dienai pritaikytą pamokslą 
pasakė tėvas dr. Gidžiūnas, 
kalbėjo generalinis konsu
las A. Simutis, akt. J. Bo- 
ley-Bolevičius paskaitė A. 
Vaičiulaičio maldą.

Ir 3 vai. p. p. buvo minė- 
jimas-akademija Richmond 
Hill gimnazijos salėje, kurį 
atidarė ir įžanginę kalbą 
pasakė ALT skyriaus pirm. 
Petras Ąžuolas, pakviesda
mas vadovauti akt. V. Žu
kauską. Invokaciją paskaitė 
tėvas P. Baltakis, O.F.M. 
Mečys Razgaitis sugiedojo 
maldą už žuvusius.

Lietuvos generalinis kon
sulas A. Simutis tarė trum
pą žodį anglų kalba ameri
kiečiams dalyvavusiems sve 
čiams, iš kurių buvo New 
Yorko valstybės senatorius 
Martin J. Knorr, šen. Ches- 
ter Strau, Ass. Peter Mir- 
to, ass. J. T. Flack ir kiti. 
Lietuviškai konsulas tarp 
kitko kalbėjo:

"Vasario 16-ji šiandien 
minima viešai ir iškilmin
gai visam laisvajame pa
saulyje kur tik yra lietu
vių. Paslapčiom ir susikau
pus ji taipgi minima oku
puoto j Lietuvoj, Sibiro iš
trėmime, koncentracijos la
geriuose ir plačiosios Rusi
jos sunkaus rėžimo kalėji
muose, nes lietuvių yra be
veik kiekvienam Rusijos 
kalėjime.

Gal nė viena kita Rusijos 
pavergtoji tauta pereitais 
metais neparodė tokio pa
saulinio dėmesio susilauku
sio pasipriešinimo, kokį pa
rodė lietuviai.

Lietuvos okupantai nau
doja galingą propagandos 
aparatą pasaulio įtikinimui, 
kad lietuviu tauta esanti 
laiminga ir patenkinta So
vietų Rusijos okupacijoje. 
Tam tikslui jaunuoliai nuo 
žemiausių mokyklos klasių 
kasdien indoktrinu o j a m i 
marksizmo-leninizmo moks
le, praeina komjaunuolių 
stažą, o vėliau Įrašomi ko
munistų partijon. Nepra
ėjus šio stažo jaunuoliui ne
leidžiama ar bent kliudoma 
siekti aukštojo mokslo. Bet

(Nukelta į 2 psl.)
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ar tai reiškia, kad tie jau
nuoliai išsižada savo tautos 
ir atsisako nuo kovos už 
Lietuvos laisvę?

Į tą klausimą atsako bu
vęs partizanas kovotojas, o 
dabar sovietų kalinys Liud
vikas Simutis, buvęs nuteis
tas mirties bausme, kuris 
savo pereitų metų pareiški
me Sovietų Rusijos valdžiai 
rašo:

"Būdamas antisovietinių 
iki savo suėmimo aš suge
bėjau ir komjaunuoliu būti, 
dargi komjaunimo aktyvis
tu. Sugebėčiau aš ir dabar 
taip pat suvaidinti atgai
laujantį nusikaltėlį, kokiu 
mane čio norėjo padaryti. 
Mokėčiau prirašyti visą dro 
bulę pagyrų ir kalėjimo 
prižiūrėtojui, ir visai sovie
tinės valstybės pataisos 
darbų sistemai ir apskritai 
sovietų valdžiai. Mokėčiau 
prikalbėti krūvą malonių 
pažadų . . . Bet aš to neda
rau ir nedaryiu”.

Senatorius Martin J.
Knorr pasveikino virš 600 
susirinkusių lietuvių su šia 
iškilminga švente, su kuria 
jis buvo jau susipažinęs ge
neralinio konsulo sureng
tam priėmime vasario 16 
dieną, penktadienį. Senato
rius pabrėžė, kad jis Vasa
rio 16 dienos išvakarėse ga
vo iš New Yorko guberna
toriaus įstaigos proklama
ciją, skelbiančią 1973 m. va
sario 16 dieną Lietuvos ne
priklausomybės diena ir, 
kad proklamacijos ir rezo
liucijos kopijos bus persiųs
tos kiekvienam N. Y. kon- 
gresmanui, senatoriams, o 
specialiai šen. James Buck
ley, kuris yra ypač susirū
pinęs ir tvirtai įsitikinęs, 
jog Lietuva turi būti vėl 
laisva tauta. (B. Tutėnaitė 
vėliau perskaitė šen. Buck
ley atsiųstą sveikinimą).

Rezoliucija taip.pat bus 
persiųsta JAV prezidentui 
R. Nixonui, Valstybės se
kretoriui ir užsienių reikalų 
lyderiams, sakė jis. Be to, 
senatorius Knorr trumpą* 
nušvietė Lietuvos virš 700 
metų istoriją, pažymėda
mas caro okupaciją, iškel
damas nepriklausomą Lie- 
.tuvą ir jos didžius atsieki- 
mus civilizacijos, ekonomi
jos ir kultūros srityse. Pri
minė Hitlerio ir žiaurią so
vietų okupaciją, kuri tebe
sitęsia ligi šiol, bet lietu
vių tautos dvasios nepajėgė 
pavergti, ką parodo Simas 
Kudirka, Romas Kalanta 
ir masinės demonstracijos, 
o taip pat 17000 katalikų 
peticija Jungtinių Tautų 
sekretoriui.

Jei Linkolnas būtų gyvas, 
aš esu tikras, sakė senato- 
riusč jis sakytų, kad pa
saulio dalis laisva ir dalis 
vergais paversti negali to
liau egzistuoti, laisvė turi 
būti visai žmonijai.

Amerikos lietuviai yra 
savo krašto patriotai, jų 
tarpe nebuvo dezertyrų 
Vienamo kare. 1 salute you, 
pabrėžė jis. Baigdamas pa
tarė rašyti laiškūs įvairio
mis progomis savo kongres- 
manams, senatoriams ir ki
tiems, lyderiams bei prezi
dentui, kad kuo daugiausia 
susipažintų su lietuvių tau
tos vergija ir siekiais būtų 
Vėl nepriklausoma valstybe.

Sveikinimus perskaitė B. 
Tutinaitė ir pagrindiniu kai 
betoj u buvo Arvydas Barz
dukas, kuris perskaitė savo 
tėvo paruoštą kalbą, nes 
jis, PLB pirmininkas Sta
sys Barzdukas, pakviestas 
kalbėti susirgo ir ilgesniam 
laikui reikalingas poilsio, 
Kalba gerai paruošta ir 
įdomiai buvo perduota. La
biausiai ir nepamirštamai

Australijos padangėje
ANTANAS LAUKAITIS

Paminėta Vasario 16-toji
Sydnėjaus lietuviai šiais 

metais Vasario 16-ją pami
nėjo truputį anksčiau, t. y. 
vasario 11-ją dieną. Minė
jimas pradėtas iškilmingo
mis pamaldomis, kurias at
laikė ir šiai progai gražų 
pamokslą pasakė, Sydnė
jaus klebonas kun. P. But
kus, bažnyčioje gražiai gie
dant Sydnėjaus "Dainos" 
chorui, šventės proga pa
maldose su savo vėliavomis 
dalyvavo uniformuoti skau
tai, sportininkai, ateitinin
kai, ramovėnai ir pilna baž
nyčia lietuvių.

Oficialusis minėjimas įvy 
ko vakare didžiojoje latvių 
namų salėje, kurį atidarė 
Sydnėjaus Apylinkės pirmi
ninkas A. Reisgys, pakvies
damas paskaitą skaityti sve 
čią iš sostinės Canberros, 
advokatą Viktorą Martišių. 
Jaunasis, jau čia aukštuo
sius mokslus baigęs paskai
tininkas, avo labai gerai pa
ruoštoje pakaitoje iškėlė 
reikšmę mūsų šios svarbios 
valstybinės šventės, nuro
dydamas ir duodamas pa
lyginimus ką ji mums turi 
reikšti ir kokias pareigas ji 
mums uždeda mūsų ateities 
gyvenime, tuo pačiu palie
čiant ir bendrąją pasaulinę 
politinę padėtį.

Meninę minėjimo dalį 
pradėjo M. Kavaliauskienė, 
jausmingai ir gražiai pade
klamuodama B. Brazdžionio 
"Paskutiniai pasmerkto į 
mirtį žodžiai". Tautinių šo
kių grupei pašokus du tau
tinius šokius, jaunoji A. 
Šliterytė padeklamavo B. 
Voveraitės "Lietuva" ir 
k o n s ervatorijos studentė, 
vis daugiau kylanti mūsų 
dainininkė Gr. Zigaitytė, 
akomponuojant Z. Belkutei, 
padainavo muziko V. Klovo 
"Ralio karvytės mano”. 
Jaunosioms sesutėms J. ir 
A. Stašionytėms padekla
mavus B. Brazdžionio "Aš 
čia gyva”, paskutiniąją mi
nėjimo dalį išpildė Sydnė
jaus "Dainos” choras su sa
vo vyrų ir mišriu chorais, 
padainuodamas.penkias dai
nas, Choro, vadovaujamo ir 
diriguojamo Br. Kiverio, 
pasirodymas ir jų sudainuo
tos dainos buvo ypatingai 
gražiai ir stipriai išpildyta.

Padėkos žodį tarė Apy
linkės pirmininkas A. Reis
gys, pakviesdamas šventę 
užbaigti Tautos himnu.

Tikrai gaila
Sėkmingai sudainavę pa- 

skutinioje Lietuvių Dienų 
šventėje, savo kelių metų 
darbą Sydnėjuje pabaigė 
Sydnėjaus Lietuvių An
samblis. Paskutiniame savo 
susirinkime sausio mėnesio 
pabaigoje, anambliečiai, dėl 
šeimyninių pareigų iš an
samblio pasitraukus buvu
siai jo dirigentei M. Umbra- 
žiūnienei, negalėdami rasti 
naujo dirigento, nutarė šį, 
taip gražiai veikusį mūsų 
meninį vienetą, uždaryti. 
Tikrai gaila, kad prieš maž
daug 10-tį metų dirigento 
Jono Gaižausko pradėtas 
moterų choras, vėliau išsi- 

klausytojų dėmesį atkreipė 
toks sakinys: "Lietuvą 
mums davė tai, ko niekas 
kitas duoti negalėjo.

Meninę dalį žavingai iš' 
pildė sol. Gina čapkauskie- 
nė, Philadelphijos mergai
čių sol. J. Augaitytės pa
ruoštas kvintetas, Jadvygos 
Matulaitienės vadovaujama 
tautinių šokių grupė. Pro
gramai vadovavo akt. V. 
Žukauskas. Rezoliucija pri
imta vienbalsiai. 

plėtęs j ansamblį, turėjo pa
baigti savo gyvavimą Syd
nėjuje. Ateityje šio vieneto 
paskiri nariai tikisi įsijung
ti į kitą čia esanti "Dainos" 
chorą, kai taip pat numa
toma kelių mažesnių grupe
lių duoti didesnių švenčių 
ar balių metu paskirus pa
sirodymus, kas būdavo ir 
anksčiau daroma.

Išleidžiama plokštelė
Lietuvių Dienų visas dai

nų koncerto repertuaras bu
vo įrašytas į juostas. Teko 
jau man pačiam dalyvauti 
šių dainų pakartojime ir 
išrinkime pačių geriausių, 
kurios bus išleistos specia
lioje plokštelėje, šiuos įra
šymus ir plokštelę darant 
ekspertams iš valstybinės 
radijo ir televizijos stoties, 
atrodo, įdainuotos dainos 
yra labai gražiai išpildomos 
ir būsima šių Lietuvių Die
nų prisiminimo plokštelė 
turės būti labai gera, pa
liekant gražų istorinį šios 
šventės prisiminimą.

Pagerbtas P. Morkūnas
Melbourno lietuviai labai 

gerai pažįsta ir žino savo 
nusipelniusi visuomeninin
ką vilnieti Petrą Morkūną, 
kuris nesenai sulaukė savo 
amžiaus 60-ties metų. Gy
vendamas okupuotame Vil
niaus krašte, savo iaunvs- 
tėje iis. turėdamas didelius 
muzikalinius gabumus, pra
dėjo lankyti Dramos studi
ją ir Konservatoriją, norė
damas isigvti chorvedžio 
specialybę. Be dainos jis 
buvę, ir ląbąi geras ąporti- 
ninkas, atstovaudamas Vil
niaus lietuvius buvusioje 
pasaulinėje lietuvių olimpi- 
jadoje Kaune. Gyvendamas 
Vokietijoje aktyviai daly
vavo Sodeikos Ansamblyje, 
kai Australijoje nuo pat 
pirmųjų savo gyvenimo die
nų įsijungė į mūsų meninį 
gyvenimą, suorganizuoda
mas vyrų chorą, režisuoda
mas meninius pastatymus 
ir jau per 20-tį metų vado
vaudamas garsiajam pas 
mus Melbourno vyrų Okte
tui, dažnai padedamas ir ki
tose meninėse srityse. Pa
skutiniuosius 10-tį metų jis 
yra Parapijos Choro diri
gentas. Melbourno draugai, 
dainininkai ir gražus būrys 
lietuvių, pagerbdami šį pui
kų lietuvį patriotą ir dainos 
mėgėją, surengė jam gražų 
sukaktuvinį pobūvį, linkė
dami dar ilgus metus savo 
daina ir vadovavimu links
minti ir džiuginti ne tik 
Melbourno, bet ir visos Aus
tralijos lietuvius.

Eucharistinis kongresas
Pasaulinis 40-sis Tarp

tautinis Eucharistinis Kon
gresas vyksta šiais metais 
Melbourne nuo vasario 18 
iki 25 dienos, šį kongresą 
remia ir jam padeda Aus
tralijos vyriausybė, kartu 
su kitų religijų vadovybe,

Viešėdami Chicagoje aplankykite 
KAISTO 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.

Philadelphijos lietuvių choras Viltis su vadovu muz. L. Kauliniu sėkmingai koncertavę Baltimorė- 
je sausio 27 d. ALT S-gos Baltimorės skyriaus suruoštame vakare. K. Česonio nuotrauka

kai pats šio kongreso orga
nizatorius yra Melbourno 
arkivyskupas, būsimas kar
dinolas, dr. J. Knox. Prie 
šio, labai plataus rengimo 
komiteto, savo darbo sky
rius turi ir paskiros tauty
bės, tarp jų ir lietuviai, ku
riuos atstovauja Australi
jos Lietuvių Katalikų Fede
racijos valdyba su savo pa- 
gelbininkais.

Bendra . tarptautinė šio 
kongreso programa yra la
bai plati su savo konferen
cijom, parodom, koncertais 
ir iškilmingomis religinėmis 
apeigomis. Į šį kongresą iš 
Amerikos ir kitur atskren
da dvi grupės lietuvių sve
čių, vadovaujamų vyskupų 
V. Brizgio ir A. Deksnio. 
Šalia bendrosios kongreso 
programos yra sudaryta ir 
lietuviškosios kongreso da
lies pasirodymai, tarp ku
rių bus: Adelaidės teatro 
"Vaidilos” pastatymas "šuo 
lis į laisvę", Melbourno 
miesto salėje mišraus tau
tybių koncerto metu tauti
nių šokių grupės "Klumpa- 
kojo" pasirodymas, iškil
mingos koncelebracinės Mi
šios, pamokslą sakant vysk. 
V. Brizgiui ir pamaldose da
lyvaujant visoms organiza
cijoms su savomis vėliavo
mis. Šios Mišios yra skirtos 
Vasario 16-sios minėjimui, 
kai vėliau, svečiams daly
vaujant, įvyks ir mūsų šios 
Nepriklausomybės šventės 
minėjimas. Lietuvių daly
vavimas visų Australijos 
Imigrantų Mišiose, kurios 
bus laikomos didžiuliame 
sporto stadijone. Vasario 21 
dieną svečių ir vietinių lie
tuvių susipažinimo vakarie
nė, kai 24-tą dieną įvyks 
religinis koncertas, daly
vaujant Melbourno parapi
jos ir "Dainos" sambūrio 
chorams. Kongreso užbaigi
mas įvyks didžiuliame spor
tiniame stadijone, dalyvau
jant organizuotai ir vi
siems lietuviams.

Sydnėjaus lietuviai, no
rėdami irgi artimiau susi
pažinti abu vyskupus ir at- 
skrendančius kitus svečius, 
daro bendrą susipažinimo 
vakarienę.

Kylantis režisorius
Australijos meniniame 

gyvenime vis daugiau ir 
daugiau išgirstama yra 
Helmuto Bakaičio pavardė, 
kuris šiuo metu yra Pietų 
Australijos teatro jauno

sios programinės dailės di
rektorius. Į Australiją at
vykęs tik keturių metų iš 
Vokietijos, jis baigė Sydnė
juje gimnaziją ir vėliau 
universitete dramą ir vai
dybą. Baigęs universitetą, 
jis ilgiau dirbo valstybi
niuose Sydnėjaus teatruose, 
plačiai gilindamasis į vai
kišką vaidybą ir dramą, 
šiuo metu australų spauda
H. Bakaitį pristato kaip jau 
čia garsėjantį ne tik artis
tą, režisierių, bet ir kaip 
vaikų dramos specialistą ir 
rašytoją. Savo pačioje jau
nystėje lankęs savaitgalinę 
mokyklą, H. Bakaitis ir 
šiandien kalba labai gerai 
lietuviškai, nors savo pro
fesiniame gyvenime lietu
vių dar neturėjo progos su
tikti. Iki šiol be teatro, jam 
teko vaidinti radijo ir filmų 
vaidinimuose, kai jis pats 
yra parašęs eilę knygų, vai
dinimų, ypatingai mokykli
nio amžiaus vaikams ir yra 
laimėjęs kelias premijas. 
Pietų Australijos švietimo 
ministerio pavedimu, jam 
yra pavesta pravesti dra
mos auklėjimo programas 
mokyklose. Pagal jo pačio 
sudarytą metodą, visi kla
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CORVER ENGINEERING
9440 Grinnel Detroit, Mich. 48213
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sės mokiniai yra įtraukiami 
į vaidybinį darbą ir yra sa
vame klasės darbe ne ste
bėtojai, bet vaidintojai. 
Tikrai malonu, kad šis jau
nas lietuvis aktorius ir me
nininkas, gimęs Vokietijoje 
ir subrendęs Australijoje, 
šiandien yra taip aukštai iš
kilęs Australijoje,

Naujos senuos
Adelaidėje naują ir -gra

žią lietuvišką šeimą sukūrė 
Marytė Neverauskaitė ir 
Vytautas Špokevičius. Abu 
jaunieji, viena Adelaidėje, 
kitas Melbourne, buvo ak
tyvūs lietuviškame, ypatin
gai skautų gyvenime, visur 
dalyvaudami ir atstovauda
mi mūsų lietuviškąjį jauni
mą. Ho vestuvių jaunieji 
apsigyveno Melbourno mies 
te.

Melbourne ištekėjo Aud
ronė Virginija Dumskytė už
P. Hanson. Būdama pasku
tinio kurso medicinos stu
dentė, jaunoji ištekėjo už 
medicinos daktaro, kuris 
Melbourno universitetą bai
gė aukščiausiais pažymėji
mais.
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VAGIES KEPURE
UŽSIDEGĖ

Bolševiklapiai "Vilnis” ir 
"Laisvė” tiek jau nusigy
veno, kad nebesugeba užpil 
dyti savo leidinių "pažan
giųjų” rašeivų rašiniais. 
Propagandiniai — strate
giškais sumetimais į bol- 
ševiklapių užpildymą mobi
lizuota "Gimtojo Krašto” 
šutvė iš Vilniaus, šie rašei
vos, kurie apmokami iš tam 
tikrų biudžetinių sumų 
maskviniais rubliais, talki
na "pažangiesiems” "Vil
nies” ir "Laisvės" redakto
riams.

Paėmę, pav. "Laisvės” 
šeštąjį numerį, randame 
tiktai menkutę amerikinių 
"pažangiųjų” spurdėjimo 
kroniką neabejotinai čia jų 
surašytą. Viskas kita, net 
Vietnamo žemėlapis, gauta 
iš ok. Lietuvos. Toks "ben
dradarbiavimas” ir yra ta 
slapta ir (propagandiniu 
požiūriu) subversyvinė ki
tos valstybės agentų veikla 
per ”pažančiųjų” atstovau
jamus laikraščius.

Subversyviai veikdami, 
šie agentai iš svetimos vals
tybės pripildo "Laisvės” ir 
"Vilnies” puslapius, ar tai 
girdami sovietinę baudžia
vą, ar tai arogantiškai 
smerkdami Amerikos poli
tinį, ekonominį ir kultūrinį 
gyvenimą.

Tokiai veiklai viskas ge
ra; bet kuri tema (kad ir 
Vietnamo karas), bet kurio 
asmens dergimas. Pasitai
ko, dargi, grasinimų, ku
riais politrukai iš ok. Lie
tuvos bolševikijos.

Arogancija, melas, šmeiž
tas, niekinimas — viskas 
tinka į bendrą komunistinį 
viralą. "Laisvė” ir "Vil
nis”, piktnaudodamos lais
vos spaudos privilegijas 
Amerikoje, yra parankūs 
kanalai "Gimtojo Krašto” 
šutvės rašinius garsinti.

Vieną iš tokių užtinkame 
minimame "Laisvės” nume
ryje, adresuotą "Dirvai”. 
Tai kažin koks R. Valinčius 
(nesvarbu, ar tai slapukas, 
ar tikra pavardė) atsišau
kia į objektyvų ir informa
cinį pereitų metų "Dirvos” 
rašinį, kuriame duoti da
viniai apie bedarbio globą 
Amerikoje. Kartu, ir skau
džiam kontrastui, "Dirvo
je” buvo pacituoti bedarbio 
aprūpinimo bėdos Sovieti
nėje Rusijoje. "Dirva” fak
tais ir skaičiais nurodė, 
kiek, lygios padėties bedar
bis gauna šalpos Ameriko
je, ir kiek jis tos "šalpos” 
gauna Sovietijoje. Kontras
tai kalbėjo už Amerikos sis
temą.

Iš visiems prieinamų Em- 
ployment įstaigos šalpos 
taisyklių "Dirva” nurodė 
tam tikras bedarbių privi
legijas aprūpinimo darbu 
praktikoje, ir kitas gana 
svarbias to darbo detales.

Tai didžiai užrūstino mū
sų "pažangiuosius”. Juk iš 
"Dirvos" "pažangūs” kar
šinčiai gali patirti, kad ir 
Sovietijoje gyva nedarbo 

problema. Kartu matys, kad- 

bedarbis Amerikoje nepaly
ginamai geriau gali gyventi 
už sunkiai dirbantį asmenį 
Sovietijoje.

Norėdami sumažinti "Dir
vos” rašinio efektą, "Lais
vės” redaktoriai užsakė ta 
tema rašinį iš tik jiems ži
nomų šaltinių. Toks rašinys 
ir buvo tūlo R. Valinčiaus 
išperėtas.

Absoliučiai nepažindamas 
amerikinės gyvenimo struk 
tūros, narsus Valinčius nuo 
pat slenksčio ėmė švaistytis 
kumščiais. Jis, tradicingai 
iškoliojęs "Dirvą”, esą "dir- 
vininkai” tebelaukią "šiltų 
vietų Lietuvoje”, ėmė neig
ti Amerikos nedarbo šalpos 
sistemą. Bet, neturėdamas 
minimalių žinių apie tai, 
nurodė, kad ta sistema to
kia bloga, kad keli lietuviai, 
pabėgėliai-inteligentai nuo 
bolševikinio teroro Ameri
koje buvo priversti griebtis 
fizinio darbo.

"Kur čia gali bedarbis 
pasirinkti sau darbą?” rėkė 
įtūžęs ir pasimetęs "fak
tuose” Valinčius.

Valinčiaus "pavyzdys” 
stovi už "Dirvos” rašinio 
rėmų. "Dirva” kalbėjo apie 
Nedarbo reguliavimo tai
sykles. Bolševikinis oponen
tas rašo apie paskirus ir į 
tas taisykles neįtelpančias 
istorijas. Tai buvo paskirų 
inteligentų tragedija, kurią 
pagimdė bolševikinė okupa
cija. šie žmonės nemokėjo 
vietos kalbos, nebuvo nė tos 
valstybės piliečiai. Tokius 
Sovietijoje siunčia į sun
kiausius kanalų kasimo ar 
tundrų tvarkymo darbus. 
Čia, Amerikoje, jie gavo 
darbą fabrikuose. 0 ii’ tą 
mechanizuotą (ne fizinį) 
darbą dirbdami įsikūrė 
100'/ šauniau, kaip tie, ku
rie ir raštinės darbus dirbo 
ok. Lietuvoje.

Jie neišgyveno dvasinių 
teroro, nei stovėjo dėl duo
nos riekės prie krautuvių. 
Jie nebijojo savo tarpe šni
pų. Jie skaitė, kalbėjo, gal
vojo, meldėsi, kaip norėjo. 
Tokias gyvenimo sąlygas 
parūpino Amerika savo imi
grantams.

Yra visuotinė tiesa, kad 
Amerikos bedarbis gyvena 
geriau už Sovietijoje dir
bantįjį.

Lietuviai imigrantai ne
buvo tų kategorijoje, kurie 
gali rinktis sau darbą, dėl 
to, kad jie nepakankamai 
mokėjo vietos kalbą. Bet, 
vis vien ir ta aplinkybė ne
nuskriaudė jų. Jie šauniai 
išlaikė likiminį egzaminą ir 
įsikūrė. Jų gerbūvio ir da
bar atvyksta stebėti eks
kursijos iš ok. Lietuvos.

Nepažindamas ameriki
nio gyvenimo sąlygų R. Va
linčius stvėrėsi už savo ke
purės, vos išgirdo šauksmą 
"Ant vagies kepurė dega!”

"Laisvės” redaktorių "ap
laidumas”, žilas amžius ir 
intelektualinio budrumo sto
ka praleido rašinį, kuris 
ryškiai deklaruoja rašeivos

"Gimtasis Kraštas” pasi
gyrė, kad šiemetinis kalen
dorius yra jo dovana skai
tytojams. Bet, paskaitę šį 
kalendorių, įsitikinome, kad 
tai ne ”GK”, tačiau Mask
vos dovana, nes kalendo
riaus turinys yra perdėm 
rusiškas, o tik kalendorius 
išleistas lietuvių kalba. Be
veik visa medžiaga didžiu
liame kalendoriuje yra ru
siška, vos keletas straipsnių 
yra apie Lietuvą, ir tie pa
tys parašyti pagal Maskvos 
direktyvas.

Tuoj man krito j akis kaž
kokio nepažįstamo auto
riaus, kurio pavardės ar 
slapyvardžio neverta ir mi
nėti, straipsnis, pavadintas 
"Tarybų Sąjunga — Lietu
vos nepriklausomybės gynė
ja". "Na, ir cinikas!” — 
pagalvojau antraštę pama
tęs apie straipsnio autorių. 
Ir dar koks cinikas — pa
čio aukščiausiojo laipsnio!!! 
Senovės graikų cinikas ”te- 
pripažino atskirą asmens 
sau nustatomą dorovę, nei
gė kitų skiriamų valstybės 
įstatymų ir tikybos dėsnių 
privalumą” (taip senovės 
ciniką charakterizuoja LE), 
o dabartinis komunistinis 
cinikas iškraipo faktus, są
vokas ir tiesą, kaip jo par
tija reikalauja. Senovės ci
nikas minios nuomonėje bu
vo virtęs žodžio ir darbo 
nešvankėliu, begėdžiu, o 
naujovės komunistinis cini
kas nustojo ne tik gėdos 
jausmo, bet ir elementari
nės moralės principų. Juk 
kas būtų, jei pasiūlytume 
Popiežiui Staliną ir Hitlerį 
paskelbti šventaisiais. Tai 
būtų didžiausias cinizmas! 
Toks pat cinizmas yra tvir
tinimas, kad Tarybų Sąjun
ga yra Lietuvos nepriklau
somybės gynėja.

Straipsnio autorius vaiz
duoja Tarybų Sąjungą, kaip 
Lietuvos gynėją prieš Len
kijos agresiją. Tačiau jis 
nenurodo priežasčių, dėl ko 
Sovietų Rusija tai darė. Ji 
bijojo, kad Lenkija neoku
puotų visos Lietuvos ir ne
pasidarytų dar stipresnė 
valstybė, kuri būtų pavo
jingesnė Sovietų Rusijai. 
Ji bijojo, kad Lenkija pir
moji neprieitų prie Balti
jos jūros ir čia neįsigalėtų. 
Taigi, ne iš meilės Lietuvai 
ir jos valstybingumui, bet 
grynai dėl savo grobuoniškų 
tikslų Sovietų Rusija dip
lomatiškai bandydavo už
kirsti Lenkijai kelią į Lie
tuvą.

Toliau rašoma: ”1939 m. 
rugsėjo mėn., Tarybų Są
jungos vyriausybei pasiū
lius, Lietuva pasirašė su 
TSRS savitarpio pagalbos 
sutartį, šios sutarties dėka 
buvo sužlugdytas hitlerinės 
Vokietijos planas okupuoti 
Lietuvą, o po to ir visą Pa
baltijį”. Koks cinizmas ir 
koks melas! Juk 1939 m. 
rugpiūčio 23 d. Ribbentro- 
pas ir Molotovas pasirašė 
slaptą sutartį ir protokolą, 
o vėliau, rugsėjo 28 d., kitą 
slaptą sutartį ir protokolą, 
pagal kuriuos pasidalijo Pa
baltijį ir Lenkiją. Hitlerio 
ir Stalino pasikėtiniai pre
kiavo Lietuva, kaip kokia 
savo nuosavybe. Jie mūsų 
žemes net pardavinėjo vie
nas antram už auksą! šių 
spekuliantų pakalikai šian
dien dar drįsta tvirtinti, 
kad jie gynė Lietuvą nuo 
Hitlerio...

neišmanymą apie ką jis 
pats rašo.

Be abejo ir ateityje bus 
tokių kurjozų, nes "bendra
darbiavimas” su bolševiki
ne šutve iš ok. Lietuvos ne 
mažės, bet turi tendenciją- 
didėti.

Lietuvos vyriausybė pasi
rašė su S. Rusija savitarpio 
pagalbos sutartį ne todėl, 
kad ją vertė "platieji visuo
menės sluoksniai”, o todėl, 
kad ją privertė Maskva. Jei 
Lietuvos vyriausybė nebūtų 
pasirinkusi neutralumo po
litikos, tai ji būtų galėjusi 
su Vokietija pasirašyti to
kią pat pagalbos sutartį ir 
atsispirti Maskvos spaudi
mams. Deja, Lietuvos vy
riausybės gerą valią Mak- 
va išnaudojo piktam.

Maskvos grobuoniški kės
lai buvo aiškūs nuo pat Lie
tuvos valstybės nepriklau
somybės paskelbimo dienos. 
Jau 1918-19 m. žiemą Rau
donoji armija įsiveržė į Ry
tų Lietuvą ir okupavo vals
tybės dalį. Tik Lietuvos vy
riausybės pasiryžimu ir sa
vanorių bei lietuvių karių 
kraujo aukomis buvo apgin
ta Lietuvos nepriklausomy
bė nuo Maskvos ir kitų sve
timų kariuomenių gaujų, 
kurios siekė užgniaužti Lie
tuvos valstybės idėją pačio
je jos užuomazgoje.

Bandymas įrodyti lietu
viams, kad Sovietų Rusija 
buvo Lietuvos nepriklauso
mybės gynėja yra panašus 
į bandymą įtikinti avelei, 
kad vilkas yra ne plėšrus 
žvėris, arba vištai, kad lapė 
yra jos geriausia draugė. 
Tik grobuonis vilkas, gin
damas vištą nuo lapės, turės 
tikslą ne vištą apsaugoti, 
bet pats ją pagrobti ir pra
ryti.

1939 m. rudenį lietuviai 
dainavo: "Vilnius mūsų, 
Lietuva rusų”... šiandien 
rusų pakalikas džiaugiasi, 
kad "pirmąkart savo isto
rijoje ji (suprask Lietuva) 
susigrąžino visas lietuviš
kas žemes”, bet nuslepia 
pagrindinį faktą, kad že- 
mįes nusavino S. Rusija, o 
žemių nuolatinius gyvento
jus, ūkininkus, pavertė dar
bo vergais, kurie kruvinu 
prakaitu sukuria materiali
nes gėrybes Maskvai, šioji 
gi, naudodamasi svetimų 
vergų darbo vaisiais, gerai 
apmoka tokiems pakali
kams, kurie ciniškai skelbia 
idėjas, visiškai priešingas 
Lietuvos gyvybiniams inte
resams. Lietuvos valstybės 
nepriklausomybė buvo 1940 
m. birželio 15 d. Raudono
sios armijos jėga panaikin
ta. Tai okupacinis aktas, 
kurio joks laisvę mylintis 
lietuvis negali pripažinti.

Mes prašome Jūsų 
surasti tik VIENA 
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DĖL STRAIPSNIO "KO. 
IEŠKOME LIETUVIŲ 

DAILININKŲ 
DARBUOSE?"

Kartais besiklausant ko
kią kalbą, pasitaiko užsisva
joti. Užsisvajojama ir tada, 
kai atidžiai stebime kalbė
toją. Ir žodžiai nevisados 
sutupia klausytojo sąmonė
je pilnaprasmiais sakiniais.

Ponios Emilijos čekienės 
straipsnyje "Ko ieškoma 
lietuvių dailininkų darbuo
se?” (Dirva, 1972". XII, 13, 
Nr. 95) suminėtos frazės iš 
mano pranešimo įgauna vi
siškai skirtingą kontekstą, 
kai jos išimamos iš savo 
.tikrosios gūžtos — sakinio. 
Štai kaip buvo iškraiptos 
mano mintys.

Cituojama frazė "daili
ninkai yra politinių srovių 
kaliniai” mano pasakytoje 
kalboje turi visai skirtingą 
prasmę. Esu pasakiusi: 
"Pirma galima pažvelgti J 
dailininką, kaip į politinės 
sistemos kalinį, įnamį, da
lyvį ar svečią”.

Kitas netiksliai nugirstas 
posakis — "dailininkai pri
klauso kuriai tautai tik per 
klaidą”. Atrodo, kad p. če
kienė tuo nori primesti man 
visai svetimą mintį, kad 
dailininkas, kuris nekuria 
tautiniais motyvais ar pa
gal to laiko emocines nuo
taikas, bodisi savo tauta. 
Savo pranešime tvirtinau, 
kad dailininką veikia ir jį 
keičia aplinkybės, formuo
damos jo poelgių skalę ir 
reikalaudamos duoklės, t. y. 
"tų aplinkybių atkartojimo 
kitomis formomis, kurios, 
perėjusios iš specifinio vyk
smo per kūrėjo biochemi
nes ir psichines rafmerijas, 
išplaukia virpančiais ir ne
peržvelgiamais fasadais”.

Arba vėl primetama to
kia frazė: "Čiurlionio dar
bai tik etnografiniai žemė
lapiai ir pan.” Mano teigi
nių pynėje šiaip pasakyta: 
"Čiurlionio neturėjimas kon 
taktų su Vakarų Europoje 
gyvenančiais dailinin kais 
tuojau pat paneigia teiginį, 
kad jisai yra abstraktinio 
meno pradininkas, jo darbai

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ 

pavirsta etnografiškai as
meniniais žemėlapiais”

Tikrai nemalonu skaityti 
spaudoje savo iškreiptas 
mintis.

Austė Pečiūraitė

APIE RAŠTUS IR 
KALBAS

Mielai sutinku su daili
ninkės Austės Pečiūraitės 
šio laiško pirmaisiais saki
niais, tačiau gerai žinome, 
kad klausant paskaitų užsi
svajojama tik tada, kada jų 
turinys nuobodus ar neįdo
miai perteikiamas. O kal
bant apie žodžių "sutūpi
mą” klausytojo sąmonėje 
pilnaprasmiais sakiniais, tai 
verta atkreipti kalbėtojų 
dėmesį į tai, kad gana daž
nai pasitaiko, jog visą va
landą išklausius kalbos ne
būna ko "tupdyti” į savo 
pasąmonj ar popierių.

Šiame laiške dail. A. Pe
čiūraitė tik patvirtina mano 
trumpai cituotas iš jos kal
bos mintis ir jas pratęsia, 
papildo. Taigi ir šiuo atveju 
galima apie daiktą ar įvykį 
bei žmogų kalbėti valandą, 
rašyti keletą puslapių ir ga
lima tą patį pasakyti ar pa
rašyti keliais sakiniais.

Kalbant apie dail. M. K. 
Čiurlionį, tai būtina jaunai 
dailininkei A. Pečiūraitei su 
jo kūryba giliau susipažin
ti, nes jos pareikštos min
tys aname simpoziume ir 
šiame laiške neatitinka tik
rovei.

Atsiminimai apie Čiurlio
nį, J. Tallat-Kelpša, 1938 m. 
išleista Kaune, 192 psl.

M. K. Čiurlionis, der li- 
tauische Maler und Muzi- 
ker, 1938 m., Nikolaj Wo- 
robiov, Kaunas-Leipzig.

M. K. Čiurlionis — Pio- 
nier de I’art abstrait, Pa
ris, 1949 m. ir M. K. Čiur
lionis "The First Abstract 
Painter of Modern Times" 
1957 m. abu leidiniai A. 
Rannit.

Encyclopedia of the Arts, 
Charmion Wiegand, 1946 
m. New York 874 psl.

Dictionary of Abstract 
Painting, Micheal Seuphor, 
1957 m. New York.

Rusų kalba V. Ivanovo 
knyga apie Čiurlionį išleis
ta 1916 m. Maskvoje.

M. K. Čiurlionis Lietuvių 
Enciklopedijoj IV tome, 204 
psl., rašo J. Girnius.

Dail. K. žoromskio daug 
straipsnių Drauge 1951. 9. 
8, 1952. 4. 12 ir dabar ne
senai. Dirvoje 1961. 3 31 
ir t.t.

E. čekienė
WANTED JOURNEYMAN 

MOLD MAKERS 
MILL HANDS 

GRINDER HANDS 
Mušt be able to sėt up work from 
blue prints & elose tolerance. 
Steady employment. overtime — days. 

HALE PLASTIC BALLS 
INCORPARATED 

23957 RYAN RD. 
WARREN, MICHIGAN

14-16)

WANTED JOURNEYMEN or 
IST CLASS SKILLED 

MOLD MAKERS TOOL MAKERS 
DIE MAKERS

To work on kiksite Proto-type injec- 
tion molds.
All benefits — overtime* minimum. 
58 hours and overtime.

UNIVERSAL PROTO-TYPE INC. 
24401 Hoover Rd. 

Warren, Mich. 48089 
313-756-6767

(11-17)

WELDING FIXTURE AND 
MACHINES 

IMMEDIATE OPENINGS 
FOR 

ELECTRICIANS 
FIXTURE BUILDERS 

MILL HANDS 
HYDRAULIC FITTERS 

DAY AND NIGHT SHIFT 
Full benefits. 58 hour week. 

DOLLAR ELECTRIC CO. 
31200 STEPHENSON 

MADISON HEIGHTS. MICH. 
(12-18)

MAINTENANCE 
MACHINE REPAIRMAN 

Journeyman first class, mušt have 
served on apprenticeship or eųuiva- 
lent, Ist shift. Paid hospitalizations, 
other fringes. Steady employment, 
call C. M. Kukulą.

HARRIS CALORIFIC CO. 
5501 CASS AVĖ. 216-961-5700

CLEVELAND, OHIO 
Growing manufacturer of quality gas, 
eutting and we)ding equipmenl.

An Equal Opportunity Employer 
(12-18)
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REUMATINIS 
UŽDEGIMAS

— Kas yra reumatinis 
uždegimas arba Rheu- 
matic Fever ir kaip juo 
susergama.

Reumatinis uždegimas 
yra kita didelė širdies li
gos priežastis. Seniau tai 
buvo pati didžioji liga vai
kystėje. Jos pradžia be
veik visados susijusi su 
bakterine infekcija, arba 
strept throat, kuri, jei 
pasikartoja, gali sužalo
ti širdies vožtuvus ir dėl 
to iššaukti reumatinį už
degimą.

— Papasakokite apie 
American Heart Associa- 
tion programą ir kaip ji 
veikia.

— Šios draugijos Šiau 
rėš Rytų Ohio skyrius 
yra išvystęs tikrai efek
tingą programą kaip ap
sisaugoti nuo reumatinio 
uždegimo. Būtent, ji įve
dė paprastą, greitą, bet 
drauge ir labai preciziš
ką privedimą atpažinti 
gerklės bakterijų 
strept throat. Nuo pro
gramos įvedimo, 1966 
metų pradžios, virš 600, 
000 gerklės analizių jau 
padaryta. Aš noriu pakar
totinai atkreipti gerbia
mų Dirvos skaitytojų dė
mesį į faktą, kad strept 
throat, jeigu jos tuoj pat 
negydysite, gali išsivys
tyti į reumatinį uždegi
mą.

— Kas yra širdies mur
mesys? Kas yra padidė
jusi širdis?

— Širdies murmėji
mas atsiranda dėl jos vož
tuvų malfunkcijos ir ne
taisyklingo plakimo. Šir
dis padidėja aukšto krau
jo spaudimo atveju, jos 
darbui padidėjus pumpuo
ti kraują pro elastingu
mą praradusius kapila- 
rus. Širdies muskulai iš
siplečia ir tuo jos dydis.

— Ar nuolatinis oro 
trūkumas yra širdies li
gos ženklas?

Nuolatinis oro trūku
mas gali išsivystyti nuo 
taip vadinamos congesti- 
ve heart failure kompli
kacijos. Toji kompolika- 
cija atsiranda dėl širdies 
muskulų sužalojimo, nuo 
reumatinio karščio, pri
gimtinių defektų, širdies 
atakos, artherosclerozės 
ar aukšto kraujo spaudi
mo. Širdies muskulams 
nusilpus, jos kraujo pum- 
pavimo galia susilpnėja 
ir ji nebepajėgia reikalin
go kraujo kiekio pum
puoti. Dalis jo pradeda 
susirinkti plaučiuose, 
inkstuose ar net galū
nėse. Plaučiuose susirin
kęs didesnis to kraujo kie
kis ir iššaukia tuos oro 
trūkumus žmoguje. Susi
rinkęs kraujo perteklius 
kapiliarinėse sienose su 
kelia sąnarių sutinimą.

— Kokie yra širdies 
priepuolio ženklai? Ką 
reikia daryti juos paty
rus? Ar širdies prie
puolis ir coronary yra 
tas pat? Ką reiškia 
thrombosis? Kas yra 
EKG ir ką tai matuoja?

Širdies priepuolis ar
ba ataka ir coronary yra 
tas pats. Širdies prie
puolio simptomus reikia 
gerai kiekvienam įsidė
mėti, kad tuoj pat juos at- 
pažintumėm. Pirmiausia 
pajuntama didelis spaudi
mas ir žnybiantis skaus
mas. Jie ilgiau tęsiasi. 
Paskui tie skausmai iš
siplečia įpečius, rankas, 
kaklą ir net žandikaulį.

Klauskite — atsakysime toris? Ar galima operuo
ti?

— Širdies priepuolio 
metu muskulai dėl de
guonies stokos yra suža
loti. Jiems išgyti ma
žieji kraujo indai atsi
daro ir išsilieja .Tas in
dų praplėtimas vadinasi 
collateral circulation. 
Tai yra pačios širdies 
gelbėjimosi būdas nau
jais kanalais pristatyti 
kraują sužalotiems šir
dies muskulams. Kuomet 
širdis nebegauna pakan
kamai kraujo nei šiais pa
didėjusiais collateral ka
nalais, ji išduoda įspėji
mo ženklą vadinamu an
gina pectoris. Jis pasi
reiškia suspaudimo, sun
kaus gniaužimo sensaci
ja ar krūtinės skausmu ir 
gali išsiplėsti įpečius, 
rankas, kaklą ar nugarą. 
Šiems anginos skaus-

Daugiau kaip pusė visų mams pasireiškus yra bū- 
krašto ligoninių šiuos 
specialius skyrius jau tu
ri. Tikimasi, kad artimo
je ateityje visos ligoni
nes šiuos skyrius turės, 
kurie galės pagelbėti šir
dies atakos aukai sugra
žinti į normalią padėtį 
jo širdies elektrinius im
pulsus ir kitus širdies 
sutrikimus.

Dr. Antanas Butkus

KAS YRA REUMATINIS UŽDEGIMAS
IR KAIP JUO SUSERGAMA?

Šie skausmai dažnai yra 
palydimi išprakaitavi- 
mu, bloga savijauta, vė
mimu — oro trūkumu. 
Šiuos simptomus paju
tus, kiekviena minutė 
yra brangi, tad tuoj pat 
reikia kreiptis į savo gy
dytoją. Jo neprisiskam
binus, skubėti į ligoninės 
greitosios pagalbos sky
rių (emergency room). 
Thrombosis yra kraujo 
indų užkimšimas kraujo , nuo vieno autobuso aūkš- 
kūnelių užkrešėjimu. 
Tam yra daugelis prie
žasčių. Pavyzdžiui Mū
riai Thrombi atsiranda 
susikoncentravus dides
niam baltųjų kūnelių kie
kiui, Žaizdai plečiantis 
susirenka ir kiti kraujo 
kūneliai, fibrinas, balty
mai. Jųjų komplikacijos 
gali atsirasti emboli, ar 
visiškas kraujo indų už
kimšimas. EKG —reiš- 
kie electrocardiogramą. 
Ji matuoja širdies plaki
mo ritmiškumą

geležinkelio 
nuo širdies 
staigia mir- 
dvigubai dau-
geležinkelio

laukia rečiau už tuos ku 
rie jo mažiau dirba. Pa
vyzdžiui, 
raštininkų 
priepuolio 
tim krinta 
giau negu
iešmininkų tarpe. Angli
joje autobusų šoferiai 
gauna širdies priepuolį 
daug dažniau, negu tų pa
čių autobusų kondukto
riai, kurie turi bėgioti

to į kitą, kontroliuodami 
bei pardavinėdami bilie
tus.

— Ar tiesa kad mo- 
rys turi mažiau širdies 
atakų negu vyrai? Jei 
taip, ar tai tiesa, visose 
amžiaus grupėse?

— Jaunos moterys turi 
mažiau širdies atakų ne - 
gu vyrai. 45-50 amžiaus 
grupėje ir vyresnių tas 
skirtumas pranyksta.

dimas neabejotinai turi 
įtakos į širdies ligos ga
vimo rizikos padidėjimą. 
Asmens su aukštu kraujo 
spaudimu mažosios arte
rijos susiaurėja ir pra
randa elastingumą. Dėl 
to širdžiai daug sunkiau 
pumpuoti kraują, kas ją 
labai pavargina ir šir
dies muskulai padidėja ir 
nusilpsta. Tad yra būtina 
tą kraujo spaudimą suma
žinti, išsigydant jįkraujo 
spaudimą reguliuojančių 
vaistų pagalba. Nutuki
mas apsunkina širdies 
veikimą ir tuo gali iš
šaukti aukštą kraujo spau
dimą.

dams įgyvendinti ir tuo 
padėti širdies atakos iš
tiktiems asmenims. La
bai daug naujų gyvybę 
geibstančių priemonių su
rasta dėka šios organiza
cijos pastangų.

— Kurios vietinės li
goninės yra geriausiai 
aprūpintos aptarnauti šir
dies priepuolio aukas? 
Ar jos visos turi intensy
vios pagalbos skyrių spe
cialiai paruoštą širdies 
ligų pacientams?

— Ar tiesa, kadpacien- 
tas po širdies priepuolio 
turi griežtai prisilaikyti 
dietos? Ar dieta turi ko
kios reikšmės dėl šir
dies priepuolio apsisau
gojimo. Jei taip, kokiu 
būdu?

— Širdies priepuolio 
ištikti asmenys turėtų 
prisitaikyti griežtesnės 
dietos. Tiesa taip pat, 
kad išmintinga dieta turi 
ir apsaugojančios reikš
mės. Tad geriau yra su
sirūpinti dieta iš anksto. 
Svarbiausia tinkamą die
tą turėtų vartoti jauni 
žmonės, kad tuo būdu il
giau išlaikytų savo krau
jo indus nesugadintus 
artherosclerozinių žaiz
dų. Šiandien yra pakan
kamai moksliniais davi
niais paremtų faktų, kad 
aukštas pasotintų rieba
linių rūgščių ir choles
terolio kiekis kraujuje 
pagreitina kraujo indų su
žalojimą. Tuos aukšto 
kraujo riebalus sukelia 
dietoje vartojami gyvuli
niai riebalai ir kalorijų 
perviršius.

— Daug girdime apie 
plaučių vėžį ir cigarečių 
rūkymą, ar tiesa, kad ci
garečių rūkymas yra dar 
didesnis pavojus širdies 
ligai?

— Taip tiesa. Praėju
sį rudenį Los Angeles 
mokslininkų konferenci
joje buvo pateikta keletą 
tą faktą paliudijančių stu
dijų. Taip pat ir neseniai 
išėjęs Surgeon General 
reportas pripažįsta, kad 
rūkymas yra kenksmin
gesnis širdies ligai negu 
plaučių vėžiui.

— Ar mankšta padeda 
apsisaugoti širdies prie
puolio, ar jį iššaukia%

— Išmintinga mankš
ta padeda apsisaugoti. 
Pertempianti, kaip kad 
sniego kasimas šaltą die
ną gali jį iššaukti.

— Ar yra skirtumas 
širdies ligos gavimo nuo
šimtyje tarp fizinio dar
bo žmonių ir raštinės 
tarnautojų? Ar lauke dir
bantieji turi tiek pat tų 
atakų kiek viduje dirban
tieji?

— Fizinį darbą dirban
tieji širdies atakų susi-

— Ar aukštas baltymų 
kiekis, kuris siūlomas 
vartoti svoriui sumažin
ti yra blogai širdžiai? 
O gal yra daug svarbiau 
sumažinti svorį, kurio 
perteklius yra apsunki
nimas širdžiai?

Svorio perteklius 
nutukimas yra ne 
bereikalingas šir-

— Ar žmogus turėtų 
eiti dirbti po vienos ar 
dviejų širdies priepuo
lių?

— Širdies priepuolis, 
jei greitai susigriebiama 
yra pagydomas. Po jos 
žmogus gali vesti visai 
normalų gyvenimą. Tai
gi, ir vėl eiti dirbti.

tina kad širdies našta bū
tų sumažinta. Reikia su
stabdyti fizinius judesius 
ir priimti vaistus. Čia pa
deda nitroglycerinas, ku 
ris sumažina širdies 
naštą. Angina pectoris 
skausmai eali būti anks
tyvieji širdies priepuo
lio ženklai. Pastarajame 
jie daug aštresni ir jų pa
šalinti nitroglycerino pa-

— Kas yra angina pec- galba jau nebegalima.

arba 
tik 
dies apsunkinimas. Jis 
dar kenksmingas ir dėl 
to, kad dažnai sukelia 
nenormalių lipidų meta
bolizmą, kaip antai aukš
tą glyceridų kiekį krau
juje, kas yra pavojinga 
kraujo indų žaizdoms gau
ti, taip pat gali sukelti 
thrombozę.

— Ar tabletės nuo gim
dymo kontrolės turi ko
kios įtakos į širdies li
gą?

— Yra mokslinių davi-~ 
nių, įrodančių, kad jos ga
li paveikti lipidų metabo
lizmą. Pav., sukelti aukš
tesnį kiekįglyceridų ir ki
tų riebalų. Paveikti į rie
balų - baltymų transpor
tą kraujuje ir kt.
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— Ar širdies liga yra 
paveldėjama, o gal tik ji 
dažniau pasitaiko žmonė
se, kurių šeimos istori
joje yra buvę šios ligos 
atsitikimų?

— Nėra nustatyta, kad 
širdies ar kitų arterijų 
žaizdos būtų paveldimos 
tikra to žodžio prasme. 
Tačiau iš tiesų daviniai 
rodo, kad paveldėjimas 
netiesioginiai turi reikš
mės ir tie žmonės,kurių 
šeimoje būta širdies li
gos ir jie turi didesnį pa
linkimą ją gauti negu tie 
kurių šeimos nariai tos 
ligos nėra turėję.

— Prieš kelis metus 
buvo padaryta studija ly. 
ginanti širdies ligos išsi 
plėtimą įvairių tautų tar 
pe. Japonai atrodo, turė
jo mažesnę riziką šią 
ligą gauti. Ar tai iš tie
sų yra ir dėl ko?

— Taip, japonai pro
porcingai serga mažiau 
širdies liga, negu euro
piečiai, tačiau jų mirtin
gumas nuo smegenų para
lyžiaus arba stroke yra 
didesnis. Tikrojipriežas 
tis tiems skirtumams ne
žinoma. Japonų kraujo 
cholesterolis yra žemes
nis, tačiau jų glyceridas 
lyginant su kitų riebali
nių medžiagų kiekiu, pro
porcingai aukštesnis. 
Tas priduoda kraujui tirš
tumą ir pagreitina smege
nų ataką.

— Ar aukštas kraujo 
spaudimas yra rizikos 
faktorius? Ką daryti kad 
jį sumažinus, ar nutuki
mas atsiliepia į aukštą 
kraujo spaudimą?

— Aukštas kraujo spau.

šiandien su- 
pat mirimų, 

kelis šimtme-

— Ar yra koks nors 
būdas patirti ar širdies 
priepuolis 
kelia tiek 
kaip prieš 
čius?

— Tvirtais duomeni
mis paremta statistika 
rodo, kad mirtingumas 
nuo širdies ligų per pas
kutinį dvidešimt metų nė
ra pasikeitęs. Kaip buvo 
prieš keletą šimtmečių 
sunku tiksliai pasakyti. 
Viena ką reikia prisimin
ti kad žmogaus amžius 
pailgėjo. Tas dar labiau 
komplikuoja palyginimo 
klausimą.

— Kas yra choleste
rolis ir ką jis padaro šir
dies atakos metu. Ar ta 
medžiaga gaunama vien 
iš dietos ar ją pats žmo
gaus kūnas pasigamina.

— Cholesterolis, tai 
labai komplikuota chemi
nė molekulė, kurios tik 
pusė gaunama iš dietos. 
Kitą dalį žmogaus kūnas 
pats pasigamina. Kaip mi
nėjau, jis yra žmogui bū
tinas. Problema atsiran
da tuomet kai drauge su 
cholesteroliu dietoje var
tojama daugpasotintų rie 
balinių rūgščių. Jos su
sijungę su cholesteroliu, 
užblokuoja mažąsias šir
dies arterijas ir sustab
do kraujo apytaką ir tuo 
pačiu gyvybines medžia
gas, dėl* kurių stokos šir
dies ląstelės numiršta.

— Ką daro Širdies 
Draugija? Ar ji padeda 
širdies atakos aukoms, 
ar tėra tik tyrimo organi
zacija?

Ši organizacija yra la
bai daug prisidėjusi prie 
kovos su širdies liga. Jos 
dėka suorganizuota finan
sinė pagalba medicinos 
tyrimams paremti ir taip 
pat naujai surastiems bū-

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

ILGIS. Novelės ilgis neribojamas.

LAIKAS. Paskutinė rankraščiui įteikti data: 1973 metų 
birželio 15 d.

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

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

SĄLYGOS. Laimėjusiam autoriui bus įteikta 500 dole
rių premija. Konkurso skelbėjas turi teisę premi
juotąją novelę be papildomo atlyginimo spausdinti 
Dirvoje atskiru leidiniu ar novelių rinkinyje. Auto
rius gali premijuotąją novelę spausdinti antruoju 
leidimu.

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

JURY KOMISIJA paprasta balsų dauguma sprendžia, kas 
premijuotina ir kas rekomenduotina spausdinti. Jeigu 
komisija nuspręstų, kad nė viena jai pateikta novelė 
nepremijuotina, premija tais metais neskiriama ir 
perkeliama į ateinančius metus.

Mecenatas — SIMAS KAŠELIONIS.

sventaragis
Tai naujas VYT. ALANTO istorinis romanas 

iš Mindaugo laikų. I tomas 408 psl. Kietais virše
liais 6 dol., minkštais — 5 dol. Aplankas dail. T. 
Valiaus.

Tai knyga, kurią pradėjus skaityti, negalima 
atsitraukti, kol nebaigiamas paskutinis puslapis.

Paskubėkite įsigyti knygą pas platintojus ar 
tiesiog Dirvoje.

DIRVA
6907 Superior Avė.
Cleveland, Ohio 44103

Siunčiu.......... dol. ir prašau atsiųsti man V. Alanto
romaną Šventaragis I tomą.

Pavardė ir vardas

Adresas
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LIETUVOS METRAŠTIS
ALGIRDAS GUSTAITIS

Lietuvos metraščius rei
kia dar atsidėjus tirti ir į 
juos, kaip į Didžiosios Lie
tuvos K-jos šaltinį, žymiai 
daugiau dėmesio kreipti.

Dr. Z. Ivinskis

Metraščiai yra kronikine 
tvarka surašyti kokio įvykio duo 
menys. Dr. Z, Ivinskis LE XVIII 
307 rašo: "St. Smolka su pagrin
du atkreipė dėmesį į Vytauto ant
rojo pabėgimo metu (1390-92) pa
rašytą memorialą - skundą prieš 
pusbrolius Algirdaičius Dis ist 
Witoldes Šache wedir Jagalnund 
Skargaln (Scr. rer. Pruss. II, 
712-714). Jis buvo parašytas pa
čiam Vytautui diktuojant arba 
bent su jo žinia”.

Daugiau Lietuvos metraščių 
žinoma iš XIV ir XV amžių.

Vilniuje 1971 m. lituanistinės 
bibliotekos 10-tuoju veikalu iš
leista Lietuvos Metraštis (By- 
chovco kronika), kurio redak
cinei komisijai vadovavo K. Kor- 
sakas. Tiražas 15.000 egz. Kai
na 1 rb. 53 kp. 397 psl.

Rimo Jaso pratarmėje sako
ma:

"Tarp labai nedaugelio išliku
sių ligi XIX a. pasaulietinės is
torinės raštijos paminklų, su
kurtų Lietuvos valstybėje iki 
XVI a. vidurio slavų kalba, By- 
chovco kronika yra įdomiausias 
ir palyginti didžiausias khrinys, 
jungiantis ir istorinio šaltinio, 
ir publicistikos ir grožinės lite
ratūros elementus. Tai vienas iš 
vertingiausių Renesanso epo
chos pradžios Lietuvos kultūros 
paminklų, kuriame ryškiausiai 
atsispindi jos valdančiųjų sluoks 
nių pažiūros į savo valstybę, į jos 
santykius su kaimynais, į jos 
praeitį". (5 psl.).

Rankraštį apie 1830 m. sura
do Bychovco Mogiliovcų dvaro 
bibliotekoje Vilniaus gimnazijos 
mokyt. L Klimaševskis, kuris 
dalyvavo 1831 m. sukilime ir te- 
suspėjo dalį atradimo paskelbti. 
Tą reikšmingą rankraštį paskel
bė Teodoras Narbutas, kurio pa 
grindų parašė savo devynių to
mų "Lietuvių tautos istorijoje" 
lenkų k., išsp. 1835-1841 m.

B. kronikai trūksta pradžios 
ir pabaigos. Tekstas pradeda
mas per vidurį nutrauktu sakiniu.

Antrą kartą, prie kitų Lietu
vos Didž. K. metraščių, suras
tų iki 1907 m., paskelbė rusai.

Trečią kartą Byc. kronika pa
skelbta 1966 m. Sovietų Rusijos 
Mokslų Akademijos istorijos ins
tituto.

Bychovco kronika parašyta 
prieš 1525 m., nors joje apra
šoma daug ankstesnių įvykių, 
naudojantis kitais duomenimis.

GAUSU ĮVAIRIŲ ŽINIŲ

Lietuvos Metraščio (Bychov
co kronikos) yra dvi pagrindinės 
dalys: 1) minėto rankraščio ver
timas į lietuvių kalbą, 2) jų ko
mentavimas, paaiškinimai.

Pačios kronikos vertimo teks
tas telpa 41-187 psl., paaiškini
mai paskelbti 191-344 psl. To
liau eina svarbesnių šaltinių ir 
literatūros sąrašas, asmenvar
džių rodyklė, vietovardžių rodyk
lė, ir turinys.
Pačiame Lietuvos Metrašty

je (Bychovco kronikoje), yra gau
sybė žinių, duomenų. Knygos re
dakcinė komisija davė paaiškini
mus, kartais net po keletą vie
nam sakiniui! Jų yra daugybei 
mums svarbių įvykių, asmenų 
bei kt. klausimais, pav., pasi
sako apie Gedimino stulpų kil
mę, Žemaitijos ženklą. Giedrai
čių giminės ženklą, ir t.t. ir 
«.t.

Kauno vardą taip aiškina: "Kū 
no vardas, turbūt, pasidarytas 
iš Kauno vietovardžio, bet au
torius galėjo pasinaudoti ir vie - 
tovardžiu Kunašov: XVI a. pir
moje pusėje Kunašovo vietovė 
buvo apie Markovą, į šiaurės 
vakarus nuo Minsko. Be to, į 
šiaurę nuo Nesvyžiaus (BTSR) 
teka upelis Kunoska — Nemuno 
aukštupio kairysis intakas, o 
prie jo yra kaimas Kunosa”. 
(195 p.). Moksliškai Kauno vardo 
kilmė nenustatyta.

Aiškinimuose yra lietuviams 

kenksmingų sąvokų suplakimų. 
Pav., Rusia ir Rusija laiko tuo 
pačiu, nors tai yra visiškai skir
tingos geografinės bei istorinės 
sąvokos. Vardo Rusia (Russia) 
(ar Rvsia, Rvssia) ■ trumpą pa
aiškinimą daviau mano pareng
tame ir 1971 m. išleistame G. 
Mercatr’iaus 1595 m. Lietuvos 
žemėlapio lape. Gi 198 psl. štai-, 
ga sušvinta "Juodoji Rusia” — 
Slonimas, Volkovyskas, Gardi
nas, Svisločius. Vėliau vėl tas 
sąvokas painiai maišo.

Byc. kronikoje Žemaičių di
dysis kunigaikštis Mantvila, be 
kitko, taip įvertintas:

"Išžygiavę iš Naugarduko, 
įkūrė Gardino miestą ir paskui 
nužygiavo į Brastą, ir rado 
Brastą ir Drohičiną, ir Melni
ką Batu nusiaubtus ir sunaikin
tus. Jis tuos miestus atstatė ir 
ėmė juose kunigaikščiauti”.

Čia vėl rusų - komunistųdrau- 
dinys Lietuvos Brastą vadinti 
tikru vardu. Okupuotoje Lietu
voje, matomai, Lietuvos Bras
tos negalima vadinti Lietuvos 
Brasta, o privaloma vadinti tik 
Brasta!

Iš tiesų Lietuvos Brasta yra 
vienas seniausių tos srities mies
tų, įkurtas jotvingių gyventose 
žemėse, Rusijos metraščiuose 
minimas nuo 1017 m. XI a. Lie
tuvos Brastą stengėsi užimti 
lenkų kunigaikščiai. Vėliau 
Liet. B. ir apylinkes naikino 
kryžiuočių, totorių kariuome
nės. 1319 m. savo valdžion pa
ėmė D.L.K. Gediminas. Vytau
to Didžiojo laikais įjungta į 
Trakų vaivadiją. 1505 m. įvyko 
Lietuvos seimas. 1553 m. Lietu
vos Kunigaikštis Radvila Juoda
sis įsteigė spaustuvę. Net po 
lietuviams žalingos 1569 m. 
Liublino unijos Lietuvos Bras
ta buvo palikta Lietuvos valsty
bės ribose. Maskvos - Švedi
jos karų metu 1657 m. Lietu
vos Brastoje įvyko lietuviu sei
mas. 1795 m. pagrobė Rusija,
1918 m. Lietuvos Brastoje pasi
rašyta garsioji taikos sutartis 
tarp Rusijos ir Vokietijos vy
riausybių, kuria Rusija atsiža
dėjo savo pretenzijų į Lietu
vą, Pabaltijį ir Lenkiją. Deja,
1919 m. nepriklausomos Lietu
vos kariuomenė nebuvo pajėgi 
išmušti Lenkijos .kariuomenę iš 
Lietuvos Brastos, ir ji buvo už 
imta Lenkijos. 1939 m. buvo už
imta Sovietų Rusijos kariuome
nės, 1941-44 m. okupantais buvo 
Vokietijos kariuomenė, 1944 m. 
užėmė Sov. R. kar., nuo 1945 'm. 
atiduota sovietinei Gudijai. (K. 
Avižonis, LE XVI 105-106).

Lietuvos Brasta yra mano pa 
rengtame Lietuvos žemėlapyje 
nors ir neįeina į Lietuvos teri
torines žemes.

Minėtoje citatoje, bandydami 
aiškinti Gardino įkūrimą apvelka 
slavinizmo nurodytomis žinio
mis, bet parašydami, kad prie 
Lietuvos prijungtas nuo XIII a. 
vidurio. Buvo svarbiausia Lie
tuvos pietų - vakarų tvirtovė, at- 
remiant kryžiuočių veržimąsi.

LE VI 535 A. Šapoka rašo: 
"Gardinas vienas žymiausių is
torinės Lietuvos miestų Nemuno 
deš. krante”.

Rašoma apie Gedimino šeimą 
ir vestuves su Birute. Paaiški
nimuose. "Nei Birutės vardas, 
nei jos gyvenimo faktai jokiuose 
XIV a. šaltiniuose neminimi. Ta
čiau XVI a. LDK metraščiuose 
užrašytoji sakmė apie Kęstučio 
žmonos Birutš kilmę iš Palan
gos, veikiausiai, atspindi isto
rinę tiesą. Manoma, kad Birutė 
buvo antroji Kęstučio žmona, iš
tekėjusi už jo apie 1349 m," 
(223 p.).

Aiškina, kad Lietuvos valsty
bė siekė Vislos (Vyslos) upės in
taką Būgą, bet pačios Vislos nie
kada nesiekė. Pridėtina, iki Vys
los, ir net už Vyslos į vakarus gy
veno lietuvių gentys prūsai, ku
rie, dėl mums žinomų priežas
čių, šimtmečiais buvo kryžiuo
čių - vokiečių okupuoti ir dėl to 
savo nepriklausomos valstybės 
neturėjo, nors jų, kaip prūsų, is
torinis vardas ir vaidmuo gerai 
žinomas nuo prieškristinių lai
kų.

Yra aiškinimų (272 p.)apieVy 
tautui Didžiajam siųstos kara
liškos karūnos likimą.

MASKVA PASIDAVĖ ALGIRDUI

23-čias skyrius užvardintas 
"Apie Algirdo žygį į Maskvą ir 
valstybės sienos nukėlimą prie 
Možaisko". Be kitko:

’ ”Ir išvydęs tai, Maskvos di
dysis kunigaikštis puolė į didžią 
išgąstį ir pasibaisėjimą, nesma 
tė, kad didysis kunigaikštis Al
girdas su savo didžia jėga atėjo 
pas jį toks galingas ir stiprus, 
kaip buvo žadėjęs. Ir, niekaip ne
išgalėdamas jam atsispirti, nu
siuntė pas jį, prašydamas (tai
kos) ir žadėdamas jam bran
gias dovanas, idant jo iš Mask
vos, jo tėvūnijos, neišvarytų. O 
savo rūstybę numalšintų ir pasi 
imtų iš jo, ką panorės.

Ir didysis kunigaikštis Algir
das pasigailėjo, parodė savo ma
loningumą, nemetėjo iš Maskvos 
ir padarė su juo taiką. Opaskui, 
sudarius susitarimą, ir pats 
Maskvos didysis kunigaikštis iš
jojo pas jį, ir matėsi su juo, ir 
dovanojo didžiajam kunigaikš
čiui Algirdui nesuskaitomą dau 
gybę dovanų — aukso, sidabro 
ir brangių perlų, sabalų bei ki
tų brangių ir retų žvėrių kailių, 
ir apmokėjo išlaidas, kurias Al
girdas pasidarė, žygiuodamas į 
Maskvos žemę. Ir tada didysis 
kunigaikštis Algirdas tarė Mask
vos didžiajam kunigaikščiui; 
"Nors mes su tavimi susitaikė
me,- bet man nedera kitaip pasi
elgti — turiu atremti į tavo 
Maskvos miesto sieną savo ie
tį ir vardan savo šlovės palik
ti ženklą, kad lietuvių, ir rusų, 
ir žemaičių kunigaikštis Algir
das buvo atrėmęs savo ietį į 
Maskvos sieną",
Ir užšokęs ant žirgo, paėmęs 

ietį rankon, prijojo prie mies
to ir atrėmė savo ietį į sieną, 
o nujodamas didžiu balsu sušu
ko: "Maskvos didysis kunigąikš 
ti, atmink, kad lietuvių ietis sto 
vėjo prie Maskvos!" (79 P.).

ŽALRIGIO KAUTYNĖSE LEN
KUOS KARIUOMENE TIK NE
DAUG PADĖJO LIETUVOS 
KARIUOMENEI

įdomių žinių yra 37-tamesky
riuje. Mūšis prasidėjo tarp vo
kiečių ir lietuvių kariuomenių, 
"o lenkai jokios pagalbos jiems 
suteikti nenori". "O likusioji 
lenkų kariuomenė jiems nieko 
nepadėjo, tik į tai žiūrėjo". (110 
psl.).

Paaiškinimuose rašoma, kur 
buvo laikomi 1410 m. Žalgirio 
kautynėse iš kryžiuočių atim
ti kariniai trofėjai: "Krokuvos 
pilies (Vavelio) katedroje 1411 m. 
rusenį buvo pakabinta 51 kryžiuo
čių ir jų talkininkų vėliavų, paini 
tų 1409-1411 m. Įtarė. Apie 300 
trofėjinių vėliavų, kabėjusių Vil
niaus katedroje ir sudegusių per 
1529 m. Vilniaus gaisrą, mini 
Mykolas Lietuvis (Apie totorių, 
lietuvių ir maskvėnų papročius, 
Vilnius,1966, p.60). (265 psl.).

Suminėjus kai kuriuos toje 
Lietuvos Metraščio (Bychov
co kronikos) duomenis pasaky
tina kad knyga vistiek yra nau
dingas leidinys. Aptarimai, nu
tylėjimai bus išaiškinti.

Stebina, kad istorinės kny
gos redakcinės komisijos prie
kyje stovi K. Korsakas, žino-

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

Detroite Lietuvių Namuose kovo 11 d. Gabijos ir Baltijos tuntų organizuojama tradicinė KAZIUKO 
MUGE, kuriai skautės ir skautai įtemptai ruošiasi. Nuotraukoje Gabijos tunto skautės prie rankdar
bių. Iš kairės: Ramona Urbonaitė, Asta Jurgutytė, Paulita Abariūtė, Loreta Zaikauskaitė, Daiva Ru- 
gieniutė, Kristina Butkūnaitė, Linda Zaikauskaitė ir Regina Butkflnaitė.

KAZIO BORUTOS TĖVIŠKĖJE...
Pirmosios sovietų milita- 

rinės okupacijos metu kai 
kuriems lietuviams rašyto
jams stokojo realios įvykio 
sampratos. Jie galvojų, kad 
ta, Maskvos eilinė militari- 
nė avantiūra, invazija į Pa
baltijo valstybes, yra kaž
kokio naujo, laisvo, sotaus 
gyvenimo epocha. Ir kada 
sovietų statytiniai pradėjo 
švaistytis riebiais honora
rais už eiliuotas litanijas 
okupaciniam barbarui, visas 
būrys lietuviško rašto žmo
nių, stojo giedoti tas litani
jas. čia buvo Salomėja Ba- 
činskaitė, T. Tilvytis, K. Ja- 
kubėnas, A. Rūkas, Butkų 
Juzė... čia buvo prozinin
kai A. Vienuolis, J. Baltu
šis ... To orkestro batutą 
varstė Cvirka, Venclova, 
Šimkus. Jeigu garsesnių 
kvislingų pavardės ir nenu
stebino mūsų visuomenės, 
už tat vardai, kuriais pasiti
kėta laisvės metu, ir kurie 
noriai pragydo sovietines 
glorijas, stebino ir purtė.

Tarp tokių, net vienas 
pirmųjų, 1940 metais liepos 
mėnesį "pragydo” ir Kazys 
Boruta. Jis paskelbė:

Su lygiais — lygi, 
Su laisvais — laisva, 
Didžiojoj Sąjungoj 
Bus darbo Lietuva.

Paskelbęs tą blefą, lais
vos Lietuvos niekinimą, sa
vo šventesniųjų idealų iš
davimą, Boruta tikėjosi įsi
gauti į okupanto malonę. 
Deja, Boruta niekad nebu
vo okupanto malonėje. Bu
vęs "eseras”, buvo savotiš
kai pavojingas režimui. Ru
siškųjų politinių partijų pa-

mas lietuvių literatūros kriti
kas. Jie paskelbė šimtus paaiš 
kinimų, labai kruopščiai išna
grinėję daugybes istorinių šal
tinių.

Knyga yra svarbus žinių aruo. 
das lietuvių tautos istorija besi 
domintiems, tokiais klausimais 
rašantiems. Joje yra daugybė 
iki tol mūsų kalba neskelbtų ži
nių, dėstymų, aiškinimų, apta
rimų. 

likonys laisvoje Lietuvoje, 
savotiškas anachronizmas 
ir netgi politinė karikatūra, 
"eserai” ir ”esdekai”, lais
voje Lietuvoje buvo paken
čiami, kol nedergė vyriau
sybės. Sovietijoje jie yra la
bai pavojingos ir persekio
jamos grupės. Nenuostabu, 
kad Boruta buvo sovietų se- 
kiojamas, nors jis ir pabėrė 
komplimentų bolševikijai 
tuoj pat maskoliams koją į 
Lietuvą įkėlus.

Salomėja Nėris ir Petras 
Cvirka suskubo laiku nu
mirti. Įkūnyti bronzoje, jie 
išstatyti ekspozicijai nena
tūraliai herojiškose pozose 
(Stalino vedybinių tortų 
stilius) Kaune ir Vilniuje. 
Venclovai suslipdė memo
rialinį muziejėlį, to sovieti
nio milionieriaus viloje ... 
Ir kai kurie kiti rašto 
žmonės, giedoję "gadzin- 
kas” sovietų militarinei ga
liai, pagerbti antkapiais, pa
minklais, bronzos lento 
mis ...

Kitaip yra su ”eseru” Ka
ziu Boruta. "Medinių ste
buklų” autorius nesulaukė 
net savo tėviškėje nė medi
nio paminklo. Kaip gi ten 
yra ? Kas gi jo tėviškėje de
dasi?

Du "Literatūros ir Meno” 
korespondentai, J. Grigaitis 
ir A. žinevičius, aplankė 
"Naujo Kelio” kolūkį, kuris 
įsitaisęs Kazio Borutos Kū- 
lokų kaimo vietovėje.

Kaip įamžintas poetas 
"eseras” jo tėviškėje, leis
kime papasakoti sovietinio 
žurnalo korespondentams:

"Vos įvažiavus į ūkio val
das, akį užgauna netvarka: 
padargai išmėtyti kur kas, 
iš kiaulidžių ir veršidžių 
upeliu link Dovinės veržia
si srutos.

Išmaltu, duobėtu keliuku 
mūsų mašina svyrinėja j 
Kūlokų kaimą, į Kazio Bo
rutos, puikaus lietuvių pro
zininko, poeto, tėviškę. Iš 
tolo paregėjome viela ap
tvertą proretį gojelį. Kad 
aptvėrė — gerai: visai ne
išnyks. Bet užmiršo vartus 
padaryti, kad galėtų ateiti 
koks nors pakeleivis ar bu
vęs rašytojo draugas pasi
dairyti. Dairomės rašytojo 
pavėnės, kurią jis ten, ant 
kalnelio, buvo susirentęs. 
Nėra nė ženklo. Netoli gra
žaus gojelio kaip kokia 
piktžaizdė žvyro karjeras.

Ant sodybos kluono sto
go, sparnais paplakdamas, 
kojom patrypdamas, kleke
tuoja gandras — mus svei
kina, vaikus savo rodo ...

Kieme vėl žiūrėk, kad ne
įsistotum į vandens klaną, 
stypso aplūžusios, params
tytos tvoros. Į sodybą 
"įmantuota” kiaulių ferma, 

nuo kurios gerokai "neša”. 
Aplink žagarų, mėšlo, krū
vos.

Kazio Borutos brolienė 
Vincenta Borutienė, aukšta, 
ramių akių pagyvenusi mo
teris, mus mielai veda paro
dyti kambarį, kuriame, kai 
atvažiuodavęs, daug dirbda
vęs mylimas giminaitis ir 
rašytojas.

Kambarys didelis, švie
sus. Prie sienos kukli seno
vinė lova. Vidury kambario 
sunkus, apvalus stalas, dvi 
kėdės su aukštomis atkaltė
mis. Virš senovinės komo
dos prie lango didelis Kazio 
Borutos portretas. Ant ko
modos — kuklus albumėlis 
su nuotraukomis, kelios ra
šytojo knygos. Ir viskas. O 
norėtųsi kažko daugiau. No
rėtųsi, kad tas brangus 
kambarys būtų pilnesnis 
jaukesnis, toks, tarsi rašy
tojas, ilgai dirbęs, pakilo iš 
užstalės ir išėjo valandai ki
tai.

Skaudu girdėti, kad te
nai, kur žali Dovinės skar
džiai, kur jaunimas geguži
nes rengdavo, kur noko ant 
lazdynų vaško riešutai, kol
ūkio pirmininko Antano Va- 
lentos paliepimu buvo "ati
daryta” kiaulių vasaros sto
vykla. "Stovyklautojos” iš
laužė, išknaisiojo lazdynus, 
apgriovė krantus, žodžiu, 
sugadino gražią, daug me
nančią vietą!

"Baltaragio malūno” au
torius, Kazys Boruta, 1940 
metais pragydęs litanijomis 
sovietiniam barbarui, 1946 
metais buvo nubaustas už 
"antitarybinę veiklą”. "Nu
sikaltimas” tipingai sovieti
nis: savo rašte nesilaikė 
"socialistinio realizmo” dog 
mų. Juk jeigu jis paklustų 
sovietinių barbarų diktatui, 
jis nepajėgtų parašyti savo 
šedevro "Baltaragio malū
no”. Tad jo kvailokai ap
giedotoje "darbo Lietuvo
je”, Kazys Boruta gynėsi 
nuo bado vertimais į lietu
vių kalbą. Jis vertė ... so
vietinius autorius!

"Literatūros ir Meno” ko
respondentų aprašyta vieto
vė, kiaulių ferma, mėšlo 
krūvos ir kiaulių srutos, ati
dengia mums sovietinės 
"kultūrinės” politikos užku
lisį. Tokio "pažangiečio” 
Prūseikos gimimo vietoje 
renčia granitinius pamink
lus, o garsaus (bet savisto
vaus) rašytojo Kazio Boru
tos gimimo vietoje ... stei
gia kiaulių fermą! (k. Is)

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ
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FILATELIJOS KAMPELIS
(2) ANTANAS BERNOTAS

AUSTRIJA išleido 2 šilingų 
pašto ženklą, kuriuo pagerbia
mas kompozitorius Ziehrer.

Gari Michael Ziehrer (1843- 
1922), vienas iŠ paskutiniųjų 
"Linksmosios Vienos" laikotar
pio kompozitorių, kartu buvo ir 
karinio bei šokių orkestro kapel
meisteris. Rašė lengvo turinio 
operetes, maršus ir valsus. Vie-' 
na iš populiariausių jo operečių 
yra "Die Landstreicher” (Valka
tos), o iš valsų — Donauwalzer 
ir Alt Wien. Daug jo muzikos kū 
rinių yra įgrota į plokšteles.

•••
EGIPTAS išleido 110 mills 

oro pašto ženklą pagerbti pran
cūzų mokslininkui Champol- 
lionui, kuris pats pirmasis iš
šifravo senojo Egipto ieorglifus. 
Piešinys: jo atvaizdas, Rose- 
tos akmuo ir ieroglifų rašme
nys.

Jean Francois Champollion 
(1790-1832), egiptologo Jean Ja- 
cąues brolis, gimėFigeac’e. Vos 
sulaukęs 19 metų amž., jis jau 
buvo paskirtas Grenoblio licė
jaus istorijos profesorium. 1824 
m. karalius Karolis X jį pa

EKSKURSIJOS 
Į LIETUVĄ 

1973 METAIS
American Travel Service Bureau, vadovaujamas Wal- 

ter Rask-Rasčiausko-, 1973 metais organizuoja 12 turistinių 
ekskursijų į Lietuvą. Lietuvoje visos ekskursijos Viešės 11 
dienų — Vilniuj, Kaune, Druskininkuose ir Trakuose. 
Walter Rask-Rasčiauskas, pirmas pradėjęs vežti žmones 
į Lietuvą, tą darbą sėkmingai tęsia jau 12 metų.-Jo ekskur
sijos tvarkingai suorganizuotos ir vyksta sklandžiai.

NR. 1 GEGUŽĖS 21 D. 15 DIENŲ KELIONĖ
IŠ CHICAGOS — $750.00

NR. 2 GEGUŽĖS 28 D. 16 DIENŲ (SU LENINGRADU) 
IŠ CHICAGOS $798.00, Iš NEW YORKO $700.00 
NR. 3 BIRŽELIO 3 D. 17 DIENŲ (SU LENINGRADU) 
IŠ CHICAGOS $863.00, Iš NEW YORKO $765.00

NR. 4 BIRŽELIO 25 D. 15 DIENŲ KELIONĖ
IŠ CHICAGOS — $815.00

NR. 4A BIRŽELIO 25 D. 21 DIENA (SU ROMA)
IŠ CHICAGOS — $980.00

NR. 5 LIEPOS 9 D. 14 DIENŲ KELIONĖ 
Iš CHICAGOS $825.00, Iš NEW YORKO $725.00

NR. 5A LIEPOS 9 D. 21 DIENA (SU ROMA) 
IŠ CHICAGOS $980.00, Iš NEW YORKO $880.00 

NR. 6 LIEPOS 15 D. 14 DIENŲ KELIONĖ
Iš CHICAGOS $835.00, Iš NEW YORKO $738.00 

NR. 7 LIEPOS 19 D. 14 DIENŲ KELIONĖ
IŠ CHICAGOS $825.00, Iš NEW YORKO $725.00 

NR. 8 RUGPIŪČIO 1 D. 14 DIENŲ KELIONĖ
IŠ CHICAGOS — $825.00

NR. 9 RUGPIŪČIO 13 d. 21 DIENA (SU ROMA) 
Iš CHICAGOS — $980.00

NR. 10 RUGPIŪČIO 22 d. 14 DIENŲ KELIONĖ 
Iš CHICAGOS $800.00, Iš NEW YORKO $700.00

NR. 11 SPALIO 1 D. 15 DIENŲ KELIONĖ 
IŠ CHICAGOS — $720.00

NR. 12 GRUODŽIO 19 D. 14 DIENŲ KELIONĖ 
Iš CHICAGOS $735.00, Iš NEW YORKO $635.00

Prašoma iš anksto pasirinkti Jums tinkamą kelionės 
datą ir registruotis, nes dalyvių skaičius grupėse ribotas. 
Įmokėjimas asmeniui $100.00. Paskelbtos kainos — gyve
nant dviese kambaryje; atskiras kambarys — $85.00 papil
domo mokesčio, ekskursijose su Roma $100.00 — papil
domo mokesčio.

ALL AIR FARES SUBJECT TO CHANGE AND/OR 
GOVERNMENT APPROVAL.

Visais kelionių reikalais prašau kreipkitės į: 
AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU 
9727 South Western Avenue 
Chicago, Illinois 60643

Telefonas (312) 238-9787
Taip pat paruošiame kvietimus giminėms atvykti į 

Ameriką; teikiame informacijas kelionių reikalais į visus- 
pasaulio kraštus, parūpiname vizas ir bilietus.

siuntė į Italiją studijuoti Egipto 
senienas, o sugrįžus paskyrė 
Louvro muziejaus Egipto senie
nų skyriaus direktorium 1828 m. 
jis su kitais buvo pasiųstas į 
Egiptą, kur susijungė su pana
šia italų Ipolito Rosellini eks
pedicija. Didžiausias Champol- 
liono nuopelnas mokslui yra tas, 
kad jis iššifravo Rosetos vieto
vėje rastą didžiulę bazalto ak
mens plokštę, kurioje buvo įra
šyti Egipto dvasiškijos susirin
kimo laike Ptolomėjaus V Epifa- 
no nutarimai, datuoti 27 ko
vo 195 m. pr. Kr. Nutarimai 
buvo akmenyje iškalti ierogli
fų raštu, žemiau — modifikuo 
tu egiptiečių demotiniu raštu, 
ir apačioj graikų raštu. Pasi
naudodamas graikų tekstais jis 
ir iššifravo visus laikus ar
cheologus kamavusių mįslę apie 
ieroglifus. Be to, jis parašėdvie 
jų tomų Egipto faraonų istoriją 
ir senovės egiptiečių kalbos gra 
matiką bei žodyną.

***
PRA NC OZU A išleido du pri

mokamus pašto ženklus pagerb
ti pasižymėjusiems prancū
zams: admirolui de Grasse ir 
Theophile Gautier. čia dedame 
50 plius 10 centimų p, ženklą 
su de Grasse.

Grafas Franzois Joseph Paul 
de Grasse, markizas de Grasse 
—Tilly (1722-1788) buvo prancū
zų laivyno karininkas. 1734 m. 
įstojo į "Maltos Riterių" laivy
ną. 1740 m. perėjo į prancūzų 
karo laivyną. Dalyvavo su savo 
laivynu Amerikos revoliucinis, 
me kare prieš britus. 1781 m. jo

laivynas susikovė su britais Va 
karų Indijoje prie Tobago sa
los. Vėliau jis blokavo Chesa- 
peake Bay ir sutrukdė britų ad 
mirolui Thomas Graves padėti 
generolui Charles Cornwallis, 
kuri?> armija buvo apsupta ame 
rikiečių ir prancūzų armijų 
Yorktowne. Po to, 1782 m. jis 
dalyvavo mūšyje su britais prie 
Santo Domingo salos ir pralai
mėjo. Buvo apkaltintas nesuge 
bėjimu vdovauti, atleistas iš 
tarnybos, vėliau išteisintas, bet 
į karo laivyną daugiau nebegrį
žo. Gindamas savo karinius 
veiksmus, 1782 m. jis parašė 
"Memoire Justificatif" (Patei
sinami Užrašai).

SOV. SĄJUNGA. Čia dedame 
iš naujai išleistos serijos su Va 
karų Ukrainos miestų vaizdais 
16 kapeikų pašto ženklą, kuria
me parodyta Kamenec Podolski 
pilis.

Kamenec Podolski miestas 
(lietuviškai vadinamas Padolės 
Kamenecas) randasi Vakarų Uk 
rainoje prie Dniestro JtakoSmot 
ričos ir nelabai toli nuo rumu
nų sienos. Tai labai senas mies 
tas, minimas jau XII amž. kro
nikose. Kai Lietuvos didžioji ku
nigaikštija plėtėsi į rytus ir į 
pietus, tai Kamenecas XIV amžių 
je perėjo Lietuvos valdžion, ka
da ir buvo pastatyta pašto ženk
le parodyta pilis (karaliaus Žy
gimanto Senojo laikais praplėsta 
ir padidinta). Miestą valdė DLK 
Gedimimo sūnus Karijotas, vė
liau DLK Algirdo sūnūs Alek
sandras, Jurgis ir Konstanti
nas. 1361 m. buvo pastatyta šv. 
Petro ir Povilo katedra ir vie
nuolynas. Nuo 1362 m. Padolė nu
stojo mokęti duoklę totoriams. 
Tačiau netrukus prasidėjo karai 
su lenkais dėl Podolės, Volui- 
nės ir Haličo ir lenkų karaliaus 
Kazimiero laikais Kamenecas 
atiteko Lenkijai. Jogailos lai
kais visa Podolė (kartu su Ka- 
menecu) buvo priskirta prie 
Lenkijos, o Voluinė pasiliko Lie
tuvos valdžioje. Toliau Kame
necas buvo valdomas bendrų Lie
tuvos - Lenkijos karalių. Nuo 
1434 m. Kamenecas pasidarė 
svarbiausiu Podolės miestu, bet 
jį dažnai puldinėjo totoriai ir 
turkai. Nuo 1672 iki 1699 m. buvo 
valdomas turkų, po to vėl grį
žo Lenkijai. Per Lietuvos - 
Lenkijos 1795 m. padalinimą vi
sa Podolė (taigi ir Kameneco 
miestas) buvo užimta Rusijos 
ir jos valdžioje pasiliko iki 1918 
m,, kada buvo užimtas austrų 
- vengrų kariuomenės. 1918 m. 
mieste buvo įsteigus ukrainie
čių universitetas. 1919 m. Ka
menecas buvo laikinoji Ukrainos 
respublikos sostinė. Netrukus 
po to miestą užėmė lenkai, bet 
nuo 1920 m. liepos 12 d. mies
tas perėjo Sovietų Sąjungos val
džion ir taip pasiliko iki II Pas. 
karo pradžios, kada jį užėmė 
vokiečių kariuomenė. Po karo 
miestas vėl grįžo Sovietų Są
jungai. Iš miesto garsenybių te
bestovi ta senoji pilis, kelios 
senos bažnyčios ir vienuolynai, 
kurie bolševikų buvo uždaryti 
ar paversti muziejais ir šiaip 
daug senų laikų rūmų. Mieste 
gyvena apie 50,000 gyv.

WANTED
IST CLASS SKILLED 

FITTERS
Mušt have experience in heavy plate 
fabrication. Some structural steel ex- 
periencė helpful. Muši be able to vvork 
from blue prints.

APPLY TO MR. HALLER

CONTINENTAL 
BOILER WORKS, INC.

5601 WEST PARK 
ST. LOUIS, MO.

314-781-8500

An Equal Opportunity Employer

(11-17)

KOMPOZICIJOS 
KONKURSAS

Gydytojų korporacijos 
Fraterriitas Lituanica Nevv 
Yorko skyrius skelbia kon-, 
kursą melodijai, kuri turi 
būti sukurta Birutės Pūke- 
levičiūtės premijuoto eilė
raščio "Paskutinis birželis” 
žodžiam.

Konkurso sąlygos
Melodija turi atitikti ei

lėraščio dvasią.
Ji turi būti harmonizuota 

keturių balsų chorui su pia
no palyda, skambi, nesudė
tinga, kad galėtų ją atlikti 
eilinis choras.

Už geriausią kūrinį kor
poracija skiria 500 dol. Jei, 
komisijos nuomone, nė vie
na iš atsiųstų kompozicijų 
neatitiktų skelbiamų sąly
gų, — premija nebūtų ski
riama.

Konkurse gali dalyvauti 
bet kuriame krašte gyve
nąs ir bet kurios tautybės 
muzikas. Pagal pageidavi
mą išverstas į anglų kalbą 
eilėraštis gali būti gautas 
pas konkurso skelbėjus.

Tas pats autorius gali da
lyvauti su kelių kompozi
cijų variantais.

Premijuota kompozicija 
laikoma korporacijos nuo
savybe, jos išpopuliarinimu 
rūpinasi organizacija.

Konkursas pasibaigia 
1973 m. rugsėjo 1.

Kūriniai siunčiami šiuo 
adresu: Dr. Vaclovas Pa- 
prockas, 85-13 105th St., 
Richmond Hill, N. Y. 11418. 
Kompozicijos pasirašomos 
slapyvardžiu. Atskirame už 
darame voke, kuris pažy
mimas tuo pačiu slapyvar
džiu, turi būti autoriaus 
vardas, pavardė, adresas ir 
telefono numeris.

Nepremijuoti kūriniai ne
grąžinami, nebent iš anksto 
būtų pareikštas autoriaus 
pageidavimas grąžinti.

Konkurso jury komisija 
sudaroma iš penkių asme
nų. Jos sąstatas bus pa
skelbtas spaudoj.

Gyd. Korp! Fraternitas 
Lithuanica N. Y. skyrius

PROTOTYPE MACHINIST
Excellent opportunity for a high 
school grad vvith 2 to 3 years vvork 
experience in a toolroom prototype 
model shop or a machine shop ap- 
prentice. Specializing in precision 
machining vvith emphasis on sheet 
metai forming machines. Successful 
candidate vvill fabricate prototype. 
Interest in N/C training desirable.

Contact in confidence

B. T. O’Shea
Bailey Meter Company

29801 Euclid Avė.
Wickliffe, Ohio 44092

Phone: 216-943-5500

BAILEY 
BABCOCK & WILC0X
An Equal Opportunity Employer 

(16-19)

SENIOR TOOLMAKER
We have immediate need for a toolmaker with a minimum of 
3 years experience building short run dies. Candidate mušt 
be able to perform assigned duties with limited supervision. 
Liberal company paid benefit package and competitive start
ing rate.

Contact in confidence
R. I. Masal

Bailey Meter Company
1050 Ivanhoe Rd. Cleveland, Ohio 44110

Phone 216-943-5500

Bailey Babcock & Wilcox
An Equal Opportunity Employer

(16-19)

VVANTED EXPERIENCED

DIESEL MECHANICS
We have Openings for experienced Diesel Mechanics at our 
Detroit Terminai. Our Company can offer you top wages, 
liberal fringe benefits and future security. We are currently in 
our 77th y^trspf service and are štili building for the future. 

If you .know you are right person, apply at: 

GATEWAY TRANSPORT CO., INC.
6150 Inkster Rd., Romulus, Michigan 48174

(12-14)

Pradėjo statybą ir •••

sustojo
Statybininkai ok. Lietu

voje mėgsta linksniuoti pa
viršutiniai linksmą, bet iš
mintingai įspėjančią patar
lę "nesakyk op, kol neper
šokai!” Taip kalbama ne 
apie olimpiados šokėjus, ne 
apie vaikutį, ketinantį per
šokti per griovelį. Tai tai
koma bet kuriai statybai, 
bet kuriam konstrukcijos 
projektui, be išimties ar 
mažas, ar milžiniškas.

Štai, vąžiuęjant plentu iš 
Kauno, neprivažiąvus Kap
suko (Marijampolės) ribų, 
kairėje pusėje dėmesį pa
traukia gražus penkių aukš
tų namas, gretimai lygiuo
jasi kelių futbolo aikščių 
dydžio vienaaukštis masy
vas — busimojo putlių ver
palų fabriko gamybiniai 
korpusai (”Komja u n i m o 
Tiesa”, Nr. 19).

Impozantiškas vaizdas, 
žvilgterėjus nuo plento. Sta
tyba stambi, iškilmingai 
įtraukta į penkmečio planą.

Ne taip pažiūrėjo į tą im
pozantišką vaizdą korespon
dentas G. Svitojus. Jis nu- 
žirgliavo nuo plento iki sta_ 
tybos. čia jis sutiko "sta
tybos aikštelės viršininką 
Anicetą Nemurą.

Nemura buvo apmaudos 
ir pilnas pesimistinių nuo
taikų. Jis prisipažino:

— Girtis nėra kuo. Stovi 
administracinis, pagrindi
niai korpusai, bet tai tik 
skraistė pašiepti trūku
mams, kurie jau kuris lai
kas "bado” mums akį.

Kodėl taip ?
Pasirodo, kad statyba, 

įtrauktą į penkmečio planą, 
negauna . . . cemento. Be 
cemento neišliesi betono 
darinių. Vietoje, pagal pla
ną numatytus 60 kubinių 
metrų betono, statybinin
kai bepajėgia išlieti 20 ku
binių metrų. Du trečdaliai 
plano kroniškai neįvykdo
ma.

Darbų grafikas atrodo 
rūpestingai sudarytas, pa
trauklus ii- smarkus. Bet 
nėra cemento ir, dėlto, nėra 
darbo. Statybos darbinin
kams mokama pagal akor- 
dinį darbą. (Ta darbo sis
tema seniai išguita laisvo
siose valstybėse). Darbui 
užangažuoti darbininkai ne
gali laukti čia darbo. Jie 
ieško darbų kitur. Tokiu 
būdu atsiranda "kadrų te- 
kamumas”. Labiau patyrę 
bėga iš darbo.

Cemento tiekimo įstaiga, 
Kapsuko statybos valdybos 
betono mazgas, neįstengia 
parūpiriti1 cemento. Penkme
čio planas nenumatė, kiek 
betono reikės gauti iš Kap

suko statybos valdybos be
tono mazgo, netolimai' nuo 
Kapsuko statybai, kuri taip 
pat užplanuota tame pat 
penkmečio plane!

Liūdnai, tad, kalba sta
tybos vadovas Nemura:

— Sužlugdyti ir pagrin
dinio korpuso stogo užden
gimo planai. Tačiau didžiau
sia problema — katilinės 
statyba. Ji galima sakyti, 
nepajudėjo iš vietos. Ypač 
blogai su dokumentacija: 
trūksta pramoninio vanden
tiekio, projektinės doku
mentacijos.

Korespondentas Svitojus 
pritaria statybos vadovui ir 
liūdnai kinkuoja galva:

— Blogi reikalai šioj svar
biausioj devintojo penkme
čio trečiųjų metų Kapsuko 
statyboje . . .

Svitojus 100% įsijungė į 
Rusijos ekonomiką. Taip 
Rusijoje dabar vykdomas 
devintasis penkmetis. Ok. 
Lietuva tiktai tris dekadas 
velka okupacijos pančius.

Apie šio betoninio milži
no statybos bėdas kalbame 
kaip apie pavyzdį, jog bol
ševikinėje ekonomikoje de
šinė nežino, ką daro kairio
ji. Penkmečio planas ant 
popierio statė betoninius 
pastatus, nepasirūpinęs iš
tirti, ar turi pakankamai 
betono bazė, kuri įpareigota 
cementą tiekti! (a.r.)

0WNER OPERATORS
CAB OVER TRACTORS. MILEAGE 
EARNINGS M1DWEST AREA. MUŠT 
PASS DOT QUAL1FICATIONS.

CONTAINER TRANSIT INC. 
MILWAUKEE. W1S, 

TOLL FREE CALL — 
1-800-558-395 I

(16-18'

HEAT TREAT
MAINTENANCE MAN

Welding, bricking, general repair. 
Top scale, benefits and overtime. 
Perfection Heat Treating Co., 11650 
Wormer, Detroit, Mich. 48239, 3 13- 
538-4600 PHONE OR WR1TE.

(16-22)

TOOL DESIGNERS 
MACHINE DESIGNERS

Mušt have 3 years minimum experi- 
ence desired. Interesting vvork, top 
pay and benefits, to vvork for a 
grovving company.

Send resume to Mr. McCred.

GREAT LAKĘS DESIGN INC.
P. O. BOX 63 7

• GRAND HAVEN. MICH. 49417 
616-847-4710

(16-22)

Williams Research Corp. 
is on of the leading producers of 
small gas turbine engines. We are 
located approxirhately 20 miles 
north-vvest of Detroit in a beautiful 
suburban area.
If you have one of the follovving 
qualifications we vvould likę to talk 
to you.

MAINTENANCE 
ELECTRICIAN 
TOOLMAKERS 

(2ND SHIFT)

GENERAL MACHINIST
(2ND SHIFT)

LATHE MACHINIST
(2ND SHIFT)

Excellent vvages, excellent fringe ben
efits. outstanding vvorking conditions 
Call-Write or apply for confidential 
intervievv.

DEAN H. HARDESTY 
PERSONNEL REPRESENTAT1VE

Phone 313-624-5200 
ext. 311 or 312

Williams Research Corp.
2280 W. Maple Rd.

Walled Lake, Michigan 48088
An Equal Opportunity Employer 

(16-17)

WANTED AT ONCE
IST CLASS SKILLED 
PUNCH PRESS 

SĖT UP MEN and OPERATORS 
Experienced for nevv horizontai and 
vertical automatic feed minster pres- 
sės.

Ist & 2nd shift.
Many fringe benefits & excellent 
vvorking conditions.

KENDALE INDUSTRIES INC. 
8600 EAST PLEASANT VALLEY RD. 

1NDEPENDENCE, OHIO 
An Equal Opportunity Employer 

(16-22)

WANTED JOURNEYMEN 
or IST CLASS 

TOOLMAKERS MACHINIST 
HOR1ZON l'AL BORING MILL 

OPERATORS
Mušt have job shop experience, be 
able to sėt up vvork from blue prints 
& close tolerance.

Day & night shift. 
55 hour vveek. Top vvages & benefits. 

17600 Rockside Rd.
Maple Heights, Ohio 

(16-17)
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CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

VISI KVIEČIAMI I 
ŠIUPINĮ

Clevelando lietuviai nuo
širdžiai raginami užsisaky
ti vietas Užgavinių šiupi
niui, kuris jvyks kovo 3 d., 
7:30 vai. vak. Slovenian 
Soc. Home, 20713 Recker, 
Naujos parapijos rajone.

Skanus lietuviškas šiupi
nys bus patiektas daly
viams tradiciniai geroj an
samblio rengiamų subuvi
mų nuotaikoj.

Ansamblis su soliste I. 
Grigaliūnaite atliks trumpą 
programą. Po vakarienės 
šokiai grojant Diek Sodja 
orkestrui. Veik baras.

Pakvietimų kaina $10.00 
suaugusiems, $7.50 jauni
mui. Pakvietimai gauna pas 
čiurlioniečius arba I. Na
vickaitę tel. 371-0305, D. 
Ramonienę tel. 481-6562, V. 
Sniečkų tel. 382-9169.

• DLK Birutės Draugijos 
Clevelando skyrius per p. V. 
Nagevičienę Dirvai paremti 
atsiuntė 20 dol. linkint sėk
mės ir ištvermės spaudos 
sunkiame darbe.

Už paramą ir linkėjimus 
nuoširdžiai dėkojame.

• Lietuvių Bendruome
nės rinkimai į LB Tarybą 
ir j PLB Seimą vykdomi š. 
m. gegužės 19-20 d. Pagal 
LB rinkimų taisykles kan
didatus j LB Tarybą ir į 
PLB Seimą, atskirais sąra
šais, gali siūlyti nemažiau 
kaip dešimt lietuvių. Kan
didatų sąrašas su parašais, 
kad sutinka kandidatuoti, 
iki š. m. kovo 15 d. prašo
ma prisiųsti LB Ohio Apy
gardos rinkimų komisijai 
šiuo adresu: K. žiedonis, 
2938 Rockefeller Rd., Wil- 
loughby Hills, Ohio 44092.

JAV LB Ohio 
Apygardos Valdyba

• Raimundas Butkus, 
Union Savings Lake shore 
skyriaus, E. 232 prie Lake 
Shore Blvd., manager, pa
aukštintas i to pat banko 
Assistant Secretary parei
gas.

R. Butkus yra baigęs 
Ohio Statė universitetą ir 
aktyviai dalyvauja Čiurlio
nio ansamblyje.

• Cleveland Trust, vie
nas didžiausių bankų Ohio

PIRMĄ KARTĄ CLEVELANDE
trimis lietimas IMfflHJ

ŠIUPINYS
iii L.T.M. „Čiurlionio” • ansamblis nuoširdžiai 

kviečia Clevelando lietuvius dalyvauti Užgavė
nių baliuje. Lietuviškas Užgavėnių valgis — šiu
pinys bus patiektas š. m. kovo 3 d., Slovenian 
Soc. Home, 20713 Recher. Daug veitos automo
biliams pastatyti. Policijos apsauga.

Stalai po 10 žmonių rezervuojami pas čiurlioniečius arba Ireną Navickaitę, telef. 371-0305, D. Ramonienę, telef. 
481-0502. V Sniečkų, telef. 382-9169. Pakvietimų kaina suaugusiems $10.00, jaunimui $7.50.

Čiurlionio ansamblis, vadovaujamas komp. A. Mikulskio, su sol. I. Grigalitinaite, ansamblio ruo
šiamame šį šeštadienį, kovo3 d., Šiupinyje, išpildys meninę programą. Visi lietuviai maloniai kvie
čiami atsilankyti. J. Garlos nuotrauka

valstijoje, duoda galimybę 
savo klijentams ant asme- 
niškių čekių pasirinkti Įvai
rius simbolius ar net savo 
fotografiją. Yra religinių, 
fraternalinių, patriotinių, 
profesionalinių, sportinių ir 
kt simbolių 200 pavyzdžių.

SKAUTIŠKA DOVANĖLĖ 
MOKYKLAI

Clevelando skautų Pilėnų 
tunto iniciatyva vasario 10 
d. Vysk. M. Valančiaus li
tuanistinei mokyklai buvo 
pademonstruotas 5-os Tau
tinės Stovyklos filmas. Sto
vyklavimas, lietu viškos 
skautijos 50 metų jubilie
jaus proga, vyko Rako sto
vyklavietėje 1968 m. liepos 
8-20 dienomis. Filmą de
monstravo skautas VI. Ba
cevičius. Jis ta proga jau
nučius žiūrovus dar ir ska
numynais pavaišino.

Filmo kūrėjas yra plačiai 
žinomas foto menininkas 
kun. Algimantas Kezys, S. 
J. Dera pripažinti — šis fil
mas, iš visų ligi šiol matytų 
lietuviškomis pajėgomis su
kurtų filmų, ryškiai išsiski
ria savo puikia kompozici
ja, labai geru technikiniu 
atlikimu, gražiu spalvingu
mu (įdomus spalvų-šešėlių 
žaismas), ryškiai pertiek- 
tais garsiniais tekstais ir 
žavėtinai gražiais bendri
niais ir detalizuotais vaiz
dais.

Prieš žiūrovą, su ypatin
gu darnumu, prabėga visa 
eilė skautų veiklai būdingų 
veiksmų — programinių 
įvykių: paruošiamieji sto
vyklos darbai, buveinių įren 
girnas ir jų papuošimas, 
apeigos, masiniai (2-jų tūk
stančių) paradai ir vykusiai

į filmo eigą įpintos santrau
kos iš lietuviškos skautijos 
istorijos. Malonu stebėti ir 
gėrėtis skautiškojo jaunimo 
meniniais gabumais, jų iš
radingumu, tautiniais mo
tyvais puošmenomis, laužų 
pravedimu, šokiais, daino
mis ir linksmomis išdaigo
mis.

Bendras įspūdis — puiki, 
tautinė, mūsų jaunimo vei
klos demonstracija. Siūlo
ma — skautų vadovybė tu
rėtų šį aukštavertį filmą 
pademonstruoti galimai pla- 
tesniai visuomenės daliai.

Turimomis žiniomis tokia 
proga šį kūrinį pamatyti 
bus kovo 4 dieną, Clevelan
do skautų Pilėnų Tunto tė
vų komiteto ruošiamoje Už
gavėnių popietėje. (zp)

BIRUTIETĖS PUOSELĖJA 
LIETUVIŠKĄ MENĄ
Kovo 11 d. šv. Jurgio pa

rapijos salėje, tuoj po lie
tuviškų pamaldų visuomenė 
turės progos pamatyti, pa
sigrožėti ir įsigyti A. Jony- 
nienės tautiniais motyvais 
keramiką.

Tą pačią proga birutietės 
suteikė progos parodoje da
lyvauti su savo kūriniais ir 
meną studijuojančiom lie
tuvaitėm.

Kaip ir visada ir šį kartą 
birutietės svečius pavaišins 
charakteringais lietuviškais 
valgiais.

ŠAULIU KUOPOS 
MOTERŲ SEKCIJOS 

SUSIRINKIMAS
Vasario 4 d. Clevelando 

šaulės muz. Alfonso ir Onos 
Mikulskių sodyboje, buvo 
susi rinkusios apsvarstyti

Rengia PILĖNŲ TUNTAS

UŽGAVĖNIŲ PRAMOGA CLEVELANDO JAUNIMUI
Sekmadieni, š. m. kovo 4 d., 4 vai. p. p.
ŠV. JURGIO PARAPIJOS SALEJE.
Programoje: šv. Kazimiero pagerbimas, Tautinės stovyklos filmas, 

(garsinis, spalvotas, labai įdomus). 
Užgavėnių blynai ir kiti skanumynai. 
Didžiulė su daug lalėjimų loterija. 
Žaidimai, pasilinksminimas.

■ BILIETAI VAIKAMS PO 50 CT. JAUNIMUI PO 1 DOL.
Į KITIEMS PO 2 DOL.

savo sekcijos reikalus. Vie
na svarbiųjų dienotvarkės 
punktų buvo naujos vado
vės rinkimas ir keli kiti ak
tualūs klausimai..

Ona Mikulskienė, vadova
vusi sekcijai nuo 1972 m. 
pradžios, patiekė veiklos ap
žvalgą. Būtų perilga atpa
sakoti čia visa kas šaulių 
moterų sekcijos per praėju
sius metus buvo nuveikta, 
o antra, apie tai savo laiku 
buvo rašyta mūsų spaudoje. 
Bet vieną norėtųsi pastebė
ti, kad daug naudingo ir 
gražaus galima buvo nu
veikti tautinio ir kultūrinio 
gyvenimo srityje, čia vado
vaujantis, net lemiantis, 
vaidmuo teko sekcijos va
dovei, energingai, nenuils
tamai, sumaniai Onai Mi
kulskienei, kuri, šalia kitų 
savo darbų bei įsipareigoji
mų mūsų kultūriniame gy
venime, turėjo ryžto pa
švęsti nemažai laiko, jėgų 
ir organizacinio talento šau
lių moterų sekcijos veiklai. 
Sesės šaulės, tai įvertinda
mos, vienbalsiai ir entuzias
tingai išrinko vėl Oną Mi
kulskienę savo vadove.

Kitų svarbesnių dieno
tvarkės punktų tarpe pami
nėtinas klausimas apie mo
terų sekcijos atstovavimą 
visuotiname šaulių suvažia
vime Detroite ateinantį ba
landžio mėnesį. Pareikštas 
pageidavimas, kad šaulės 
turėtų progą tame suvažia
vime iškelti bei išdiskutuoti 
kai kuriuos specifiniai sek
ciją liečiančius organizaci
nius bei veiklos klausimus, 
dėl kurių gal būtų rastas 
reikalas įnešti kai kuriuos 
papildymus į veikiantį šau
lių statutą. Vienas toks or
ganizacinis klausimas yra 
sudarymas moterų sekcijo
je tam tikro kolektyvo, į ku
rį, šalia sekcijos vadovės, 
įeitų jos padėjėja ir sekre
torė. Tokia pastovaus ko
lektyvo būvimas, viena, kad 
palengvintų vadovei darbo 
naštą, o taip pat prisidėtų 
prie sekcijos veiklos efek- 
tyviškumo.

Jąu virto kaip ir tradici
ja, šaulėms susirenkant ap
tarti sekcijos reikalus, pa
įvairinti tuos .sambūvius 
įdomiomis, aktualiomis pa
skaitomis. Taip ir šį kartą 
O. Mikulskienė pristatė pre
legentę prof. A. Augustina- 
vičienę, kurios paskaitos te

ma buvo lietuvės moters 
problemos išeivijoje.

Prelegentė savo paskaito
je palietė plačiau ir iš es
mės moters problemą šių 
dienų filosofiniame pasauly 
jr konkrečiame gyvenime. 
Dabartinė amerikiečių spau 
da bando ''išvaduoti” mote
rį iš jos pagrindinių pa
šaukimo pareigų, tuo pačiu 
nuvertindama moters aukš
čiausią kilnumą, bei jos 
idealistinį grožį. Lietuvė iš- 
eivė negali būti minėtų ra
dikalių idėjų įtakota, nes 
jos laukia didysis auklėjimo 
pašaukimas ir sunkūs užda
viniai: išlaikyti Lietuvos 
amžinumo idėją ateinančio
se kartose. Literatūrinei 
iliustracijai A. Augustina- 
vičienė nagrinėjo moters 
tipą ir lietuvę moterį dvie
juose romanuose: Birutės 
Pūkelevičiūtės ”Ru g s ė j o 
šeštadienis” ir Jurgio 
Gliaudos "Delfino ženkle”, 

šaulės plojimu, o vadovė 
O. Mikulskienė ir žodžiu pa
reiškė nuoširdų dėkingumą 
prelegentai.

Susirinkimui pasibaigus 
sekė jaukus visų dalyvių 
pabendravimas prie malo
nių šeimininkų p.p. Alf. ir 
Onos Mikulskių vaišių sta
lo. (on)

REIKALINGAS
Vidutinio amžiaus vyras 

bendram fabriko darbui 
metalo plokščių dirbtuvėje. 
Geri papildomi priedai. 
Guerin Zimmerman Co., 
8219 Clinton Rd., Cleve
land, Ohio 44144. Kreiptis 
į Art Zimmerman. (16-19)

PARDUODAMAS NAMAS
3 miegamieji Colonial. 2 

automobilių garažas. Užda
ra veranda. Naujai įdėti ki
limai. Nauja pievelė. Prie 
Neff Rd. Arti Naujosios 
parapijos.

R. S. V. P. REALTY
481-9848 531-2666

(16-17)

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

• Perkant ar parduodant 
namus, prašome kreiptis 
pas Čipkus Realty, 316Q1 
Vine St., Willowick, Ohio 
44094. Tel. 943-0910.

• Gyvybės, sveikatos ir 
pensijų draudimo, o taip 
pat akcijų — investavimo 
(mutual funds) reikalais 
kreipkitės į V. Giedraitį, tel. 
944-6835.

WANTED AT ONCE 
IST CLASS SKILLED

DIE MAKERS
Ist class only with job shop experi- 
ence. High hourly rate with plenly of 
overtime. Ali benefits including vaca
tion, holiday pay, hospitaiization, etc.

ROBER TOOL CORP.
3760 RIDGE RD. 

CLEVELAND, OHIO 
216-63I-317I

(11-16)

SUPERIOR 
SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

MOKA AUKŠTAS PALŪKANAS Už PADĖTUS
INDĖLIUS.

Už paprastus indėlius moka
Visiems indėliams valdžios apdrauda pakelta iki

$20,000.00.
Teiraukitės bet kuriame SUPERIOR SAVINGS 
skyriuje dėl taupymo sąlygų ir Jums bus paaiš
kinta, kokį taupymo būdą pasirinkti, kad gavus 

didžiausias palūkanas.

SUPERIOR SAVINGS skyriai:

798 EAST 185th STREET 
Telephone 481-8552

6712 SUPERIOR AVENUE 
Telephone 431-2497

13515 EUCLID AVENUE
A t Superior — (Near Rapid)

Telephone 681-8100

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 sūnūs William yra licenzijuoti 
direktoriai ir balzamuotojai. Nelaimės valan
doje suteikia rimtą ir simpatingą patarnavimą.



DIRVA
TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

KANDIDATU I JAV LB 
TARYBĄ SIŪLYMO 

TERMINAS
Kaip jau anksčiau spau

doje buvo paskelbta, 1973 
m. gegužės 19 ir 20 d. įvyks 
JAV Lietuvių Bendruome
nės VII Tarybos ir PLB 
seimo atstovų rinkimai.

Vyriausia Rinkimų komi
sija, remdamasi JAV Lie
tuvių Bendruomenės Tai
syklių II dalies C skyriaus 
1-mo paragrafo a pastrai
pa, nutarė, kad kandidatų 
į JAV LB Tarybos narius 
pasiūlymai turi būti Apy
gardų Rinkimų komisijų 
pirmininkams įteikti ne vė
liau kaip 1973 m. kovo 31 
d. Siunčiamųjų paštu pa
siūlymų vokai turi būti 
antspauduoti ne vėlesniu 
kaip kovo 31 d. pašto ant
spaudu.

LIETUVIŲ SLIDINĖJIMO 
PIRMENYBĖS

Dėl susidėjusių aplinky
bių, vasario 17 d. turėjusios 
įvykti 1973 m. š. Amerikos 

A. + A.
Pulk. VLADAS BRAZIULIS

mirė 1972. III 2.

Vienerių metų mirties gedulingos 
Šv. Mišios bus atlaikytos š. m. kovo 
mėn. 3 d., šeštadienį, 8 vai. ryto Šv. 
Jurgio bažnyčioje.

Ta proga maloniai prašom arti
muosius, draugus ir pažįstamus prisi
minti jį savo maldose.

Jo liūdinti —
šeima

Mylimai motinai

A. A.

MARIJAI JUŠKĖNIENEI

mirus, sūnų GERARDĄ su šeima nuo

širdžiai užjaučiame ir kartu liūdime

A. A.
ROBERTUI E. SENKUI 

mirus, didelio liūdesio prislėgtiems jo brangiai 
mamytei HEDWIG, tėveliui VYTAUTUI, broliui 
RANDOLPH ir sesutei REGINAI reiškiame gi
lią užuojautą

E. A. Steponavičiai 
ir

J. V. Steponavičiai

A. A.

JUSTINUI ŠIRVAIČIUI 
staiga mirus, žmonai DOMUTEI, dukrai RAMU
NEI, sūnui ALGIUI ir visiems artimie
siems reiškiame gilią užuojautą

Mečys ir Leokadija Baliai 
ir šeima

lietuvių slidinėjimo pirme
nybės nebuvo pravestos.

Susitarus su ŠALFAS 
S-gos Slidinėjimo Komite
tu, nuspręsta pirmenybes 
vykdyti kartu su pabaltie
čių pirmenybėmis, š. m. ko
vo 3 d., šeštadienį, Devil’s 
Elbow Ski Resort, Bethany, 
Ont., Kanadoje.

• J. žmuidzinas, gyv. 
Glendale, Calif., atnaujin
damas prenumeratą pridėjo 
auką 12 dol.

Už auką nuoširdžiai dė
kojame.

• F. Tallat-Kelpša, gyv. 
Evergreen Park, ilk, K. žu- 
kaukas, gyv. Beverly 
Shores, Ind. ir Ignas Ga- 
tautis, gyv. Clevelande, at- 
nauj indami prenume ratą 
pridėjo Dirvai paremti po 7 
dol.

Už paramą nuoširdžiai 
dėkojame.

Skaitykite ir platinkite 
DIRVĄ

Arnoldas ir Getruda
G r u š n i a i

• ŠĮ MĖNESI Chicagos 
lietuviai mini sukaktį 1918 
m. paskelbtos Lietuvos Ne
priklausomybės deklaraci
jos, kuri 1940 m. tragiškai 
baigėsi, Sovietams okupa
vus kraštą. Tūkstančiai lie
tuvių atvyko į laisvąją Ame 
riką, kuri' stengiasi užgy
dyti jų žaizdąs . . .”, taip 
rašė dienraštis ”Chicągo 
SunTimes” vedamajam š. 
m. vasario 15 d. laidose. Ki
tas dienraštis "Chicago To- 
day”, š. m. vasario 16 d. 
laidų vedamajam pabrėžė: 
"Lietuviams Nepriklauso
mybė nėra tik istorinis 
faktas, bet ir degantis šių 
dienų reikalas, dėl kurios 
jie nebijo net gyvybes pa
aukoti . . Tarp tų drąsių
jų lietuvių žygių dienraštis 
toliau pamini Romą Kalan
tą, 17,000 Lietuvos katali
kų, kurie pasirašė peticiją 
dėl religijos persekiojimo 
okup. Lietuvoje ir atitinka
mais kanalais ją atsiuntė 
JT gen. sekretoriui. Trety
sis Chicagos dienraštis 
"Daily News” vasario 18 
d. laidose paskelbė rytojaus 
dieną Marijos aukšt. mo
kyklos salėje įvyksiančio 
Lietuvos Nepriklausomybės 
šventės programą, iškelda
mas ir tai, kad tik lllinois 
gubernatorius ir Chicagos 

. miesto burmistras vasario 
16 d. paskelbė kaip Lietu
vos Nepriklausomybės die
ną tiek visoje lllinois vals
tijoje, tiek ir Chicagos 
mieste. Lietuvos Nepriklau
somybės dieną taip pat pa
minėjo viena kita ameri
kiečių TV programa, uni
versitetai ir net gimnazijos, 
kaip pvz. integruota jėzuitų 
šv. Ignaco gimnazija, kur 
visiems mokiniams per gar
sintuvus buvo pranešta, kad 
šiandien yra Lietuvos Ne
priklausomybės šventė, žo
džiu, ir šiais metais Chi
cagoje bei lllinois valstijo
je garsas apie Lietuvos Ne
priklausomybės šventę pla
čiai nuskambėjo ii’ pvz. čia 
rašančiam neteko susitikti 
tokio amerikiečio bendra- 
bio, kuris apie tą šventę ne
būtų žinojęs. Malonu, kad 
dienraštis "Chicago To- 
day”, rašydamas vedamąjį 
apie Lietuvą, plačiai pasi
naudojo JAV LB išleistu 
leidiniu "The Violations of 
Human Rights ir Soviet Oc- 
cupied Lithuania — A Re- 
port for 1972”, o dienraštis 
"Daily News" naudojosi Al
fos pranešimu. Tuo tarpu 
apie įvykusį didijį Alfos 
ruoštą Lietuvos Nepriklau
somybės šventės minėjimą 
Marijos aukšt. mokyklos 
salėje, po kurio visuomenė 
ypač plačiai komentavo 
Kongreso atstovo E. Der- 
vinskio uždegantį ir lietu
vius, o ypač mūsų jaunimą, 
aukštai iškeliantį žodį, o 
taip pat akademiniai gerai 
paruoštą, nors ir per ilgą, 
dr. J. Balio kalbą, tikiu, pa
rašys kiti.

* 47 LIETUVIAI daili
ninkai, gyvenantieji laisva
jame pasaulyje, išstatė sa
vo kūrinius naujojoje Čiur
lionio galerijoje Jaunimo 
centre, Chicagoje, Čiurlio
nio galerijos vadovybės su
rengtoje jungtinėje parodo
je Lietuvos Nepriklausomy
bės šventės proga. Viso iš
statyta 65 paveikslai, skulp
tūros ir kitų žanrų kūriniai. 
Iškilmingas naujosios Čiur
lionio galerijos ir jungtinės 
lietuvių dailininkų parodos 
atidarymas įvyko penkta-

dienio, vasario 16 d. vakare. 
Nors per miestą tą popietę 
praėjo sniego pūga, bet į 
galerijos bei parodos atida
rymą susirinko netikėtai 
daug žmonių, jų buvo pil
nutėlės naujosios galerijos 
patalpos. Iškilmingą atida
rymo pusvalandį pradėjo 
galerijos direktorė dail. V. 
Balukienė, žodį tarė Lietu
vos gen. konsule Chicagoje 
J. Daužvardienė, o smuiki
ninkas P. Matukas atliko 
Handelio sonatą. Jau buvo 
žinoma, kad parodoje išsta
tytus kūrinius prieš tai ap
žiūrėjo specialiai sudarytos 
jury komisijos nariai — 
Museum of Contemporary 
Art meno direktorius S. 
Prokopoff, dienraščio "Dai
ly News” meno kritikas F. 
Shultze ir dail. A. Kašu- 
bienė iš New Yorko — ir 
kad šie meno žinovai bei 
specialistai atrinko kūri
nius numatytoms premi
joms ar nupirkimui. LF at
stovas dr. K. Ambrozaitis 
Lietuvių Fondo skirtą tūk
stantį dolerių įteikė jaunai 
dailininkei Irenai Mitkutei, 
gyvenančiai Chicagoje, už 
dainų iliustracijas, pavadin
tas "Pastoralės ofortai su 
lietuvių dainomis”. Čiurlio
nio galerijos direkcijos skir
ta 500 dol. premija atiteko 
kitai palyginus jaunai Chi
cagos Meno Instituto absol
ventei dail. Daliai Aleknie
nei už ofortą "Konstrukci
jos”. Lietuviai jėzuitai pa
skyrė 250 dol. premiją už 
geriausią religinio meno kū
rinį, kurią laimėjo dail. A. 
Valeška už skaldyto stiklo 
vitražą "Motina”. Taip pat 
visi parodos atidarymo va
karą atsilankiusieji galėjo 
balsuoti už jiem labiausiai 
patinkamą kūrinį, čia dau
giausia balsų gavo dail. T. 
Valiaus ofortas "Samogi- 
tia” ir už tai jam paskirta 
100 dol. premija, kuriai pi
nigus paaukojo daktarai

nms BŪTĖHAS

Dail. Dalia Aleknienė, laimėjusi Čiurlionio galerijos premiją, 
kalbasi su žurnalistu J. Janušaičiu. Z. Degučio nuotrauka

Milda ir Stasys Budriai. Ei
lė dailininku už išskirtinius 
darbus gavo garbės lapus.

• PRIEŠ AKIS turiu vie
ną istorinę nuotrauką, nors 
darytą ne taip seniai, gal 
tik prieš 10 metų, su ketu
riais veidais, kurių kiek
vieną šiandien norisi prisi
minti, nes jie visi vienaip 
ar kitaip surišti su dabar 
prabėgančiomis dienomis. 
IŠ kairės stovi rašytojas 
Aloyzas Baronas, šiemeti
nis "Draugo” romano pre
mijos laimėtojas (tai antro
ji jo laimėta "Draugo” ro
mano premija), kuriam pre
miją iškilmingai bus įteikta 
kovo 4 d. Marijos aukšt. 
mokyklos salėje, Chicagoje. 
Šalia premijuoto romano, 
šiomis dienomis pasirodė ir 
A. Barono anksčiau išleisto 
romano apie Lietuvos par
tizanus "Vėjas lekia lygu
ma” antroji, papildytoji 
laida. Ta knyga prieš pora 
metų LAS skelbtame kon
kurse laimėjo antrą premi
ją ir pirmoji laida buvo 
greit išpirkta. Toliau mato
me neužmirštamą "pekli- 
ninką” ir lietuvių spaudos 
bendradarbį Albiną Valen
tiną. Jis mirė 1967 m. kovo 
6 d. ir jo palaikai ilsisi šv. 
Kazimiero kapinėse Chica
goje, kapą ženklinant kuk
liai antkapinei lentelei. Jo 
savito bei įdomaus braižo 
straipsnių ir feljetonų la
bai pasigendame ir atrodo, 
kad jo spaudoje išbarstytų 
bei rankraščiuose paliktų 
feljetonų niekas nesisten
gia surinkti ir išleisti at
skira knyga. Kai minėsime 
jo mirties dešimtąsias me
tines (iki tol dar yra keturi 
metai laiko) būtų gerai kad 
kas nors išleistų jo raštų 
rinkinį. Tretysis nuotrau
koje matomas yra nuolati
nis "Dirvos” novelių kon
kursų mecenatas, plačios 

Keturi veidai iš literatų bei mecenatų Šeimos, Iš kairės: Al. 
Baronas, Alb. Valentinas (miręs), Dirvos novelių konkursų pre
mijų mecenatas S. Kašelionis ir J. Minelga prieš eilę metų Chi
cagoje po vieno literatūros vakaro. V. Noreikos nuotrauka

bei labai geros dūšios dzū
kas, didžiai literatūra besi
domintis Simas Kašelionis. 
Tą mielą vyrą teko susipa
žinti 1949 m. New Yorke 
pas poetą L. Žitkevičių, vė
liau maždaug tuo pačiu me
tu abu persikėlėm į Chica- 
gą ir čia Simą matysi visur, 
kur tik verda lietuviškas 
gyvenimas. Ar Simas Ka
šelionis pats rašo, tikrai ne 
žinau, nes jis to nesisako. 
Bet kiek pinigų jis paskyrė 
vien "Dirvos” premijoms, 
turėtų suskaityti buhalte
riai ir viešai tai paskelbti, 
neš Simas pats to nepasa
ko. Ketvirtasis iš kairės 
nuotraukoje stovi vaikų po
etas Jonas Minelga. Tai gy
vas šių dienų kūrėjas, nes 
neužilgo išeina jo naujas 
poezijos rinkinys vaikams, 
pavadintas "Kiškio pyra
gai”. Knygą, ištisai ilius
truotą gyvomis bei savitai 
charakteringomis dail. Van
dos Aleknienės liustraci- 
joms, išleidžia LB švietimo 
organai ir knyga jau yra 
spausdinama M. Morkūno 
spaustuvėje.

• Kaziuko mugė rengia
ma Chicagos skaučių-tų 
įvyks š. m. kovo mėn. 4 d. 
Jaunimo Centre. Jos atida
rymas bus 10 vai.

Mugės metu bus .gera 
proga įsigyti vertingų do- 
vaninių prekių, skaniai pa
valgyti lietuviškų valgių ir 
daug džiaugsmo jaunimui.

• žymiosios lietuvės ame
rikietės vardas bus suteik
tas Lietuvos garbės konsu- 
lei J. Daužvardienei per jos 
garbei rengiamą vakarienę 
Drake viešbučio salėje kovo 
11 d. Chicagoje. Pagerbimą 
rengia Balzeko Lietuvių 
Kultūros muziejaus vado
vybė ir specialus komitetas, 
kuriam vadovauja dr. Vi
da Tumasonienė.

• II Mokslo ir kūrybos 
simpoziumas įvyks š. m. 
lapkričio 22-25 d. Chicago
je. Rengia Lituanistikos 
Institutas, PLIAS-ALIAS 
ir Lietuvių Gydytojų Są
junga. Simpoziumo organi
zacinius reikalus tvarkys 
organizacinė komisija, ku
riai vadovauja inž. J. Jur
kūnas.

• Antras Kaimas, sceni
nio, humoro ir satyros gru
pė, savo 10 metų sukaktu
vinę programą Chicagos 
Jaunimo Centre išpildys 
kovo 10 (8 v. v. ir kovo 11 
(3 v. p. p.) dienomis. Pa
statyme, šalia reguliariųjų, 
aktyviai dalyvauja ir visi 
senieji kolektyvo nariai — 
viso virš 200 vaidintojų. 
Staliukų rezervacijos HE 
4-7004. (15-16)

• Lietuvių Diena Mohavvk 
kalnuose, Corwall, Conn. 
įvyks šeštadienį, kovo 3 d. 
Pradžia apie 9 vai. ryto, pa
baiga 5 vai. vakare. Pro
gramoj : parodėlė, kurią 
tvarko Gediminas Liaukus, 
Hartfordo šeštadieninės mo 
kyklos tautiniai šokiai, lie
tuviška muzika, etc. Tos 
dienos vakare visi prašom 
atvykti į Waterburyje ren- 
kiamą pasilinksminimą. Jis 
įvyks šv. Juozapo mokyklos 
salėje. John St., 7:30 vaka
re. Rengia Watęrburio šeš
tadieninė mokykla. Progra
moj šokiai, meninė dalis, 
užkandžiai, laimėjimai. Re
zervacijos stalam "Spaudo
je", 10 John St., Waterbury 
Conn. Iki malonaus pasi
matymo kalnuose, o po to 
Waterburio "Užgavėnių ba
liuje”.

FITTERS
Mušt have experience in heavy plate 
fabrication. Some structural steel ex- 
perience helpful. Mušt be able to work 
from blue prints.

APPLY TO MR. HALLER

CONTINENTAL 
BOILER WORKS, INC.

5601 WEST PARK
ST. LOUIS, MO.

314-781-8500

E. D. E.
(11-17)
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