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BRITU RINKIMAI JAV viceprezidentas priėmė lietuvių delegacija

Negali išspręsti jų sunkių ūkinių problemų
D. Britanijos premjero 

Edward Heath sprendimas 
paleisti parlamentą ir vasa
rio 28 d. pravesti naujus 
rinkimus iš pirmo žvilgsnio 
atrodo labai geras. Rinkimai 
būtų tarytum referendumas 
angliakasių streiko, kuris 
suparaližavo visą kraštą, 
akivazidoje. Pagal nuotaikų 
tyrinėtojus, jei rinkimai 
įvyktų jau dabar, Heatho 
konservatyvų partija su
rinktų per 40% visų balsų, o 
Darbo partija tik per 30%, 
kas leistų spėti, kad Heath 
galėtų pasidžiaugti impozan
tiška dauguma Žemuosiuose • 
Rūmuose. Iš kitos pusės, 
konservatyvai turėjo daugu
mą dabartiniame seime (322 
iš 630) ir jei jie iki šiol 
nieko gero negalėjo padary
ti, ką jie galės padaryti su 
didesne dauguma? Juo la
biau, kad pats Heath, nors 
ir yra gerbiamas, nėra mė
giamas. Jis neturi vadina
mos 'charizmos’, ko tarp kit
ko neturi ir jo priešas Dar
bo Partijos vadas Harold 
Wilson.

Pirmutinė naujos vyriau
sybės problema bus 260.000 
angliakasių streikas. Prieš
rinkiminėje propagandoje 
teigiama, kad tai komunistų 
darbas. Iš tiesų britų komu
nistų partija šiuo laiku turi 
apie 30.000 narių t.y. beveik- 
pusę to, ką ji turėjo II Pa
saulinio karo metu. Per pas
kutinius rinkimus ji surin
ko vos 34.000 balsų, (kon
servatoriai 13 milijonų, dar- 
biečiąi 11 milijonų). Unijo
se tačiau komunistai turi ne
mažo pasisekimo, nes labai 
karštai kovoja už pagerini
mus darbininkams. Iš 27 
angliakasių vyk. komiteto 
narių, komunistai tėra tik 6, 
dar mažiau jų yra kitų unijų 
viršūnėse, tačiau savo verž
lumu ir demagogija jie daž
nai sugeba griežti pirmuoju 
smuiku. Čia pat reikia pa
stebėti, kad angliakasių at
lyginimas (tarp 60 ir 95 do
lerių į savaitę) nėra didelis 
už sunkų bei nešvarų darbą. 
Nurodoma, kad kai kur 
mašinininkės įstaigose už
dirba daugiau. Tačiau pakė
limas atlyginimo iki unijos 
reikalaujamo 30% tik pri
sidėtų prie infliacijos spar
tos padidinimo ir viso kraš- 

• to mąstu žiūrint nėra paken
čiamas. Vyriausybė siūlo 
16,5% pakėlimą, kuris irgi 
yra infliaciją skatinantis, 

. nes nėra susijęs su darbo 
našumo pakėlimu nuo 1947 
metų suvalstybintose ang
lies kasyklose. Už tat kai kas 
mano, kad gal Heath be 
reikalo užsispyrė, nes nuo 
naujų metų prasidėjęs ang
liakasių našumo sumažėji
mas ir dabartinis streikas 
krašto ūkiui daugiau kai
nuos negu didelis angliaka
sių atlyginimo pakėlimas.

Heath, pats amatininko 
sūnus, kuris iškilo savo

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS

darbštumu ir teisingu susi
dariusios situacijos įvertini
mu, skaičiuoja kitaip. Jei į jo 
rinkikams pastatytą klausi
mą: who runs the country? 
-- rinkikai atsakys, kad vy
riausybė, o ne unijos, jis tu
rės didesnį autoritetą suma
žinti unijų ir ypač jų patikė
tinių atskirose įmonėse ga
lią.

Kaip jis ir tikėjosi, Dar
bo Partija į rinkimus išėjo 
su programa laimėjimo at
veju kraštą dar daugiau pa
sukti į kairę. Jos vadai ang
liakasių streiką apeina tylo
mis, daugiau iškeldami D. 
Britanijos įsijungimo į Eu
ropos Bendrąją Rinką klau
simą. Jie norėtų tuo reikalu 
naujai susitarti su Europos 
valstybėmis ir pravesti tuo

reikalu tautos atsiklausimą, 
nes britai nėra per daug su
žavėti Heatho vyriausybės 
pravestu prisidėjimu. Dar- 
biečiai taip pat žada suvals
tybinti dar daugiau ūkio ša
kų, įskaitant ir naujai atras
tus naftos bei dujų šaltinius 
šiaurinėje jūroje, kurie atei
tyje galėtų patenkinti visą 
britų naftos pareikalavimą. 
To jie nori, nepaisant prieš 
akis stovinčio fakto, kad ang
lių pramonės suvalstybini- 
mas nei padidino gamybą 
nei patenkino joje dirban
čius. Už tat dauguma ste
bėtojų netiki, kad vienoks 
ar kitoks rinkimų rezulta
tas padėtų greitai išspręs
ti britų ūkines bėdas. Jų lau
kia, kaip ir antrojo pasauli
nio karo metu Churchilio ža
dėtas tik kraujas, prakaitas 
ir ašaros, ką sunku pakelti 
be priešo.

THE SECRETARY OF STATĖ 

VVASHINGTON

Dear Mr.,Charge d'Af f aires:

PRANEŠIMAS
Chicagos Lietuvių Tary- , 

ba maloniai kviečia visus! 
lietuvius dalyvauti Vasario 
16 minėjime, kuris jvyks š. 
m. vasario 17 d., 2 v. p. p. 
Marijos Aukštesniosios mo
kyklos salėje.

Aukas prašome siųsti ižd. 
Vladui Šoliūnui, 6715 So. 
Claremont Avė., Chicago, 
III. 6Q636.

JA V viceprezidentas Gerald R. Ford š.m. vasario 11d. audiencijoje priėmė JA V Lietuvių 
Bendruomenės Krašto Valdybos delegaciją, kurią sudarė pirm. J. Gaila, A. Zerr-Mačiulai- 
tytė, dr. A. Novasitis, A. Gečys, A. Gureckas ir R. česonis. Delegacija įteikė vicepreziden
tui memorandumą Lietuvą liečiančiais klausimais ir dovanų koplytėlės drožinį ir Min
daugo medalį. Viceprezidentas G.R. Ford padėkojo už dovanas, aptarė memorandume 
liečiamus klausimus ir prašė perduoti visiems lietuviams geriausius linkėjimus. Nuo
traukoje, kurią padarė J. Gaila viceprezidento Fordo kabinete, stovi iš kairės: dr. Anthony 
Novasitis, Rimas Česonis, Algimantas Gureckas, JAV viceprezidentas Gerald R. Ford, 
Aušra Zerr-Mačiulaitytė ir Algimantas Gečys.

NESIBAIGIANČIOS GINKLAVIMOSI
RUNGTYNES BRONIUS AUŠROTAS

February 8, 1974

On the occasion of the fifty-sixth anniversary 
of the proclamation of Lithuanian independence, I 
am pleased to extend to you and the Lithuanian people 
greetings and best wishes on behalf of the Government 
and people of the United Statės of America.

The efforts of the Lithuanian people to preserve 
their national heritage and to assert their right to 
self-determination are well known throughout the world. 
Our country, which is fortunate to have many citizens 
of Lithuanian background, is especially cognizant of 
the spirit and aspirations of the Lithuanian people.

Best regards,

/•—? / /£,
Henry A. Kissinger

r
Mr. Joseph Rajeckas,

Charge d'Affaires of Lithuania.

LST KORP! NEO-LITHUANIA TAUTINIŲ ŠOKIŲ GRUPĖ su vadove Nijole Pu- 
piene ir akordeonistu Petru Blekiu. Ši grupė dalyvauja Lietuvos Nepriklausomybės 
atstatymo šventės meninėje programoje, Chicagoje, vasario 17 d. Nuotraukoje šokėjai: 
A. Ankus, J. Bobelis, R. Brizgys, M. Kasniūnas, V. Lauraitis, L. Martis, R. Ramanauskas, 
G. Valiukėnas, J. Vullo, C. Ardzeck, M. Buivydaitė, K. Bukaveckaitė, R. Krutulytė, V. 
Lauraitytė, R. Mikalajūnaitė, R, Misiulytė, A. Paškevičiūtė, A. Pavilčiūtė ir kt.

Algimanto Stončiaus nuotrauka.

Dar tik visiškai neperse
niai, praėjusių metų birželį, 
Sovietinės imperijos 1-sis 
prokonsulas, draugas Brež
nevas svečiavosi pas JAV 
prezidentą Nixoną. Daug 
rašyta, daug filmuota dar 
daugiau fantazuota apie šį 
dviejų valstybininkų susiti
kimą, siekiant taip vadina
mos detete ar įtampų suma- 
žinomo tarp dviejų priešin
gybėmis persunktų pasau
lių.

Gi dabar, vos po aštuone- 
rių mėnesių po paskutinio 
‘pasaulinių bosų’ susitikimo, 
Time savaitraštis, duodąs 
toną naujoms idėjoms ir 
svarstymams, žinoma para
gintas ir susitaręs su Gyny
bos departamentu, vasario 
11 d. laidoje, akis patrau
kiančiame viršelyje, rašo, 
‘Naujos ginklavimosi rung
tynės’. Šio Time numerio 
vedamasis, redakcijos 
straipsnis yra skirtas, J.R. 
Schlessingeriui, Krašto Gy
nybos sekretoriui. Kyla 
klausimas: kodėl šis netikė
tas posūkis iš detente į gink
lavimąsi?

Atsakymo į šį jau ne taip 
paprastai atsakytiną klausi
mą tektų ieškoti dviejuose 
frontuose: a) SALT susita
rimų neprisilaikyme ir b) 
Art. Rytų nesibaigiančioje 
krizėje.

Visi kurie domėjomės glo
baline politika ir to pasėkoje 
kai kada į paviršių išplau
kiančių žinių santraukomis, 
po kelių metų nesibaigian
čių SALT derybų, galėjome 
suvokti, kad suvaržyti gink
lavimosi lenktynes be ap
čiuopiamos, efektyvios kon
trolės yra neįmanoma. Ta
čiau, propagandos dėlei ir 
‘viešosios opinijos’ nurami
nimo labui, 1972 m. birželį 
Brežnevas su Nixonui Mask
voje ‘apvainikavo’ šių susita
rimų dalį, pasirašydami ato
minių ginklų plitimo susiau
rinimus.

Šiuos susitarimus pasi
rašius, liaupsinimų banga 
kėlė į padanges ir Nixoną 
ir jo tada buvusį patarėją 
saugumo reikalams H. Kis- 
singerį, vadindami juos ‘atei 
tį permatančiais valstybinin

kais’. Gi 1973 m. to pačio Ti
me I-jį numerį puošė ne kie
no kito, bet Prezidento vei
das, ‘už jo pasidarbavimą 
taikos labui’. Ir jeigu ta ne
lemtoji Watergate kvailys
tė, tad Nixonas ir šiandien 
dar galėtų džiaugtis ‘taikos 
apaštalavimo draugijos’ pir
mininko titulu.

Bet visiškai netikėtai, 
1973.X.9 prakalbo toli šau
dantieji pabūklai,orą su
drebino iŠ padangių krin
tančios bombos ir raketos 
abipus Suezo kanalo, Egipto 
fronte ir Golan kalnynuose, 
Sirijos fronte. SAM - 6 tipo 
ir joms seseringos raketos 
negailestingai ‘šienavo’ Izra
elio lėktuvus ir tankus 
visuose frontuose. Ir tai 
buvo ne šiaip sau blogos ko
kybė mašinos, bet Vietnamo 
karo poligonuose ir laukuose 
išbandyti dievo Marso ratai, 
kurie tikėtasi nubaus neklau 
žadas etipgiečius. Tačiau ir 
Izraelio karių pranašumas 
negalėjo įveikti gerai pasi
ruošusius ir mirti nebijo
jusius Alacho vaikus! Tik JT 
įsikišimas išgelbėjo ir ka
riaujančias puses ir likusį 
pasaulį nuo ‘ant plauko paki
busios šimtmetinės taikos 
sužlugdymo’.

Pirmasis skambutis iš 
Art. Rytų ir antrasis nu
skambėjęs Pacifiko bango
se, buvo nedviprasmiškai iš
girsti Pentagone. Mat, So
vietai, lyg įspėdami Ameri
ką pabusti iš gilaus letargo, 
iššovė savo naujausią SS-19 
tipo raketą iš prie Aralo eže
ro esančių pakrančių įrengi
mų, nuskridusią 4,500 mylių 
ir nusileidusią 850 mylių į 
š.v. nuo Midway salos. Žino
ma, jos sukeltos bangos 
gerokai supurtė taika apsir
gusius svajotojus... Ir anot 
Time, net tie kietaspran
džiai pajuto, kad vietoje 
detentes sparčiai žygiuoja 
ginklavimasis.

Prieš dešimtmeti, JAV 
pradėjo veltis į Vietnamo 
džinglių karą iš kurio tik 
pernai atsipalaidavo. Tada 
JAV arsenalų papildymu rū
pinosi ekonomistas McNa- 
mara. Ir šio dešimtmečio 

(Nukelta į 2 psl.)
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■ laiškai Dirvai
Čiurlionio galerijos reikalu

Čiurlionio Galerijos ginčui 
pakrypus į blogąją pusę pra
šome pranešti visuomenei 
trumpą to ginčo eigą ir pa
aiškinimą kokia yra dabar
tinė tos galerijos būklė.

ILGO GINČO TRUMPA 
ISTORIJA

Čiurlionio Galerija yra 
vienas iš gražiųjų išeivijos 
kultūrinės veiklos žiedų. Jos 
steigėjai - dailininkai, Lietu
vių Jėzuitų Provincijolui 
kun. Br. Krištanavičiui nuo
širdžiai pritariant, įvykdė 
svajonę turėti lietuvių dai
lės centrą, kuris ne tik ug
dytų dailės gyvenimą, bet 
ir atrinktų reprezentacinius 
darbus į Meno Kūrinių Fon
dą - dailininkų kraitį Nepri
klausomai Lietuvai.

Deja, po kelerių metų gra
žios veiklos prasidėjo gale
rijos vargai, kurie iki šiol 
nepasibaigia. Steigėjai buvo 
smurtu nušalinti nuo gale
rijos tvarkymo. Naujieji jos 
šeimininkai nenorėjo girdė
ti apie ‘kažin kokį fondą’. Su
sirūpinusiam Lietuvos Kon
sului dr. P. Daužvardžiui 
buvo atšauta: “Mes esam 
Amerikos piliečiai ir Lietu
vos Konsulas negali duoti 
mums nurodymų”. Turėda
mi visus tuometinio Meno 
Kūrinių Fondo dokumen
tus (101 kūriniui) steigė
jai, savo teisėms apsaugoti, 
Čiurlionio Galeriją inkorpo
ravo kaip ne pelno tikslams 
korporaciją ir gavo atitinka
mą Čarterį. Šiame Illinois 
valstybės dokumente yra 
ypatingai pabrėžtas Meno 
Kūrinių Fondo ugdymas ir 
to fondo perdavimas Nepri
klausomai Lietuvai.

Anot prof. Adomo Var
no, tik teismuose nuvytas 
botagas išvijo Meno Kūrinių 
Fondo ‘savininkus’ ir Čiur
lionio Galeriją perdavė spe
cialiai sudarytam Globos Ko
mitetui. Tikėtasi, kad su tuo 
bus pasibaigusios galerijos 
bėdos. Tačiau, po poros me
tų ėmė aiškėti, kad susita
rimas pagimdęs Globos Ko
mitetą nėra vykdomas, o ‘ne 
vykdomas susitarimas - nė
ra susitarimas’. Tuo pasi
remdami Galerijos steigė
jai atšaukė savo parašus ir 
Globos Komitetas neteko

Nesibaigiančios 
ginklavimosi 
rungtynės...

(Atkelta iš 1 psl.) 
ginklavimuisi yra pasišovęs 
vadovauti taip pat ekono- 
mistas-strategas James Rod- 
ney Schlessinger. Jis jau 
nuo 1973.VII.2. vadovauja 
Pentagono įstaigai. Ir ne tik 
jį, bet visus Gynybos depar
tamento planuotojus bus gi
liai sukrėtęs Sovietinių gink
lų pasibaisėtinas pranašu
mas, vaizdžiai demonstruo
tas Žydų-arabų susidūrimo 
metu.

Šiandien, Time savaitraš
čio lūpomis, JAV tenka pri
sipažinti, kad kai buvo sten
giamasi sustabdyti bolševiz
mo plitimą pietryčių Azijo
je, tada Sovietai tobulino 
savo ginklus. Gi dabar Ame
rikai tenka ne tik Sovietus 
prisivyti, bet ir pralenkti, 
kaip to reikalauja XX-jo am
žiaus nesibaigiančios ginkla
vimosi lenktynės. Tikėkime, 
kad JAV Kongresas paju
tęs pavojų vėl dosniai pa
žers dolerių į Pentagono 
skrynias, kurie paskubomis 
riedės į ginklavimosi įmo 
nes ir ginklų bandymo labo
ratorijas. Taip, kuriam lai
kui ir vėl bus primirštos 
prie JAV slenksčių susikau
pusios nemalonios žinios. 

savo juridinio pagrindo. Gin
čas vėl atsidūrė teisme.

Nelaukiant teismo spren
dimo ginčas buvo išsamiai 
praneštas Lietuvos Atstovui 
Washingtone ir Lietuvos 
Generaliniams Konsulams. 
Gen. Konsulo dr. P. Dauž- 
vardžio pastangos surasti 
“modus vivendi” nesulaukė 
atgarsio: į jo laiškus kun. J. 
Borevičius nesiteikė atsaky
ti iki pat Konsulo mirties. 
Tokio pat likimo susilaukė 
ir galerijos sumanytojo bei 
pagrindinio steigėjo dail. Z. 
Kolbos pastangos. Nei mirš
tančio dail. Kolbos kalbi
nimai, nei jo šeimos narių 
ašaros kietojo kun. Borevi- 
čiaus nepalenkė į kokius 
nors sprendimus ginčui už
baigti.

Gen. Konsule J. Dauž- 
vardienė, gavusi Lietuvos 
Atstovo p. J. Rajecko pave
dimą ir įgaliojimus privesti 
ginčą prie galo, atrodė, bus 
sėkmingesnė. Per septynis 
ginčo šalių pasitarimus, įvy
kusius Lietuvos Gen. Kon
sulate, buvo atvirai išsikal
bėta ir sutarta, kad dvi esa
mos organizacijos tai pačiai 
galerijai turi būti suliedin- 
tos į vieną. Paskutiniajame 
dalyviais gausiame pasitari
me, visų sutarimu buvo 
sudaryta p. Gen. Konsulės 
vadovaujama komisija susi
tarimo projektui paruošti. 
Tas posėdis įvyko 1973.X. 
30 ir jame dalyvavo: Gen. 
Konsule J. Daužvardienė, 
jos sekretorius L. Labanaus
kas,Provinciolas kun. G. Ki- 
jauskas ir šalių atstovai - 
kan. V. Zakarauskas, prof. 
M. Mackevičius ir D. Ado
maitis iš Direktoriato; buv. 
-Globos Komitetą atstovavo 
kun. J. Borevičius, dail. V. 
Balukienė ir Anatolijus Kai
rys. Deja, viltingoji sutari
mo nuotaika buvo sunaikin
ta dar prieš pirmąjį sudary
tos komisijos posėdį. Kun. 
Borevičius 1973.XII3 prane
šė Gen. Konsulei, kad “jie 
nutarė pasilikti prie status 
quo ir su Direktoriatu nesi- 
jungti”.

“STATUS QUO“
Spaudoje paskelbus Č.G. 

Direktoriato pranešimą vi
suomenei apie nutrauktus 
pasitrimus Lietuvos Konsu
late, kilo klausimų koks 
yra tas ‘status quo’ -- taigi 
kokia yra dabartinė Čiurlio
nio Galerijos būklė?

Pirmiausia/kas yra “jie” 
nutarę pasilikti prie ‘status 
quo”? Pasitarimus vedė Di- 
rektoriatas su buv. Globos 
Komiteto likučiai: kun. J. 
Borevičius -- jėzuitų atsto
vas ir buv. Globos Komiteto 
Pirmininkas; Anatolijus Kai 
rys - Lietuvių Bendruome
nės atstovas ir Gaučio Meni
ninkų Klubo Valdybos na
rys, -- tos pačios valdybos 
kurį pašalino M. Klubo Re
vizijos Komisiją, kai ši išgir
dusi apie vedamą dvigubą 
buhalteriją panoro daryti 
nuodugnią reviziją. Beje, ta 
pati valdyba iki šiol nėra ati
davusi Čiurlionio Galerijos 
kasos; pagaliau dail. P. Kau
pas, kuris tvirtina, kad jam 
tėra svarbu parodų ruoši
mas ir niekas kitas. Dail. V. 
Balukienė, perimdama gale
rijos administravimą, iš Glo
bos Komiteto yra pasitrau
kusi. Lietuvos Konsulo ar 
jo atstovo buv. Globos 
Komitete nėra ir negali bū
ti dėl paprastos priežasties: 
Jėzuitų pastogėje veikian
ti galerija nemoka mokes
čių, neturėdama tam reikia
mo pagrindo.

Be Konsulo užuovėjos 
silpnai besijaučiąs kun. Bo
revičius į savo 1973 m. 
lapkr. mėn. 21 d. posėdį, 

nutarusį pasilikti prie ‘sta
tus quo’, pasikvietė dar 
šiuos “autoritetingus kultū
rininkus ir menininkus“: P. 
Gaučį, garsaus posakio “Mes 
esam Amerikos piliečiai...” 
autorių, dail. Valešką, J. Ja
saitį ir advo. P. žumba- 
kį. Štai tie ‘jie’ patarę ir 
nutarę nesiskaityti nei su 
Lietuvos Generaline Konsu
le, nei su ankstesniais suta
rimais, nei su nenormalia 
Čiurlionio Galerijos būkle, 
ryškiai matoma iš .šių faktų:

1. Tai pačiai galerijai yra 
dvi organizacijos ir taip pasi
likti negali,

2. Galerijos turto didžiu
mą valdantieji ‘globėjai’ ne
beturi teisinio pagrindo ir 
tikrojo Lietuvos turto globė
jo - Lietuvos Konsulo,

3. Č. Galerijos steigėjai 
galeriją ir jos turtą yra ap
saugoję Čarteriu ir kitos tuo 
vardu galerijos šiame krašte 
negali būti,

4. Legalusis Č. Galerijos 
tvarkytojas - jos Direkto- 
riatas turi ne tik teisinį ga
lerijos pagrindą, bet ir 128 
meno kūrinių dokumentus 
bei dail. P. Puzino paveiks
lus, atpirktus iš New Yorko 
Viešojo Administratoriaus.

Pasitarimus nutraukda
mas kun. Borevičius pakar
tojo ankstesnį pareiškimą, 
kad jų valdžioje esamo gale
rijos turto dokumentų nie
kam neduos. Taigi, nežiūrint 
iškilmingų pareiškimų bei 
paneigimų, atrodo, yra pasi
ruošta laukti ‘trukdytojų’ 
mirties ir amžiams ‘apsau
goti’ Lietuvos turtą po jėzui
tų stogu. Nelegaliai naudo
jant Čiurlionio Galerijos 
vardą turbūt tikimasi į tą 
‘apsaugą’ paimti dar ne vie
ną dailės kūrinį, o parodo
mis pagyvinti piniginę ir ki
tokią savo veiklos apyvar
tą.

Šitokios padėties akivaiz
doje, mes kreipiamės į pat
riotinės spaudos vadovus, 
prašydami kuo plačiau pra
nešti savo skaitytojams apie 
Čiurlionio Galerijos var
gus ir žalingo ginčo priežas
tis.

Č. G. Direktoriato var
du, Domas Adomaitis, 
Direktoriato Pirminin

kas.

PRAEITIES FAKTAI
Buvusio Generalinio Šta

bo pik. Antanas Šova Dir
vos 8 ir 9 nr. rašinyje “Dėl 
praeities įvykių” cituoja ma
no rašinio (Akiračiai 1973 m. 
Nr. 4) dalį taip: ... "jo turi
momis žiniomis krašto ap
saugos reikalams kasmet 
buvo išleidžiama net visas 
trečdalis visų valstybės pa
jamų. Jei kasmet būtų 
sutaupyta bent po 30 milijo
nų litų, tai per 15 metų 
viso būtų1 sutaupyta 450 mi
lijonų litų, pastatyta 4,500 
mokyklų, nusausinta pelkės. 
Tai esą nedovanotina klai
da”. Tuo tarpu mano rašiny
je taip pasakyta: ...“Už tokią 
pinigų sumą būtų buvę^ gali
ma pastatyti, 4,500 mokyk
lų, arba (m.p.) nusausinti 
Lietuvos pelkes, sustiprinti 
žemės ūkį ir išplėsti mūrinę 
statybą.” Tarp jo citatos ir 
mano teksto yra esminio 
skirtumo.

Jam būnat tiekimo dalies 
vedėju, kariuomenėje esą 
buvę 12,000 karių ir puska
rininkių. Karininkų būta 
1,200. Tokį kariuomenės 
kiekį išlaikyti valstybei esą 

•atsiėję 42 milijonai kasmet. 
O aš pagal pik. Šovą norįs 
palikti krašto apsaugai tik 
10 mijonų litų. Tai esą būtų 
arti 2 milijonų dolerių.

Man rodos, kad pik. Šova 
mūsų kalbamu atveju gero
kai šlubuoja aritmetikoje. 
Aš kalbu, kad apie trečda
lis viso valstybės biudžeto 
buvo skiriamas valstybės 
saugumo reikalams. Iš kur 
jam atsirado 10 milijonų Ii-

t

KOL PASAULIS DOMINA MUS
KELIAUKIME JURGIS JANUŠAITIS

Graži trečiadienio popie
tė. Lyg pavasariu padvelkė. 
O toks noras kažkur kėliau-- 
ti. Bet kur? Juk toks pasau
lis platus. Na, manau sau, 
užsuksiu į American Travel 
Service Bureau, 9727 So. 
Western Avė., Chicagoje. Ši 
agentūra tvarkoma labai 
įdomaus žmogaus, senosios 
kartos lietuvio Walter Rask- 
Vlado Raščiausko. Pasižmo
nėsiu, pasitarsiu. O gal irgi 
pakelsiu kurio krašto link 
sparnus auštant pavasa
riui.

Už didelio stalo įstaigoje 
radau besėdintį patį Vladą. 
Malonus vyras. Pasisveikina 
ir tuojau į šposus. Tai ką, sa
ko, povestuvinei kelionei, 
antros jaunystės sulaukęs, 
ruošiesi keliauti? Iš gretimo 
kambario įžengia augalotas, 
jaunas, malonaus žvilgsnio 
vyras Aleksas Lauraitis. 
Ach, tiesa, skardeno garsas, 
kad jis jau įkibo į šį kelio
nių tvarkymo biznį, šį vyrą 
pažįstu iš seno, dar iš Hanau 
laikų. Jis tada buvo labai 
jaunutis. O dabar daugelį 
metų Chicagoje kilstelėju 
protarpiais jam kepurę. Mat 
vis susitinkame. O jis sėk
mingai tvarkė keletą pasta
rųjų metų apdraudos reika
lus, savoje agentūroje.

tų? jeigu net visas valsty
binis biudžetas būtų buvęs 
42 mil. sumos, tai net ir 
tada jo trečdais būtų 14 mil. 
o ne 10. Be to įsidėmėtina, 
kad dolerio vertės santykis 
1935 m. prieš litą buvo 
$16.93 už 100 litų. Vadinas 
ir jo kalkuliacija, verčiant li
tus į dolerius, nėra tiksli. Pa
gal Aisčio davinius kariuo
menės reikalams 1937 pi. bu
vo skiriama 25% viso 
biudžeto. Inž. J. Augustaitis 
tvirtino, kad St. Raštikiui 
atitekę net 48%. Enciklope
dija ‘Americana’ (1954) rašo, 
kad 1939 m. mūsų pajamos 
buvusios 361,782,300 litų, o 
išlaidų būta 365,544,200 li
tų. Deficitas siekęs 3,761, 
900 litų. Ten pat rašoma, 
kad didesnė išlaidų dalis bu
vo skiriama tautinės gyny
bos reikalams. Nuolatinė ar
mija siekusi 25,755 karius 
ir 1,550 karininkų. Lauksi
me, kas pateiks tikrus duo
menis.

Lėktuvų būta 70, iš kurių 
tik keletas buvo tinkami 
naudojimui. Nė vienas iš jų 
neatitiko moderniško stan
darto reikalavimus. Tokia 
svetimųjų nuomonė. Pasku
tinės mobilizacijos metu Su
valkijoje kai kurie ūkinin
kai skundėsi, kad pagal 
anksčiau duotas instrukcijas 
jie privalėję važiuoti į Mari
jampolę, o gavę įsakymą va
žiuoti visai kitur. Buvęs jau
čiamas pakrikimas.

Latvijos vėliausių me
tų biudžetas buvęs toks: pa
jamų 190,878,000 latai, išlai
dų 190,481,000. Militarinės 
išlaidos fiskaliniais 38-39 me
tais buvusios 45,900,000. 
O taikos meto karių būta 23, 

‘000 ir 2,200 karininkų. Išva
das dėl to gali pasidaryti 
patys skaitytojai.

Pagal mano kalkuliaciją ir 
turimus davinius mūsų biu
džetas svyravo vidutiniškai 
apie 270 milijonų. Trečdalis 
teko gynybos reikalams (ka
riuomenei, šauliams, apgink
lavimui, žvalgybai ir įvai
rios rūšies policijai , t.y. 
apie 90 milijonų. Išreikšda
mas nuomonę, jog trečdalis 
turėjo būti nubrauktas, aš 
buvau ir esu nuomonės, kad 
60 milijonų būtų užtekę. Do
leriais gi tą sumą pavertus 

- santykiu $16.93 lygu 100 li
tų, būtų ne 2 miljonai, bet 
15,237.000.

K. Baltrukonis 
Chicago

- Tad būk pasvęikintas, 
Aleksai, naujame biznyje, 
spausdamas ranka žėriu lin
kėjimus.

- Taigi, pabandysime. 
Man patinka ši sritis. Mėgs
tu kitiems padėti, patarnau
ti. Ir tai nuo jaunystės. O 
čia, manau, visa širdimi sa
viesiems stengiuos padėti.

Sutratėjo rašomoji. Į raš
to turinį įnykuši šios įstai
gos tarnautoja J. Mileriūtė. 
Simpatinga, Amerikos lietu
vaitė, veikli lietuvių kelintos 
generacijos tarpe.

- Sveikutė, miela Juzefi
na Dirbate sunkiai? Gal pla
nuojate kelionę į ugnies že
mę -- juokaudamas kalbinu 
Juzefiną.

- Va, kaip tik, ruošiu vie
nos ekskursijos į Europą 
planą, tvarkau dokumentus.

-- Juk Jūs daug pati ke
liaujate?

-; O taip. Po kelis kartus 
esu buvusi Australijoje, Pie
tų Amerikoje, Europoje. 
Man pažįstami tie kraštai. 
Teko vykti drauge su eks
kursijomis, jom vadovauti. 
Tad ir patirties įgavau, o 
drauge, žinoma, ir gerokai 
gaudavau vėjo iš keliaunin
kų. Bet tai išėjo į naudą.

Prie kito stalo sėdėjo jau
na porelė. Matyt jaunave
džiai. Į Bahamas... pasigir
do jaunos ponios pageidavi
mas. O jaunas vyriškis link
telėjo, lyg pritardamas gal
vą.

Kažkokius planus ant 
stalo išsitiesusi Laimutė Lu- 
neckienė kaip tik tai porelei 
aiškino detales. Kyštelėju 
nosį arčiau. O gi simpatin
goji Laima taip iš širdies 
jiems dėsto, kur būsiąs ge
riausias, pigiausias, ant jūrų 
kranto viešbutis, kur pato
giausia praleisti medaus 
mėnesį, kur maistas ska
niausias.

Ot kaip gera, kad taip- 
viską sutvarko kiti - pagal
vojau. Imk žmonelę ir laga
minus, sėsk sau į lėktuvą ir 
po kelių valandų tave jau 
pasitinka Bahamuose limu
zinas ir tu ilsiesi, kaip že
miškame rojuje.

- Tad gal ir man ką patar
tumėte ponia Laima. Gal ir 
man su savo žmona kur nors 
nukilti poilsiui... užkalbinu 
Laimutę.

- Žinoma, patarčiau kur 
nors į ramybės uostą... Juk 
vargelio praleidote daug... 
Na, bet ir ten būsią gražių 
moterų... Daug saulės... 
daug įdomių vietų... juokau
dama dėstė ponia Lunec- 
kienė.

Ir ėmė rodyti gražiausias 
pasaulio vietas, žinoma, šį

EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ 1974 METAIS
American Travel Service Biūras šiais metais yra suorganizavus

10 grupinių kelionių j Lietuvį. Tai yra kelionių blOras, kuris pirma
sis pradėjo organizuoti šias ekskursijas ir turi didelį patyrime šioje 
srityje.

VISOS GRUPĖS LIETUVOJ PRALEIS 5 DIENAS (Į dian* Kauna).

Ekskursijų išvykimo datos yra sekančios:

GEGUŽĖS MĖN. 20 D.

BIRŽELIO MĖN. 11 D.
BIRŽELIO Mėn. 17 D.

LIEPOS MĖN 1 D.

LIEPOS MĖN. 8 D.

LIEPOS MEN. 14 D.

RUGPIOČIO MĖN. 4 D.

RUGPIOČIO MEN 15 D. 
RUGSĖJO MĖN. 1 D. 

SPALIO MĖN. 2 D.

— CHICAGO — NEW YORK — 15 dienų — 
sustoja Leningrade

— CHICAGO — 15 dienų
— CHICAGO — NEW YORK — 17 dienų — 

sustoja Helsinki
— CHICAGO — NEW YORK — 15 dienų — 
sustoja Lisabonoje
— CHICAGO — NEW YORK — 17 dienų — 

sustoja Romoje
— CHICAGO — NEW YORK 15 dienų — 

sustoja Romoje
— CHICAGO — NEW YORK — 15 dienų — 

sustoja Helsinki
— CHICAGO — 17 dienų — sustoja Romoje
— CHICAGO — NEW YORK — 15 dienų — 

arba 20 dienų (sustojant Romoje)
— CHICAGO — NEW YORK — 15 dienų — 

sustoja Helsinki

SKUBĖKITE REGISTRUOTIS — DALYVIŲ SKAIČIUS GRUPĖSE 
YRA RIBOTAS.

KELIONIŲ KAINOS BUS PASKELBTOS VĖLIAU.r
DĖL INFORMACIJŲ SKAMBINKITE ARBA RAŠYKITE: 

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU
' 9727 South VVestern Avenue

Chicago, Illinois 60643 Tel. (312) 238-9767
Norintiems atsikviesti gimines iš Lietuvos padarome reikalingus 

iškvietimo dokumentus. Taip pat teikiame informacijas kelionių rei
kalais po vis* Amerika ir kitus pasaulio kraštus, parduodamo bilietus, 
parūpiname visas — be jokio papildomo mokesčio

kartą ant žemėlapio, bro
šiūrose, atvirutėse.

Valandėlei iš raštinės iš
nyko interesantai. Susibu
riame visi krūvon. Ir dalina
mės kelionių įspūdžiais. Pa
sirodo, kad šios įstaigos tar
nautojai ir vadovai yra ap
keliavę žemės 'rutulį.

Walter Rask išmaišęs pa
saulio tolimiausius kraštus. 
Jis puikiai pažįsta kiekvieną 
kraštą, žemės kampelį. Pa
sakoja įdomius pergyveni
mus įspūdžius. Naujasis šios 
įstaigos veidas, teikiąs atei
čiai daug vilčių Aleksas Lau
raitis. Jis irgi suskubęs ke
liauti po Australiją, Euro
pą, Pietų Ameriką. Mat jis 
dargi buvęs kadaise ir šau
nus krepšininkas. Šių dvie
jų vyrų darbais pasitiki lie
tuvis. Jie suplanuoja į bet 
kurią pasaulio vietą kelio
nes, sutvarko dokumentus, 
vizas, pasus. Nieko bran
giau nepaima, kaip ir pačios 
kompanijos. Teikia daug 
naudingų norintiems keliau
ti patarimų.

- Tad, Jurgi, pasakyk sa
viesiems tautiečiams, kad 
lietuviai neblogiau patar
nauja kelionių tvarkyme, 
kaip svetimtaučiai - įsiter
pė Juzefina. Rankomis 
pliaukštelėjo Laimutė visa 
širdimi pritardama Juzefi- 
nos minčiai.

- Mes patarnausime jau
navedžiams, pensininkams, 
jauniems ir seniems, kurie 
tik panorės keliauti. Sutvar
kysime prieinamiausios kai
nos kelioneš, užtikrinsime 
ramų keliavimą. Pažinki
me, tad, pasaulį, kol jis 
mus domina -- tarytum ( 
duetu prabilo Aleksas su 
Vladu.

FACTORY
Radial Drill 
Horizonal boring mill 
Turret lathe
Milling machine 
Tapė control drill press 
Planer
Fitters 
Welders

Mušt be able to sėt up work from 
blue prints & close tolerance. 
New 2-year labor agreen\ent 
just entered into, providing ex- 
cellent hourly rates and company 
paid fringe benefit program. 
Steady employment assured due 
to sizeable backlog.

CLEVELAND CRANE & 
ENGINEERING 

Div. of McNeil Corp.
1271 EAST 289 ST.

WICKLIFFE, OHIO 44092

An Equal Opportunity Employer 
(11-14)
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VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI
Lietuvos atstovo, J. Ra
jecko, žodis pasakytas 
1974.11.10 d. surengta
me Washingtone Lietu- 
vių-Amerikiečių Drau
gijos Vasario 16 Die
nos minėjime, Washing- 
ton viešbutyje.

Minime Lietuvos Nepri
klausomybės paskelbimo 56- 
tąsias sukaktuves. Prisime
name, kad Lietuvos Taryba 
savo 1918 m. vasario 16 die
nos posėdyje, Vilniuje, vie
nu balsu nutarė kreiptis į 
kitų kraštų vyriausybes 
šiuo pareiškimu:

“Lietuvos Taryba, kaipo 
vienintelė lietuvių tautos 
atstovybė, remdamos pri
pažintąja tautų apsisprendi
mo teise ir lietuvių Vil
niaus konferencijos nutari
mu rugsėjo mėn. 18-23 d. 
1917 metais, skelbia atsta
tanti nepriklausomą demo
kratiniais pamatais sutvar
kytą Lietuvos Valstybę su 
sostine Vilniuje ir tą vals
tybę atskirianti nuo visų 
valstybinių ryšių, kurie yra 
buvę su kitomis tautomis”.

Po to sekė lietuvių tau
tos kovos dėl Lietuvos Ne
priklausomybės. Per lietu
vių ryžtingumą, aukas ir pa
sišventimą - tos kovos buvo 
laimėtos. Lietuva tapo pilna
teisė tarptautinės valstybių 
bendruomenės narys. Ji gra
žiai ir sėkmingai tvarkėsi 
visose srityse viduje ir gar
bingai gynė savo teises bei 
interesus tarptautinėje plot
mėje. Jos vardas lygiomis 
su kitomis tautomis figūra
vo tarptautiniuose rengi
niuose.

Deja, Sovietų Sąjunga, 
po susitarimo su Nacių Vo
kietija, sulaužydama savo 
iškilmingus pasižadėjimus - 
1940 metais Lietuvą* okupa
vo. Tuo buvo sustabdytas 
Lietuvių tautos suvereninių 
teisių vykdymas. Bet JAV 
ir kitos Vakarų valstybės 
tos militarinės okupacijos ir 
prievartinio Lietuvos inkor
poravimo į Sovietų Sąjungą 
nepripažįsta. Lietuvos Vals
tybė de jure tebetęsia sa
vo egzistenciją. Ir mes ne 
vieni minime Vasario 16-ją. 
Valstybės Sekretorius, dr. 
Henry A. Kissinger, at
siuntė man sveikinimą JAV 
Vyriausybės ir gyventojų 
vardu; Lietuvos šventę su 
mumis pagerbia Valstybės 
Departamento pareigūnas, 
p. William S. Shepard ir 
kongresmanas p. Robert 
Hanrahan. Kasmet, Lietu
vos šventę pamini kelioli
kos valstijų gubernatoriai 
bei miestų majorai. Vasa
rio 16-tąją kasmet pamini 
JAV Kongresas.

Šiemet, jau vasario 7 d. 
mūsų šventė gražiai pami
nėta JAV Senate. Senato
riai savo intervencijose pa
minėjo, kad Liętuva šian
dieną yra visiškoje Mask
vos kontrolėje, kad krašte 
vykdoma rusifikacija ir lau
žomos pagrindinės Žmogaus 
teisės. Tai rodo, kad Vaka
rų pasauliui gerai žinoma, 

jog Kremlius ieško ne tik 
sutramdyti, bet visai už
gniaužti bet kokias lietuvių 
viltis į laisvę bei jų aspiraci
jas į nepriklausomybę. Ly
giai Vakaruose keliami bal
sai, - jei žydų pagrindinės 
Žmogaus teisės ginamos So
vietų Sąjungoje, tai reikia 
tikėtis, kad tos teisės bus 
ginamos ir ten esančioms 
pavergtoms tautoms. Juo la
biau tai reikalinga, nes Va
karuose žinoma, jog Sovietų 
Sąjungoje teroras yra pa
keistas subtyliais ir rafinuo
tais veiksmais, kuriais ieško
ma sunaikinti pavergtųjų 
tautinę sąmonę bei naciona
linę individualybę. Tuo tiks
lu vartojama areštai, kelia
mos bylos teismuose bei 
įtariamieji ištremiami pri
verstiniems darbams ar pa
talpinami į psichiatrines li
gonines. Tai visa ir lietuvių 
noras bei troškimas būti 
laisvais ir nepriklausomais 
- dažnai minima vakarų 
spaudoje.

Paminėti dalykai rodo, 
kad JAV-se Lietuvių tautai 
rodoma daug palankumo ir 
linkima tų dalykų, kuriuos 
JAV Nepriklausomybės sig
natarai 1776 m. liepos 4 die
ną skelbė, būtent:

"... Mes laikome savai
me aiškiomis tiesomis, kad 
visi žmonės yra sutverti ly
gūs, kad jie yra Kūrėjo ap - 
dovanoti tam tikromis neati
mamomis teisėmis, kaip - 
gyvybė, laisvė ir laimės 
troškimas...”

Jei kitos tautos naudoja
si tokiomis teisėmis - ir lie
tuvių tauta nori jas turėti. 
Abejojimo nėra, kad tai bus 
laimėta Reikia to siekti be 
atvangos, visiems vieningai 
veikiant dėl Lietuvos Lais
vės ir Nepriklausomybės.

Mums žinoma, kad pasta
rųjų metų eigoje daug kas 
pasaulyje pasikeitė. Valsty
bių santykiai stengiamasi 
tvarkyti derybų keliu. Ieš
koma tuo būdu spręsti ky
lančius konfliktus bei pro
blemas. Skelbiama Vakarų- 
Rytų santykiuose DETEN- 
TE vietoje anksčiau varto
to šūkio -- TAIKUSIS 
SAMBŪVIS. Bet lygiai žino
ma, kad Sovietų Sąjunga 
kreipia dėmesį į jėgą ir į pa
saulinę viešąją opiniją, bet 
neatsisako nuo ideologinės 
kovos. Ta prasme paminėti
nas 1972 m. gruodžio 21 d. 
toks Brežnevo pareiškimas 
Sovietų Sąjungos gyvento
jams:

•
“Sovietų Sąjungos komu

nistų partija visuomet vei
kė ir dabar tebeveikia pa
gal klasių kovos principą 
tarp dviejų sistemų: kapi
talistinės ir socialistinės sis
temos ekonominėje, politinė 
je ir, aišku, ideologinėje 
srityje. Kitaip ir būti nega
li, nes pasaulinės perspek
tyvos ir siekimai socializmo 
ir komunizmo yra priešingi 
ir nesutaikomi.”

Tai prisimena visi, kurie 
realiai į padėtį žiūri ir įvy
kius seka. Suprantama, 
mums nelengva kartais susi-

Nr. 13 — 3DIRVA

Korp! Neo-Lithuania Chicagos skyriaus vasario 3 d. sueigoje dr. Vytautas Dargis — 
skyriaus vicepirmininkas, skaito paskaitą apie Prezidentą Antaną Smetoną. (Iš kairės) sky
riaus iždininkas - Jonas Valkiūnas, vicepirmininkas dr. Vytautas Dargis, pirmininkė — 
Audronė Gulbinienė, sekretorius — Vytautas Kasniūnas Sr. ir arbiter elegantiarum — 
Antanas Kašūba. Prie vėliavos: Rita Valkiūnienė, Gintaras Valiukėnas ir Kornelija 
Bakšytė.

NEO LITHUANIA PAGERBĖ SAVO GARBES NARĮ
PREZIDENTĄ ANTANA SMETONA

t

Reportažas Antano Juodvalkio ir Vytauto A. Račkausko
Pagerbimas įvyko 1974 m. 

vasario 3 d. Lietuvių Tauti
niuose Namuose, Chicagoje, 
iškilmingos sueigos metu.

Korporacijos vėliavą įne
šė Gintaras Valiukėnas, asis
tuojamas Ritos Valkiūnie- 
nės ir Kornelijos Bakšytės. 
Už stalo išsirikiavo valdy
ba: pirm. A. Gulbinienė, 
dr. V. Dargis, V. <Kasniū- 
nas J. Valkiūnas, V. Lau- 
raitytė ir arbiter elegantia
rum A. Kašūba. Salė buvo 
papuošta A. Smetonos por
tretu ir Korporacijos her
bu.

Paskaitą skaitė dr. Vy
tautas Dargis: “Antanas 
Smetona korporacijos Neo- 
Lithuania garbės narys. Pa
grindinės mintys paimtos iš 
leidinio ‘Korp! Neo-Lthua- 
nia’ A. Diržio straipsnio.

I

vokti, kaip reikia veikti. 
Bet mums nepamirština vi
suomet, ko norime. Pajėgų 
veiklai vykdyti daug turime 
savo tarpe ir turime drau
gų kitų pavergtųjų tarpe. 
Turime draugų ir Vakarų 
pasaulio žmonių tarpe. Mes 
galime veikti kartu su kitais 
ir viešojoje opinijoje išlaiky
ti mūsų bylą gyvą. Mūsų 
veikimo metodai turi būti ge
rai apsvarstyti ir tikslin
gi, bei atitinkamu momen
tu pavartoti. Tikėkimės, kad 
1973 m. lapkričio 30 d. pri
imtosios Jungtinių Tautų Pil 
natyje Rezoliucijos žodžiai 
(Res. 3073 (XXVIII) (A.L. 
713? -- vieną dieną bus įgy
vendinti, kada Jungtinių 
Tautų nariai - valstybės 
sieks vis labiau sustiprin
ti Jungtinių Tautų Organiza
cijos vaidmenį. Turiu galvo
je tos Rezoliucijos vietą, kur 
taip pasakyta:

“1. Pakartotinai patvir
tina, kad yra būtina, jog 
Jungtinės Tautos taptų la
biau veiksmingu įrankiu sau 
gant ir stiprinant nepri
klausomybę ir suvereninę 
lygybę visų valstybių, kaip 
lygiai neatimamą teisę kiek
vienai tautai savo likimą ap
spręsti be intervencijos iš ša 
lies ir kad jos turi imtis 
stiprios akcijos, atitinkan
čios Jungtinių Tautų Char- 
tą, tikslu pasipriešinti sveti
mai dominacijai ir panaikin
ti bei užkirsti kelią agresi
jos veiksmams bei kitokiems 
veiksmams, kurie laužo 
Chartą ir gali pakenkti tarp
tautinei taikai ir saugumui.” 

Minėdami Vasario Šešio
liktąją, rūpindamies Lie
tuvos likimu - turėkime kan 
trybės ir ryžto veikti. Mūsų 
kova dėl laisvės -- bus lai
mėta.

Dr. Vytautas P. Dar gis, 
Chicagos neolituanų vicepir
mininkas, . bus pagrindinis 
kalbėtojas sausio 17 d. Ma
rijos aukštesnėje mokyklo
je, Chicagoje, minint Lietu
vos Nepriklausomybės Va
sario 16 Dieną.

Po pagerbimo įvyko eilinė 
sueiga, kuriai pirmininkavo 
Mečys Valiukėnas, o sekre
toriavo Birutė Augaitienė. 
Praeito susirinkimo proto
kolą perskaitė Alvyda Ado
mavičienė. Malonu klausyti, 
kai jaunieji korporantai pro
tokolus rašo taisyklinga lie
tuvių kalba ir gražiai per
skaito auditorijai.

Nesant junjorų pareigū
nams (tėvūnas išvykęs iš 
Chicagos, o magistrą tuo 
laiku dirbo), junjorus pri
statė pirm. A. Gulbinienė, 
duodama trumpą aptarimą. 
Štai tie jaunieji veidai: 
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Chicagos neolituanai vasario 3 d. korporacijos skyriaus sueigoje, LTNamų salėje. 
Pirmoje eilėje, sutūpę iš kairės: Arvydas Valiukėnas, Rūta Bobelytė, Marytė Buivydaitė, 
Irena Mažeikaitė ir Jonas Bobelis - naujieji juniorai Chicagos skyriuje. Antroje eilėje 
sėdi (iš kairės) Chicagos skyriaus valdyba: Jonas Valkiūnas - iždininkas, dr. Vytautą# 
Dargis - vicepirm., Audronė Gulbinienė - pirmininkė, Vytautas .Kasniūnas Sr. - sek
retorius, Antanas Kašūba - arbiter elegantiarum ir Teodoras Blinstrubas -- garbės filis 
teris.

Rūta Bobelytė, Raimundas 
Brizgys, Marytė Buivydaitė, 
Milda Gutauskaitė, Danutė 
Kačinskaitė, Irena Mažei
kaitė. Linas Regis, Arvydas 
Valiukėnas ir Jonas Bobe
lis.

Sueigos pirmininkas Me
čys Valiukėnas šiltais žo
džiais pasveikino jaunuosius 
korporantus, linkėdamas ne
pasimesti aplinkoje, bet iš
tverti ir palikti tikrais lietu
viais.

Pranešimus padarė pirmi
ninkė ir iždininkas. Iždinin
kas J. Valkiūnas pranešė, 
kad Naujų Metų sutikimas 
buvo pelningas, tik per ma
žai dalyvavo korporantų.

Pirmininkė A. Gulbinienė 
taip pat pažymėjo, kad kor
poracijos renginyje buvo 
per mažai korporantų ir kė
lė klausimą ar ateityje to
kie renginiai rengtini, kai 
korporantai nedalyvauja. 
Diskusijose dalyvavo: V. 
Kasniūnas, R. Gulbinas, V. 
Dargis, V. Račkauskas, A. 
Juodvalkis, P. Vėbra ir kt. 
Iš pasisakymų išryškėjo, 
kad Naujų Metų sutikimas 
yra rengtinas, tik reikalin
ga didesnė svečių atranka ir 
gausesnis korporantų daly
vavimas. Pareikšta padėka 
Matučių šeimai už didelę 
talką ruošiant Naujų Metų 
sutikimą.

Toliau savo pranešime 
pirmininkė pasidžiaugė ge
rai pavykusia išvyka į kal
nus, kurioje dayvavo 30 kor
porantų. Nuotaika buvo 

(Nukelta į 4 psl.)

Korp! Neo-Lithuania Chi
cagos skyriaus juniorė Rūta 
Bobelytė, skaitys Nepriklau
somybės Aktą, vasario 17 d. 
Marijos aukštesnėje mokyk
loje, Chicagoje, minint Lie
tuvos Nepriklausomybės pa
skelbimą.

Korp! Neo-Lithuania na
rys Rimas šarka yra Chica
gos Lietuvių Tarybos pir- 
-mininkas ir ant jo pečių guli 
šių metų Vasario Šešiolik
tosios tinkamas paminėji
mas Marijos Aukštesnėje 
mokykloje, vasario 17 d. Chi 
cagoje.

Korp! Neo-Lithuania ju- 
niorė Irena Mažeikaitė, gim. 
1956 metais, Waukegan, IU. 
duktė dr. Prano ir Valenti
nos Mažeikų. Baigia Carmei 
aukštesniąją mokyklą ir jau 
įstojo bei pradės studijuo
ti Marguette universitete.
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BROLIŠKA MEILĖ
(3) AGA

(Tęsinys)

Broliai. Abu girti, 
tie patarliniai šiaučiai, sker
somis lovos parkritę ir abu 
verkia. Ne alkoholis; verkia 
širdis alkoholio išlaisvinta. 
Verkė grįžęs motinos pama
tyti sūnus ir jos per ketu
rias dienas nepamatęs. Ver
kė ir antras sūnus, paskir
tas brolį sekioti ir savo gy
venimą tik tirštu, rusišku 
keiksmu apsakyti galėda
mas.

-- ‘Bloody bastard!’ -- pa- 
šoksta ir vėl sukrinta Niko
demas. -- Išgerkim. -- Pasi
rausia atsikėlęs savo nešu
liuose ir suranda bonką len
kiškos degtinės.

-- Ne, ne tave aš keikiu, 
-- sako Nikodemas. - Anglų 
kalboj tai reiškia - benkar- 
tas. Velniai žino kodėl, bet 
jeigu reikia riebiai užkeik
ti, mes neturime kuo.

-- Ar tu manai, kad aš ne 
‘bastard’? -- sako ‘šešėlis’. - 
Benkartas - nekaltas vai
kas. Argi galiu sakyti, kad 
esu nekaltas? Tryliką metų 
išbuvau Sibire. Benkartas 
buvau tenai ir spardė kaca- 

, pai. Buvo vienas, kuris spar
dydamas rėkė, jog tik likimą 
savo prakeiktą spardo. Da
bar suprantu. Ir jis buvo 
kalinys, kaip visa Rusija -- 
vienas kalėjimas. Grįžau į tė • 
vynę, nors Sibire turtinges
nis būčiau. Traukė namo. 
Tėvynės ilgesys. Bet tu ži
nai, kas yra tėvynės ilgesys. 
Tėvus radau išžudytus. Sa
ko buvę banditų draugai, 
duonos jiems davę, tiems 
miškininkams. Darbo nebu
vo tokiam tėvynės benkar- 
tui, kurį tik Stalino mirtis 
amnestavo. Rehabilituokis, 
sako, tarnauk. Šunies dar
bas, nors šuva įsižeistu* 
Jis seka tik tuos, kuriuos 
myli. Tėvynėje šuniui ge
riau. Stojau, tarnauju.

-- Kaip tu vadinies, po ga
lais? - klausia Nikodemas. 
-- Trečia dieną ‘draugau
jam’, o tavo vardo nežinau.

- Ar ne geriau be vardo? 
Jei nori vadink ‘Ivanu’. Al
gio ar Kęstučio pas mus ne
ieškok. Kaip tau atrodo: 
-Algis, Kęstučio sūnus - en
kavedistas? - klaikiai nusi-

’ juokia ’šesėlis’.
- Snukį rupūžėms išdau

žyti! - nežinia kam sako 
Nikodemas. Geria iš bon- 
kos ir duoda 'šešėliui’.

Rytoj atvažuos tavo moti
na ir brolis. Aš nesimaiš- 
siu. Iš tolo... Su broliu tu 
snapso bonką išgersi, bet 
neužteks širdžiai pasiekti. 
Tu atvežei dovanų... Neuž
teks, neužteks! Neišpirksi 
nė vieno skausmo, nė vieno 
kraujo lašo. Gali visą savo 
Australiją pakloti. Nėra, Ni
kodemai, kuo išpirkti... Tavo 
motina? Motina! Nekalbėk 
man apie motiną, nes pradė
siu staugti, kaip šuva. 'Bloo
dy bastard’? Geras žodis. 
Tryliką metų Sibire, o da
bar rehabilituoju savo są
žinę. Sekioju turistus, ap
saugai nuo chuliganų. Cha, 
cha! Duok išgerti, Nikode
mai! Čia mūsų tautos narko
tikas, be kurio mes visi... 
Ką tu žinai? Ką tu žinai apie 
mūsų sąžinę? Tu matai; aš 
neklausiu apie tavo sąžinę. 
Tu grįžai, grįžai praeivis tik
tai! Skaičiuojat mūsų nuodė
mes, mokinat mirti. Mes mir
tyje gyvenam! Aš prakeik
tas enkavedistas, aš savo tė
vynėj. N e dėl duonos, bro
lau, ne už rublį. Ką tu žinai 
apie širdį, Nikodemai, ku
rią tau seniai išplėšė ir ku
rios tu keikdamas ieškai? 
Ką tu žinai? Jūs kalbat... 
kalbat apie meilę ir pasiau
kojimą... Ar tu matei Sibire 
mirštančio akis? Ar tu matei 
turgavietėje gulinčio parti
zano motinos akis? Ką jūs

kaip

žinot? Duok, išgerti! -- Pade
da tuščią jau bonką. -- Vod- 
ka ir ašaros. Dar ilgai mes 
duoną į tuos skystimėlius 
mirkysim. Dar ilgai žemė 
gers mūsų kraują. Dar ilgai, 
Nikodemai.. Jūs skaičiuosite 
savo dolerius ir grįži
mas į tėvynę bus turistinė 
atrakcija, bet mes neklau
sim jūsų nuodėmių. Ne
klausim -- kodėl; kaip šian
dien aš tavęs nieko neklau
siu. Kas tu, kad tau buvo 
lemta grįžti turistu, o man 
tave sekti po trylikos metų 
tenai? Aš neliausiu, kodėl 
aš nesu tavo vietoj? Aš tau 
daug kalbu ir dar daugiau 
pasakyti galėčiau; ar išgirsi? 
Ar girdėsi tu prakeikto žmo
gaus žodžius? Mes -- žmo
nės be rytojaus; palikti vie
nui vieni, bet ateitis, bet ry
to, be aušros... Vienas rašy
tojas tenai, kirtom mišką 
kartu, sakė: --Rusų tauta, tai 
pakaruoklių tauta. Tauta 
korikų ir pakartųjų. --Jį pa
korė. Nušovė dar tris, nes 
jie nusiėmė kepures. Iš pa
garbos mirčiai. Sakai, kad 
mirti negalėsi tėvynės nepa
matęs, motinos ir brolių? Ni
kodemai! Ar tu girdi, Niko
demai? Mūsų tėvynėje gana 
kapų! Negrįžkite savęs pa
laidoti, nesodinkite gėlių ant 
savo kapo! Nikodemai, būk 
gyvas! Australijoj ar Sibi
re, būk gyvas! Ar girdi, ė, 
Nikodemai? Būk gyvas!

Nikodemas verkė. Enka
vedistas užmigo. Per mie
gus keikdamas, protarpiais 
sudejuodamas, lyg kūdikis. 
Jau aušo, kai pasibeldė į 
duris. Įėjo keturi civiliai 
apsirengę vyrai ir abu išsi
vedė. Tylėdami pasiekė 
NKVD rūmus. Koridoriuje 
Nikodemą atskyrė.

- Sudiev, ‘Ivanai’! - šūk
telėjo Nikodemas. - Broli! 
Mano bevardi broli! -- Sun
kia širdimi klaikiai atsidu
so.

Apie porą valandų tardė 
Nikodemą dėl praėjusios 
nakties apie kurią Nikode
mas absoliučiai nieko ‘neat
siminė’. -- Nupijokavom 
smarkiai, nežinau, kaip grį
žom. Ivanas parvedė. Aš 
kaltas ir gera jūsų vodka 
kalta.

Vilnius tik budo ir ėjo į 
darbą, kai dviejų NKVD ma
šinų lydimas, savo Valian- 
tu Nikodemas buvo tremia
mas iš Vilniaus. Nuvežė į tą 
patį pasienio punktą ir pa
reigūnai laukė už barjero, 
kol Nikodemas dingo Lenki
jos kelyje.

Nikodemas grįžo pas lan
gą sutaisius draugus. Len
kai peržiūrėjo Valiantą ir su
rado keletą (taip jie vadino) 
‘blakių’. Trūko tik foto apa
rato, kurį NKVD komisa
ras matomai ‘užmiršo’ gra
žinti. Tiek jau to.

Gimtasis Nikodemo kai
mas prie pat lenkų pasienio, 
todėl, sužinojęs, jog siena 
nepasikeitė, važiavo nors iš 
tolo pamatyti savo namų. 
Vienas lenkas važiavo drau
ge, nes ir jo tėviškė ten 
netoliese. Atvažiavo į kaimą 
lenkų pusėje, į kurį vaiku 
būdamas atbėgdavo. Atsimi
nė kalnelį, nuo kurio jo tė
vų sodybą beveik ranka pa
siekti galėtum. Atsisėdo Ni
kodemas kalnelyje ant ak
mens ir žiūrėjo į gimtąjį kie
mą.

Senoji vinkšna prie vartų 
taip baisiai išsikerojo, jog 
grįčia vos tik matyti. Tokia 
maža, į žemę susmegus at
rodė jų grįčiutė. Klėties sto
gas samanomis žalias. Svir
tis. Ties šuliniu gulėjo šuo. 
‘Vezari, Vėzaril’ -- šūktelė
jo Nikodemas. Bet juk tai 
jau ne Vezari?! Tiek metų! 
Buvo kryžius ties vartais, se 
nolio tašytas. Dabar jis stovi 
ant tėvo kapo. Lyg baisus

sunkumas suspaudė Nikode
mo krūtinę ir gerklėje įstri
go akmuo. Iš grįČios išėjo mo
teris ir greitais žingsniais 
nuėjo į klėtį. Marti, - spėlio
jo Nikodemas. Išėjo kita mo
teris, balta skarele. Ėjo lė
tai. Senutė. Paglostė šunį 
ties šuliniu. Prisidengus akis 
nuo saulės, atrodė, žiūrėjo į 
kalnelį.
- Mama! - Ištrūko Niko

demui. -- Mama! Mama!
Nepajuto Nikodemas, kai 

griuvo ir apsikabino akme
nį, ant kurio sėdėją. -Mama! 
Mama! - Be ašarų, sopuliu 
kriokė prie akmens prispaus
ta širdis.

Šliaužtų žeme prie moti
nos kojų. Taip arti... ir taip 
baisiai toli. Juos skyrė 
griovys, platus griovys, pil
nas spygliuotų vielų ir užmi
nuotas.

Senutė sustojo ir žiūrėjo 
į kalnelį. Gal nujautė moti
nos širdis? Sūnaus klaikų 
šauksmą gal girdėjo?

-- Mama, mama! - verkė 
Nikodemas. Verkė širdį dras 
kančių balsu. Senutė 
vėjo ir šuns lydimo 
trobesiuose.

Nikodemas ilgai 
‘ant žemės. Verkė ilgai. Pra
dėjo temti.

- “Niech pan neplači!” - 
Nikodemas nepastebėjo, ka
da atėjo drauge atvažiavęs 
lenkas. - “Pšeprašam, pan 
Nikodemu; ale pan jestes 
glupij... Choc, pan!”.

- Kol buvom priešai, - sa
ko eidamas lenkas, - mes ei
davom vieni pas kitus į va
karuškas ir pasikeisdavom 
mažom kontrabandom. Da
bar, kada tapome broliško
mis respublikom, griovys 
pilnas spygliuotų vielų , ir 
minų. Tokia tai nauja tau
tų draugystė ir broliška mei
lė. Bet nenusimink, pan Ni-, 
kodemu, dar yra gyvų 
‘priešų’... Einam!

Lenko tėviškėje Nikode
mas išbuvo visą mėnesį. Kol
chozo bulvių rėžys baigėsi 
ant griovio kranto. Nikode
mas sėdėjo dienomis ištisai 
viename griovio krante, ant
rajame krante jo mama ir ki
ti Šeimos nariai ravėjo, ir ra
vėjo neužrašydami darba
dienių. Buvo ir kitokių dienų 
per mėnesį laiko.

Vieną vakarą, saulei nu
sileidus, Nikodemą lydėjo 
mama pro vartus. Ties kry- 
žaviete pražydo pirmas se
sers jurginas. Raudonas, 
kaip ugnis ir kraujas. Niko
demas nuskynė jurginą ir 
padėjo ant akmens, kuris 
kadaise kryžių rėmė. - “Iva
nai”, bevardi mano broli, 
brangus, nelaimingas bro
li! Aš tavo gyvą širdį pla
kant jaučiu. Aš tavo gyvą 
širdį radau.

Nikodemas pabučiavo mo
tiną paskutinį kartą ir nu
skubėjo kur jo laukė žmo
gus, nekartą padėjęs per
eiti ‘brolišką’ griovį.

- Gyvas grįžau, -- sako Ni
kodemas. - Gyvas.

pasto- 
dingo

gulėjo

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ
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Korp! Neo-Lithuania Chicagos skyriaus vasario 3 d. 
LTNamuose sueigą pavyzdingai pravedęs pirm. Mečys Va
liukėnas ir sekretorė Birutė Augaitienė.

NEO-LITHUANIA PAGERBĖ...
(Atkelta iš 3 psl.) 

linksma ir draugiška. Taip 
pat gerai pavyko alutis ir 
arbatėlė. Rengtini ir ateity
je-

Lietuvos nepriklausomy
bės šventės minėjimą kor
poracija ruošia 1974 m. va- 
sario24 d. LT Namuose. Me
ninės programos dalimi rū
pinasi filisterės Sofija Ado
maitienė ir Eglė Juodvalky
tė. Paskaitai yra pakviestas 
senjoras R. Česas. Kvietė 
visus gausiai dalyvauti.

Didesnes diskusijas sukė
lė pranešimas apie blynų 
balių, kuris numatoma su
rengti 1974 m. vasario 16 dl., 
taip pat LTNamuose. Vi
siems prisiminė tos dienos 
reikšmė. Pirmasis pasisakė 
T. Blinstrubas ir siūlė blynų 
balių nukelti į kitą dieną. 
Į diskusijas įsijungė visa

Korp! Neo-Lithuania ju- 
niorė Marytė Buivydaitė, 
gim. 1956 m. Pradėjo studi
juoti University of Illinois, 
Circle Campus.

kas, Detroitas ir kitų vie
tovių korporantai? Ar ne
vertėtų vyr. valdybai per
svarstyti Šį nutarimą ir pa
rinkti gy venimiškesnę vieto
vę?

T. Blinstrubas pasiūlė 
o sueiga vieningai pritarė 
LT Namams įsigyti prezi
dento A. Smetonos por
tretą.

P. Vėbra siūlė pasiųsti 
Vilties d-jai 100 dol. naujų 
mašinų įsigijimui, o taip pat 
paremti Margutį ir Jaunimo 
Centrą. Palikta valdybos 
nuožiūrai. T. Blinstrubas 
parėmė P. Vėbros pasiūly
mą ir kvietė jaunuosius ir 
senuosius korporantus pre
numeruoti ir skaityti tautinę 
spaudą.

, Po sueigos, tur būt pirmą 
kartą išeivijoje, V. Račkaus
kas padarė bendrą korpo- 
rantų nuotrauką.

Visus dalyvius, kurių bu
vo virš 50, valdyba pavaiši
no kava ir pyragaičiais. Rei
kia pasidžiaugti, kad ši val
dyba rodo nepaprastą gy
vastingumą ir veiklumą.

ATSIMINĖ 
LIETUVIO

Korp! Neo-Lithuania se- 
niorė Alvyda Adomavičienė, 
skaito praeito susirinkimo 
protokolą, vasario S d. su
eigoje, LTNamuose, Chica
goje.

Korp! Neo-Lithuania ju- 
'nioras Jonas Bobelis, gim. 
1955 m. Studijuoja teisę Lo- 
yolos universitete.

Korp! Neo-Lithuania ju- 
nioras Arvydas Valiukėnas, 
gim. 1955 m. studijuos teisę.

eilė korporantų: V. Račkaus
kas, V. Kasniūnas, P. Vėbra, 
V. Dargis, J.Valkiūnas, E. 
Juodvalkytė, R. Česas, Škė
ma, A. Juodvalkis ir kt. Dis
kusijų metu išryškėjo, kad 
Nepriklausomybės paskelbi
mo diena visiems yra brangi 
ir minėtina, ką korporaci
ja ir daro,vasario 24 d. Klau
simas buvo labai jautrus ir 
pirmininkaujančiam M. Va
liukėnui teko parodyti daug 
akylumo ir šaltakraujišku
mo.

Baigiant sueigą, R. Česas 
painformavo, kad korporaci
jos stovykla šiemet įvyks 
įprastiniu laiku, rugpiūčio 
paskutinę savaitę, kaž kur - 
Alabamoje.

Dėl stovyklai parinktos 
vietos, kai kurie suabejojo 
ar verta daryti už 1000 my
lių, kur nėra nei korporan
tų, nei kitų interesų. Ką pa
sakys Bostonas, New Yor-

IŠRADIMĄ...
Artimesnieji dr. Algirdo 

Nasvyčio draugai žino, kad 
jis savo įkurtoje korporaci
joje dirba su naujom me
chaniškų transmisijų idėjom 
ir su smagračio automobi
liu, kuris sutaupytų važinė
jant mieste daug benzino. 
Iki šios dienos mažai kas be
sidomėjo benzino taupymu. 
Dabartinė naftos krizė kei
čia amerikiečių galvoseną.

Newsweek žurnalas, š.m. 
^vasario 11 d. laidoje, 
straipsnyje “Smagratis jūsų 
ateityje” (98 pusi.) tarp kit
ko rašo:

“Smagračio automobilio 
idėja išvystyta Clevelando 
inžinieriaus Algirdo Nasvy
čio naudojant naują (uniųue) 
transimisiją, leidžia automo
bilio motorui prikrauti ener
giją į smagratį kartu varant 
automobilį. Po to motoras 
išsijungia ir automobilį va
ro tiktai smagratis. Nasvy
tis apskaičiuoja kaip toks 
automobilis, važinėjant mies 
te, naudos motorą tik vie
ną ketvirtadalį laiko. Todėl 
benzino sunaudojimas ir oro 
tarša sumažėtų apie keturis 
kartūs.

Iki šios dienos automobi
lių gaminimo kompanijos 
žiūrėjo į naują idėją su nepa
sitikėjimu, abejodamos su- 
taupymų skaičiavimais ir ar- 
gumentuodamos kad auto
mobilio drastiškas pakeiti
mas reikalautų labai didelių 
kapitalo investicijų”.

FACTORY HELP
NO EXPF.R1ENCE NEF.DED FOR 

LIGHT FACTORY \VORK. 
Steady work for aualified people. 

APPLY JN PERSON 
INTERSTATE DIESEL CO.

2093 EAST I9th ST. 
CLEVELAND. OHIO 

(5-14) .

FITTERS-VV’ELDERS
STEEL TANK AND PLATE FABRI- 

CAT1ON

NEED EXPER1F.NCED Fillers who 
can re«d drawings and fabricatc.

TpP WAGES And fringe bcnefitj. 
Good opportunity for qunlified men.

ROSS TANK & WELDING CO. 
MUNITH, MICH. 49259 

5(7-59f>.m7

An Enunl OpporlunHy Employer
(10-I41

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MJUSTO 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. T

t



JADVYGOS PAUKŠTIENĖS

MENO PARODA lotls
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Vasario 2 ir 3 dienomis 
Los Angeles mieste šv. Ka
zimiero parapijos salėje lie
tuviai gavo pasidžiaugti dai
lininkės Jadvygos Paukštie
nės kūriniais. Į parodos ati
darymą, kuris įvyko vasario 
1 d. vakare, suėjo nemažai 
dailininkės gerbėjų. Daug 
lankytojų paroda sulaukė ki
tą dieną, sekmadienį.

Įdomų parodos atidarymo 
žodį tarė rašytoja Alė Rūta.

Buvo išstatyti 35 darbai. 
Akvarelėms dominuojant, 
dvidešimt vienas darbas, 
dvylika aliejų, vienas akri- 
lis ir vienas anglies etiu
das.

Tokia gali būti kronikinio 
pobūdžio žinutė, menanti šį 
džiugų įvykį: pirmąją čia 
šiais metais meno parodą.

Spalvų stichijoje dailinin
kė pastatė tvirtą savo ieš
kojimų ir atradimų bazę. 
Spalva tampa kūrinio domi
nantu. Spalva tampa patiki
ma priemone interpretuoti 
idėją ir temą. Paukštienė 
ima spalvas atsidavusiai, 
mąsliai, rafinuotai, niekad 
aklai. Tame dėmesyje spal
vai jaučiamas dailininkės po
linkis tiktai tam tikroms 
spalvinėms gamoms. Ir bū
das, kuriuo ji naudoja spal
vas yra originalus, efektin
gas. Savo spalvų fejerver
kuose ji jaučiasi arba išsa
kiusi, arba priartėjusi prie 
savaip transformuotos rea
lybės, jos asmenišką ir ne 
pakartojamą įvaizdį. Tas kū
rinio traktavimas, gal būt 
yra išlikęs iš pirmųjų jos im
presionistinių ieškojimų po
linkis, radikaliai pakeisti 
tikroviškumą sava interpre
tacija, savaip įžvelgtu turi
niu, tiršta individualybe - ir 
tai buvo itin raišku šioje pa
rodoje.

Palyginus jos spalvinę eks 
presiją su fejerverko sprogs 
mu, toli gražu netenka su
stoti ties pointilistiniu meto
du. Spalvine ekspresija čia 
tenka vadinti jos sukurtą 
drąsių ir postambių potė
pių pointilistišką iliuziją 
aliejuose. Paukštienė noriai 
ir virtuoziškai valdo spalvi
nių taškų subėgimo meto
dą. Parodoje išstatyti alieji
niai darbai visi turi, mažiau 
ar gausiau, įnoringą žaismą 
su teptuko sparnuotais mos
tais, kas priverčia foną vib
ruoti ir transformuoja temos 

Trys dail. Jadvygos Paukštienės paveikslai išstatyti parodoje. L. Kanto nuotrauka

tikroviškumą į vizijos di
mensiją. Itin įspūdingai ir įti 
kinančiai šiuo metodu pri
statytas vienas iš šios paro
dos darbų, “Šeima”, kur žan
rinės temos traktavimas įga
vo vizualinę prigimtį ir nep 
prarado bareljefinio apčiuo
piamumo.

Dailininkė ignoruoja tra
dicinį šviesos šaltinio prin
cipą, leisdama kūrinio objek
tui tapti absoliutu savo rė
muose. Tuo maksimaliai pa
brėžiama temos esmė, išgau
namas pristatymo dramatiz
mas, nes nušalinamas bet 
kuris kūrinio objekto kon
tekstas su fonu ir aplinka. 
Paminėto paveikslo ‘Šei
ma’ tradicinis šviesos šalti
nio panaudojimas dingo. Ba- 

Dail. Jadvygos Paukštienės autoportretas.

reljefiška grupė gavo švy
tintį foną, bet išliko švytin
ti iš savęs.

Pavadinus Paukštienės 
spalvinių potėpių fejerver
kus artėjimu į pointilistiką, 
negalima tačiau jos parodos 
kūrinių pavadinti neoimpre- 
sinistų palikimu. Šiame dar
bo metode ji yra absoliu
čiai savita. Jos teptukas vy
riškai drąsus. Jame nėra abe 
jonės. Dažą jis deda tikrą 
ir tirštą.

Kiekvienas sutiks, kad 
spalvinės dėmės, stebint 
Paukštienės kūrinį iš ato
kesnio punkto, susišaukia ir 
su pointilistų tikslais- gyva 
vibracija fone pulsuoja gy
vybe, akcentuoja linijos ka
tegoriškumą, kuria kontras
tų sandūrą. Paukštienė iš
radingai modifikavo tą ma
nierą, pritaikė ją savo pa
sauliui rodyti ir jo proble
mas interpretuoti. Nuo tos 

manieros, dalinai ji neatsi
sako ir akvarelėje, kur ima 
dominuoti linija. Dailininkė 
mėgsta ją. Įnešdama griež
tą, spalvas kontrastuojan
čią liniją, dailininkė priver
tė spalvas ieškoti sugyve
nimo su ryškia vertikale. 
Kai kuriose akvarelėse pa
naudotos lietuviškos tauto
dailės metaforos gana 
dailės metaforos gana ryž
tingai sugrąžina kūrinin rea- 
lybos akcentus.

Spalvų stichijoje Paukš
tienė santūresnė su mėly
na ir žalia. Kiekvienas akvą- 
relininkas peisažistas dažnai 
tampa klusniu šių spalvų ir 
jų šešėlių propaguotoju. 
Paukštienės peizažuose, ku
rių buvo keliolika, kurių te

ma buvo susijusi su jūros 
motyvais, vaizdo visumą dai 
lininkė bazavo savo įspūdžio 
dažais. Tai buVo aitriai me
lancholiška balsvo ir pilkš
vo dažų gama. Tktai viena 
akvarelė su mėlynu tūriu 
ryškiai išsiskyrė iš parodos 
visumos. Beveik visuose pei
zažuose ir natiurmortuose 
išliko platūs vertikaliniai po
tėpiai, kurie vaizdui teikia 
kažin kokį dinamišką atkak
lumą, atsiribodami tuo nuo 
dažno mūsų parodose pei
zažinio lyrizmo.

Peizažo išjungimu iš bet 
kurio artėjimo realybei ir sa
vų dažų peizažui vaizduoti 
atradimu, Paukštienė neiš
davė objekto vaizdavimo 
manieros formalistikai. Ji 
įdvasina temą savo aštriu jai 
dėmesiu, suvokia esminę, 
astralinę gamtovaizdžio pri
gimtį. Kūrinys tampa įspū
džio esencija. Peizažo ir spal 

vos problematikoje prisime
na John Ruskin, kuris skyrė' 
peizažo ir spalvos temai be
maž enciklopedinio dydžio 
traktatus. Gal būt dabar tas 
autorius atrodo atitrūkęs 
nuo dinamizmo, nuo subjek
tyvistinių tendencijų dailėj? 
Jo essay *0f Truth of Colour’ 
ir dabar verta minėti, nes tei 
giniai išlieka kaip to žanro 
vaizdavimo evoliucijos baze.

Paukštienės savitumą for
muoja jos jautriai išvysty
tas ne apšvietimo, bet pa
čios spalvos švytesio pajau
timas. Šioje parodoje išsta
tytas aliejus ‘Chrizantemos’ 
įrodo absoliutų dailininkės 
savarankumą tvarkyti tas 
vaizdinės rampos šviesas, 
kurios užlieja kūrinį.

Dažna akvarelėse, reta 
aliejuose įvairiai bekintanti 
linija - lūžtinė, vitražinė - 
kartais atrodo kaip tam tik
ras veikalo fasadas, provo
kuojąs įžvalgą į interjerą. 
Tai dailininkės ieškojimų ir 
atradimų pasaulis...

Parodos lankytojo ir žiū
rovo teisėmis dėstydamas 
savo įspūdžius, gal būt at
randu tiktai parodos aptari
mo variantą? Manding - 
Paukštienės spalvų stichija 
ir linijos įsiveržimas į pieši
nio struktūrą kažin kaip su
formuoja jos meninį credo, 
jos meninę filosofiją. Amži
nas linijos ir spalvos kon
fliktas ar nėra didžiulio, 
erdvaus ir skausmingo gyv- 
venimo amžinosios alegori
jos? Šis kontrastų leit-moty- 
vas neišvengiamai prasiver
žia kūryboje, kada į kūrybinį 
procesą ateina atvirai, nuo
širdžiai, išpažinties ženkle.

Tokia yra šios parodos 
prigimtis.Temų ir iliuzijų pa 
gava glūdi stebėtojo valdo
je. Vienur aptarimo vade- 
mecum yra erudicija, kitur 
liguistumas, vienur skonis, 
kitur gi dienos nuotaika. Ir 
meno paroda bei jos lanky
mas yra tam tikra ekskur
sija į estetinio jausmo išgy
venimą. Ignas Šlapelis, itin 
pastabus ir žodingas mūsų 
estetas, tvirtina, kad este
tinis jausmas esąs psichikos 
poilsis ir artėjimas į gro
žio sampratą (Metraštis ‘Li
teratūra’, 1950 mt.).

Dailininkės Jadvygos 
Paukštienės paroda mus 
tenkina estetinio jausmo 
atgijimu mūsų psichikoje. 
Tai yra parodos lankytojo 
reakcija į dailininkės pasau
lio, jos meninio credo, atsi
skleidimą iš parodos stendų.

DVIEJŲ SAVAIČIŲ

KIMIOS | Limu
7
4
2

Vyksta: gegužės 
birželio 
liepos

15
5
3

ir
gruodžio 20

rugpiūčio 
rugsėjo 
spalio

Jungtis prie griupiu galima 

BOSTONE ar NEW YORKE.

GRUPĖSE DALYVIŲ SKAIČIUS RIBOTAS —

NESI VĖLUOKITE!

Smulkesnių žinių ir registracijos reikalu 
kreipkitės j

TRAIS-ATLAITIC TRAVEL SERVICE
393 West Broadway, P. O. Box 116 

South Boston, Mass. 02127 
Tel. (617) 268-8764

Savininkė: ALDONA ADOMONIENĖ

ŽURNALISTUI VI 
PASKIRTA

Džiaugiamės ir didžiuoja
mės turį savo gerą, nuola
tinę spaudą -- dienraščius, 
savaitraščius, dvisavaitraš- 
čius, žurnalus. Ji lietuviško
jo gyvenimo veidrodis, di
džioji jungtis, stovinti ir lie
tuvybės išlaikymo sargybo
je. Be savos spaudos ne bū
tų įmanoma išvystyti bet 
kokio kultūrinio ir politinio 
veikimo. Taigi savą spaudą 
turime labai branginti, ver
tinti ir ją visokeriopai rem
ti.

Spaudai išsilaikyti padeda 
skaitytojai ir rėmėjai pre
numerata ir aukomis. Tai 
medžiaginė pusė. Tuo tarpu 
spaudos veidą, turinį duoda 
pasišventę, uolieji spaudos 
bendradarbiai - žurnalistai. 
Nuo jų plunksnos įžvalgumo 
priklauso ir spaudos lygis, 
jos įdomumas, vertingumas.

Šalia daugelio spaudos 
bendradarbių turime ir ypa
tingai aktyviai spaudoje be
sireiškiančius, gabius žurna
listus. Daugumoje jų rašo 
negaudami už tai jokių ho
norarų. Rašo iš pareigos lie
tuviškajai spaudai, lietuviš
kajam reikalui.

Graži mintis - sudaryti 
fondus ir iš jų skirti už 
įvairius kūrybos darbus pre
mijas.

Kun. dr. Juozas Pruns- 
kis, būdamas pats spaudos 
vyras, gerą darbą atliko. 
Jis savo lėšomis įteigė ir Žur
nalistikos premiją, kuri kas
met skiriama aktyviausiam 
spaudos bendradarbiui, pa
vesdamas tai įgyvendinti 
Lietuvių Katalikų mokslo 
akademijai. Šia premija jau 
buvo anksčiau ap’dovanota 
keletas asmenų.

Nuskardeno džiugi žinia ir 
šiais metais. Žurnalistikos 
premija paskirta aktyviau
siam spaudos bendradarbiui 
1973 metais, gabiam žur
nalistui ir rašytojui Vladui 
BŪTĖNUI - Ramojui.

Tad Kolegiški sveikini
mai, Mielas Vladai! To nusi
pelnei. Štai, skaitytojai, pa
skaitę pirmą žinią apie pre
mijos paskyrimą, tarė: Jury 
komisijos teisingas sprendi
mas. Vladas Būtėnas-Ramo- 
jus vienas iš produktingiau-

Vladas Būtėnas

šių žurnalistų... Tai ne kom
plimentas. Tai skaitytojų žo
dis.

Jury komisija, kurią su
darė kun. J. Vaišnys S.J. pir
mininkas, Nijolė Užubalienė 
-- sekretorė, Vytautas Kas- 
niūnas, Povilas Gaučys ir 
Aloyzas Baronas turėjo ne
lengvą uždavinį. Juk buvo 
keletas kandidatų. Ir jie bu
vo rimti kandidatai premijai 
gauti.

Komisiją, kaip matome, 
sudarė rašytojai ii* aktyvūs, 
prityrę spaudos šulai. Sa
koma, buvo šį kartą daugiau 
atsižvelgta į nuolatinius, ak
tyviausius laikrščių bendra
darbius, o ne į redaktorius. 
Tai nuoširdus atpildas žur
nalistui, kuris duoną pelno 
kitose darbovietėse, o spau
dai skiria brangų ir labai 
sau reikalingą poilsio laiką.

Laureatą Vladą Būtėną- 
Ramojų lietuviškoji, • skai
tančioji visuomenė gerai pa
žįsta iš jo brandžių 
žįsta iš jo brandžių straips
nių, reportažų, kultūrinio ir 
visuomeninio gyvenimo ver
tinimų bei keletos knygų.

Tai vienas iš kūrybingiau
sių mūsų žurnalistų, gebąs 
užpildyti Dirvoje ir Tėviš
kės žiburiuose savaitines 
skiltis ir plačiąi reikštis ki
tuose laikraščiuose savo kū
ryba, straipsniais ir repor
tažais.

Valandėlę stabtelėkime 
ties šio šaunaus plunksnos 
darbininko skubančiomis die 
nomis. Grįžtelėkime pusšim
tį metų atgal.

Jis gimė 1923 m. gruo
džio mėn. 2 d. Vabalninke, 
Biržų apskr. Taigi praėjusių 
metų gruodžio mėn. 2 d. jis 
užsklendė savo gyvenimo 
penkiasdešimtąjį lapą. Me
nu, Lietuvių Tautiniuose Na 
muose tą dieną buvo pagerb
tas rašytojas Aloyzas Baro
nas.Į minėjimą uždusęs įsi
rito ką tik iš Clevelando 
sugrįžęs ir Vladas. Aloy
zas Baronas, vabalninkie- 
tis, prisimena sukaktuvinin
ką Vladą gimtadienio pro
ga. Ir čia jį susirinkusieji 
nuoširdžiai pasveikina. 0 po 
to tuojau nuskubėjome i Jau 
nimo centro vakarienę, kur 
provinciolas kun. G. Ki
jauskas S.J. vėl prisimena 
Vlado gimtadienį, prisimena 
jo aštrią plunksną ir talką 
Jaunimo centrui. Vakarie
nės svečiai sukaktuvininką 
pasveikina Ilgiausių metų 
linkėjimais.

Taigi mūsų laureatas pa
čiame amžiaus gražume, pa- 
jėgingume.

Jis baigė it anevėžio gim
naziją. Vokietijoje pedago
ginius pradžios mokyklos 

(Nukelta į 6 psl.)
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mokytojų kursus, Flensbur- 
ge.

Dar būdamas vos štuonio- 
likmetis jungiasi į rezisten
tų gretas ir aktyviai kovo
ja prieš savo tėvynės prie- 
šus-bolševikus ir vokie
čius. Jis, kovodamas rezis
tencijoj, puikiai pažino rezis
tencinį gyvenimą, kovos me
todus, daug išgyveno ir savo 
tėvynės priešams liko amži
nai neatlaidus.

Gal tas jį uždegė ir kūry
bai - nuolatos gyventi mū
sų tėvynės kovos dvasia, jos 
ilgesiu, nuolatos išeivijos lie
tuviui spaudoje išsakyti mū
sų tautos sūnų didvyriškus 
žygius -- partizanų kovas.

Tai ypač sunkus darbas. 
Rinkti medžiagą apie mūsų 
partizanų žygius ir juos su
glausti į dvi knygas Kritu- 
siems už laisvę. Jau ir trečią 
tomą baigia. Tai dokumentai 
šventai liudiją apie mūsų 
tautos atsparumą, tautos žy
gius už laisvę ir nepriklau
somybę, apie Lietuvos nepa
laužiamą tikėjimą į nepri
klausomą gyvenimą. Jeigu 
ne Vladas Būtėnas, vargu 
ar šiandien būtume turėję 
tokią vertingą dokumentaci
ja.

Vladas Būtėnas bandė ra
šyti eilėraščius. Išleido ir sa
vo eilėraščių rinkinį'Nuėję 
plotai’. Gi vėliau, atrodo, 
jam prie širdies artimesnė 
buvo beletristika ir žurnalis
tika. Parašo ir išleidžia 
knygą ‘Lenktynės su šėto
nu’. Tačiau dienų slinktis jį 
traukia į judresnį lietuviš
ką gyvenimą, visokeriopos 
veiklos stebėjimą vertinimą. 
Ir nuo 1945 m. jis savo dide
lę gyvenimo dalį skiria 
mūsų periodikai.Jo raštų žy
mūs pėdsakai užtinkami dar 
Vokietijoje leistuose leidi
niuose, o JAV nuolatinis vi
sos eilės laikraščių aktyviau
sias bendradrbis.

Paskutiniųjų dviejų va
sarų atostogas jis drauge 
su kun. Algimantu Keziu S
J. praleidžia Pennsylvanijos 
valstijoje, kur prieš dauge
lį metų buvo įsikūrę lietu
viai ir kur iki šiol kelių gene
racijų yra išlikusi Lietuva. 
Jis lankė įvairias parapijas 
kapines, užeigas, klebonus, 
veikėjus seniausius ir jau
niausius, su jais išsikalbė
jo, jų pasakojimus užrašė. 
Po savo kelionių duodavo 
visą eilę gyvų, spalvingų, 
tenykščių lietuvių gyvenimą 
vaizduojančių, reportažų. 
Jis apie tos vietovės lietu
vius ruošia didelę ir vertin
gą dokumentinę knygą, drau 
ge su fotogr. kun. Algiman
tu Keziu, S.J. Tai būsiąs 
vertingas dokumentas, gi jo 
plunksna šaukia - atgaivin
kime, prikelkime Pennsylva
nijos Lietuvą.

Vladas Būtėnas yra daug 
kartų kalbėjęs ir apie Kata
likų Bažnyčios persekioji
mus okup. Lietuvoje ir šių 
dienų kankinius, kurie už sa
vo tikėjimą galvas padėjo 
kalėjimuose, Sibiro taigose 
ar kankinimo kamerose.

Vladas Būtėnas šiuo metu 
yra Lietuvių žurnalistų są
jungos centro valdybos vice
pirmininkas. Jis savo suma
numu, minčių gilumu posė
džiuose įneša daug gyvumo, 
veiklos planavimo. Gi įvai
rių renginių didžiąją dalį 
naštos jis taip pat kantriai 
neša ant savo pečių.

Kolega Vladas Būtėnas 
kasdieniniame gyvenime iš
lieka nuoširdžiai paprastas. 
Turi savo Aš. Tačiau didelis 
tolerantas. Sprendimuose 
logiškas. Spaudoje iškelia 
mūsų gyvenimo ne tik švie
siąsias puses, bet užgrie
bia ir kartėlį. Jis ypatingai 
pareigingas, paslaugus. Re
ta Spaudos konferencija pra
eina be Būtėno. Jis iškelia 
kandžių klausimų, nesivar
žo į akis pasakyti tiesos žo
dį. Jo plunksnos talka jau-

•••
čia visos didžiosios mūsų or
ganizacijos, meno sambū
riai, šventės, minėjimai. Jis 
įžvalgiai aprašo mūsų kultū
rinio ir visuomeninio gyve
nimo laimėjimus.
Jis gyvai, vaizdžiai kalba 

apie įvykius ir žmones. Jo 
raštą skaityti malonu. Jis 
skaitytoją vedžioja po vie
toves, po įvykius, po nuotai
kas. Skaitydamas jauti lyg 
ten pats buvęs ir išgyvenęs.

Jo graži šeima. Žmona Da
lia ir du šaunūs sūnūs. Jau į 
visuomeninį gyvenimą be- 
kimbą. Fotografuoja, vai
dina ir kur tik jaunimo tal
kos -- ten jaunieji Būtėnai 
skuba. Gi pats Vladas Bū
tėnas dirba ‘Sun-Times’ dien 
raščio redakcijoje, rinkimų 
skyriuje. Ką gi, juk duoną 

Dabar jūs galite atlikti pilną bankinę apyvartą — 24 valandas per dieną, kiekvie
ną metų dieną — Cleveland Trust naujose Bank-in-a-Box pinigų apyvartos mašinose.

Mūsų išplėstas Fast Cashier (R) patarnavimas įgalina jus padėti ar išimti pinigus 
iš taupymo ar čekių sąskaitos. Galite užmokėti namų apyvokos sąskaitas ar Cleveland 
Trust paskolos mokesčius. Pervesti pinigus iš skirtingų Cleveland Trust sąskaitų. Gauti 
paskolą iš Jūsų Bank-Americard. Ir dar daugiau.

Naujos mašinos yra išstaiyos lauke prie 24 skirtingų Cleve- 
ytos lauke prie 24 skirtingų Cleve-velande. Ir jų panaudojimui terei- 
kalinga tik Fast Cashier kortelė. Tai yra veltui. Tad išsiimkite ją 
bet kurioje Cleveland Trust įstaigoje ir naudokite kada tik norite.

a * II VUANb tKosi

Fast Cashier

a CLEVELAND TRUST

MEMBER FDIC

...... ........................  -"■■■■I. .1. —..................... Į

šeimai pelnyti reikia. Spaus
tuvėje darbas įtemptas. Nuo 
vargis dažnai palaužia, kad 
ir jauno vyro jėgas. 0 Vla
das turi įsipareigojimų dar 
iš vakar spaudos konferen
cijų, dar iš įvykių, dar lau
kia Dirva ir Tėviškės Žibu
riai savaitinių Chicagos įvy
kių apžvalgų.

Ir vos akis atmerkęs Vla
das sėda prie rašomosios... 
O kartais grižęs iš darbo iki 
vėlybųjų gaidystų prasėdi 
berašydamas...

Ach, mielas Kolega, tai 
vis tautinė, šventa, lietuviš
ka pareiga. Tai vis pamil
tas lietuviškas spausdintas 
žodis... Per jį Tu kalbi su 
tūkstančiais lietuvių, gyve
nančių bet kuriame žemės 
rutulyje, kur tik pasiekia 
lietuviškoji spauda.

Tu, manau, džiaugiesi pre-

PRANEŠAME
24 VALANDŲ BANKO

mija, dėkingas Jury komisi
jai, dėkingas mecenatui. Bet 
Tu, Kolega Vladai, tos pre
mijos nusipelnei. Tai Tau 
mažytė dovana už tūkstan
čius valandų, kurias pralei
dai prie rašomosios mašinė
lės. Tau padėka už mintį, 
žodį, ir raštą...

Drauge su Tavimi džiaug- 
giasi LŽS-gos Centro Val
dyba ir visi mūsų sąjungos 
nariai.

Spausdamas ranką, Tau 
linkiu, kad aštrioji Tavo 
plunksna kalbėtų apie išeivi 
jos lietuvį dar ilgus metus, 
kad kasdien kiekvienam iš 
mūsų primintum įsipareigo
jimus savo tėvynei, kad kel- 
tum okupanto . daromas 
skriaudas lietuvių tautai.

Kūrybingų ateities metų!
J. Janušaitis

Iš spaudos išėjo 

inž. PETRO LĖLIO atsiminimų knyga

“LIETUVOS KELIU
1910-1973 M.”

šioje 270 psl. gausiai iliustruotoje knygoje 
yra 90 straipsnių, suskirstytų į šešis skyrius: I. Ca
ro valdžioje, II. Pirmasis pasaulinis karas, III. Lais
vės kovos, IV. Nepriklausomybės metai, V. Antrasis 
pasaulinis karas, VI. Emigracijoje.

Knyga parduodama: Toronte — parap. kios
kuose, Liet, namuose, Litho-Art spaust, ir pas auto
rių, 32 Weatherell St., Toronto 9, Ont.; Montrealyje 
ir Hamiltone — par. kioskuose; Chicagoje pas J. 
Vaznelį ir "Marginių” kraut.; Brooklyne — pran- 
cišk. tėvą Baniūną; Los Angeles — J. Rukšėną, Liet. 
Dienos ir V. Pryžgintą, par. kioske.
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CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

CLEVELANDO 
LIETUVIAI 

TELEVIZIJOJE
Šį šeštadienį, vasario 16 

d. 7:30 v. v. televizijoje 
(WEWS 5 kanalas) bus ro
domos Davė Peterson pa- 

• ruoštos nuotrupos iš Cleve
lando lietuvių gyvenimo.

POETO J. BALTRUŠAIČIO 
PAMINĖJIMAS

Kovo 17 d., 4 vai. p. p. 
Lietuvių namuose įvyks 
Lietuvos diplomato ir poeto 
Jurgio Baltrušaičio paminė- 
jimas-akademija. Rengia L. 
B. Kultūrinių parengimų 
komisija.

• Vysk. M. Valančiaus 
lit. mokykla rengia Vasario 
16 d. minėjimą jaunimui šv. 
Jurgio parapijos salėje, šeš
tadienį, vasario 16 d.

10 vai. ryto šv. Mišios. 
Po mišių minėjimas salėje. 
Visi kviečiami dalyvauti.

• Home and Flower Show 
parodoje Clevelande, kuri 
prasideda Public Hali vasa-- 
rio 16 ir tęsis iki 24 d. tarp 
kitų tautybių pasirodys ir 
Grandinėlė sekmadienį, va
sario 17 d., 2 vai. p. p.

DIRVA

Š.m. vasario 3 d. Clevelando Kar. Juozapavičiaus šaulių kuopos moterų sekcijos me
tiniame susirinkime šaulės ir šauliai. Pirmoj eilėj iš kairės: sekcijos sekretorė Lilė Kazienė, 
kuopos pirmininkas dr. Pautienis, perrinkta šaulių moterų sekcijos vadovė Ona Mikulskie
nė, sekcijos korespondentė Ona Naumanienė, susirinkimo pirmininkė Mega Bamiškaitė, 
sekcijos iždininkė Uršulė Grincienė. Stovi šaulės ir šauliai. J. Garlos nuotrauka.

vinimo reikalams, kurios 
bus perduotos Amerikos 
Lietuvių Tarybai.

Organizacijos yra prašo
mos dalyvauti Mišiose ir 
minėjime su vėliavomis ir 
visa Clevelando ir apylin
kės lietuvių visuomenė kvie
čiama atsilankyti.

ALT Clevelando 
Skyriaus Valdyba

VASARIO 16-OSIOS 
MINĖJIMAS 

CLEVELANDE
Minėjimas įvyks sekma

dienį, š. m. vasario mėn. 17 
d. sekančiai:

10 vai. ryte šv. Mišios 
Naujos lietuvių parapijos 
bažnyčioje.

10:30 vai. šv. Mišios šv. 
Jurgio lietuvių parapijos 
bažnyčioje.

4 vai. p. p. iškilmingas 
minėjimas Naujos lietuvių 
parapijos salėje.

Pagrindinę kalbą pasakys 
prof. dr. Jonas Genys.

Minėjime taip pat žodį 
tars Clevelando meras ir 
kandidatas į JAV Senatą 
Ralph Perk.

Koncertinėje dalyje pasi
rodys daugelio operų solistė 
Aldona Stempužienė ir Cle
velando Ramovės choras, 
vadov. muz. Juliaus Kazė
no.

Minėjimo metu buš ren
kamos aukos Lietuvos lais-

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

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

UŽGAVĖNIŲ BLYNU BALIUS
ir skaučių paruoštą progra
mą (režisuojant akt. Z. Pec- 
kui) turėsime progą links
mai pasišokti grojant popu
liariam serbų “Slaboda” or
kestrui. Na, galiausia ir tas 
malonumas, kad būsime pa
rėmę mūsų skautus. Pilė
nai vis dar nepasiduoda... 
Jie dirba, lavinasi ir sten
giasi išlikt gerais lietuviais. 

Šiuo metu tunte veikia 
šie vienetai: D.L.K. Kęstu
čio jaunesniųjų skautų (vil
kiukų; draugovė vadovauja
ma sk. vyčio vyr. sklt. 
Gedimino Puškoriaus, D.L. 
K. Vytauto D. skautų drau
govė vadovaujama br. J. Pa
žemio ir L.K. Mindaugo 
skautų-vyčių draugovė va
dovaujama paties tuntininko 
ps. Staškaus, padedant jau
niesiems skautininkams 
Kast. Giedraičiui ir Ram. 
Švarcui. Tunto sueigos vyks 
ta reguliariai du kartu per 
mėnesį Nauj. parapijos salė
je.

Praeita vas-?ą įvykusioje 
Lietuvos Skautijos Jubilie
jinėje stovykloje Pilėnų 
skautų tuntas, Tėvų Komi
tetas, jo vadovai ir skau
tai vyčiai labai sėkmingai at-

Tradicinis blynų balius, 
kurį ruošia Pilėnų tunto tė
vų komite'tas, įvyks š.m. va
sario mėn. 23 d. Lietuvių 
namuose; Rodos, kad turėsi
me keletą malonumų: gau
sime skanių įvairių rūšių bly 
nų ir kitokių kulinarijos praš 
matnybių, matysime skautų

liko jiems pavestas pareigas 
stovyklą organizuojant ir 
pravedant. Ateinančią vasa
rą pilėniečiai irgi ruošiasi 
stovyklauti. Tam tikslui ir 
šis balius ruošiamas. Mat, 
kaip paprastai, vienetai pra
šyk paramos iš tėvų komite
to. (pk)

ELECTRICIANS
Reąuired by electric erane man- 
ufacturer. Steady employment. 
Good working conditions. Apply 
to American Crane & Eųuip- 
ment Corp., 605 Old Swede Road, 
Douglassville, Pa. Phone 1 (215) 
385-6061. (12-14)

• Cleveland Trust, vienas 
didžiausių Ohio bankų, įve
dė naujovę savo bankinėse 
operacijose, Clevelande ke
liolikoje vietų įrengdamas 
banko dėžes, iš kurių su spe
cialia Fast Cashier korta 
dieną ir naktį galima išim
ti pinigus ir atlikti kitokias 
bankines operacijas.

/uperior /avino j
AND LCAN ASSOCIADON *

yra jūsų kaimynystėje ir teikia visus 
finansinius patąrnavimus. 

Automatinė, kompiuterizuota 
apskaičiavimų sistema.

★
Paskolos nekilnojamam turtui įsigyti, 

naujoms statyboms, priestatams ir 
remontui.

★
Už reguliarius taupymo indėlius 

mokama 5/4%
Už terminuotus taupymo pažymėjimus 

mokama £^2% — 7/4%
TAUPYMO INDĖLIAI IR PAŽYMĖJIMAI 

APDRAUSTI IKI $20,000.
7'

■Išduodami kelionių čekiai, orderiai, priimami mokes
čių įmokėjimai, elektros, dujų ir telefono sąskaitos, 

parduodami JAV bonai.

\ ' *
Pasinaudokite jums arčiausiai esančios įstaigos 

pafarnavimu!
798 East 185 Street, Cleveland.
67-12 Superior Avenue, Cleveland, 
13515 Euclid Avenue, Cleveland, 
14406 Cedar Rd., University Hts.,

★
DARBO VALANDOS

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

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

Ohio
Ohio 
Ohio 
Ohio

<14119
44103 
44112
44121

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

936 East 185th St. Cleveland, Ohio 
Tel. 531-7770

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

Della E. Jakubs ir sūnūs William yra licenzijuoti 
• direktoriai ir balzamuotojai. Nelaimės valan

doje suteikia rimtą ir simpatingą patarnavimą.

I ''i

W FACTORY
v OPPORTUNITIES

We are a leading manufacturer of automotive related machin* 
ery supplying a worldwide market. We aro seeking qualifled 
machine shop personnel for our expansion program and have 
openings for the follovving:

MACHINISTS
• HORIZONTU B0RIN6 MILL . VERTICAL B0RIN6 MILL

• MILLING MACHINE and ENGINE LATHE
• GRINBER - BLANCHARD, 00 and SURFAOE

Appllcants for these jobs mvit have a minimum et 3 ybars. 
exporlence and be able fa road blue prints. Mušt be able to, 
ūso measuring Instrumentą for elose tolerance work, and sėt. 
up own work.

Ist end 2nd SHIFT OPENINGS AVAILABLE ’
TODAY eons/efer įoining a prograssiva company of- 
fering liberal benefits.

GOGAM MACHINE CORP.
1440 East 55th Street (near Shorevvay), Cleveland, Ohio 431 -3941

.............— - » I 'I ............................ I I ■................... II N—,....— ......... -

Pirkite mieste nuo’ ketvirtadienio iki šeštadienio 10-6 v. v. Skyriuose iki 9 v. v. 
Mes duodame ir keičiame Eagle Stamps.
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Išpardavimas! 
Sutaupysite! 
37% Iki 45%

Vyrams ir jaunuoliams 
šilti viršutiniai drabužiai

odos imitacijos ir nylono. Dauguma yra su tankiu 
aerylie pamušalu ir turi storą aerylie apikaklę. 
Yra didelis pasirinkimas stiliuose.
Įvairaus dydžio nuo 36 iki 46.

Pasirinkimas įvairių stilių. Daugelis yra pirmos 
rūšies, kai kurie tik su mažais trūkumais. Visi yra 
šilti ir patogūs ir didelės vertes už šią mažą 
kainą. Paštu ir telefonu užsakymai priimami. 
Skambinkite 241-3070 bet kuriuo laiku.
Dept. 89 Budget Men’s Clothing visose krautuvėse.



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

Lilija Šukytė Europos operose

Sol. Lilija Šukytė

Lilija Šukytė, tarptauti
nė operų solistė sėkmingai 
tęsia savo įsipareigojimus 
1973-74 metų sezonui Euro
pos operose, atlikdama pa
grindinius vaidmenis.

Po gastrolių praeitą ru
denį Buenos Aires Argen
tinoje Colon teatre šiame se
zone jau dainavo net kelio
se operų premjerose: Proko- 
fieff operoj Der Spieler’ 
spalio mėnesį Muenchene, 
‘Gosi fan tutte’ Frankfur
te. Š. m. liepos mėn. dainuos 
premjeroj Verdi ‘Falstaff 
Muenchene. Taip pat vyksta 
į Vienos ir Berlyno operas.

Be to, šį sezoną dainavo ir 
dainuoja visoje eilėje jai 
gerai jau žinomų rolių šiose 
operose: La Traviata, Tu- 
randot, La Boheme, Car- 
men, Zauberfloete, Cosi fan 
tutte, Capriccio ir k. Šalia to 
dar koncertai ir keli filmų 
pastatymai.

Kaip matome, Lilijos gy - 
venimas įdomus, įvairus, 
reikalaujantis daug pasiruo
šimo, dėmesio ir susikaupi-

PRANEŠIMAS SLA 
KUOPOMS IR NERIAMS

š. m. kovo 1 d. praside
da Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje Pildomosios Ta
rybos narių RINKIMAI.

Balsavimo laikas 31 die
na, pradedant kovo d. ir 
baigiant kovo 31 d., 1974 m.

Balsavimai turi būti at
likti vieno mėnesio laikotar
py — per ištisą kovo mėne
sį SLA kuopų susirinkimuo
se.

Visi SLA nariai prašomi 
kovo mėnesyje vykstančiuo
se susirinkimuose dalyvau
ti ir balsuoti SLA Pildomo
sios Tarybos rinkimuose.

Genevieve Meiliūnas
SLA sekretorė 

A t A
STASEI VAITKIENEI

mirus, jos vyrui EDMUNDUI, dukrai GINTAI, 
sūnui VYTAUTUI ir jų šeimoms bei kitiems gi
minėms nuoširdžia užuojautą reiškia

Antanas Vaišnys 
Waterbury, Conn.

mo, gyvenimas be kasdieni
nės darbo rutinos, kuri dau
geliui žmonių taip įgrįsta. 
Visos dienos jai sėkmingos 
ir laimingos, nes visada už 
savo talentą ir pasiruošimą 
gauna geriausius įvertini
mus. Tačiau ir jai pasitaiko 
kartais pajusti kasdieninio 
gyvenimo skirtingų momen
tų. Kai vieną kartą paklaus
ta, kokį momentą savo dar 
trumpam amžiuje ji laiko 
maloniausiu ir kokį skau- 
žiausiu, ji nedvejodama at
sakė: ‘Maloniausias momen
tas būna tada, kai gaunu 
naują visai nežinomą rolę, o 
didžiausią nusivylimą pa
juntu tada, kai didelėj 
pagarboj mano laikomas as
muo pasirodo tos pagarbos 
nevertas”.

• Ukrainiečių tautinė ta
ryba per Joną D. čėsną at
siuntė sveikinimą lietu
viams Vasario 16-tos proga, 
kuriame gen. V. Fylonovič 
kviečia nedaryti pragaištin
gos klaidos kovojant dėl ne
priklausomybės kas sau, bet 
tikroje bičiulystėje, petys 
petin, už kenčiančią Lietuvą 
ir Ukrainą. Ir laišką baigia 
šūkiu: Tegyvuoja abiejų 
tautų santarvė!

E. S t. Louis
VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI
East St. Louis, Illinois, 

šiais metais Vasario 16 d. 
bus minima vasario 17 d. 
Minėjimo vieta: Lietuvių 
parapijos salė — Baugh 
Avenue ir 15 gatvės kam
pas. Religinė programos da
lis bus pradėta parapijos 
bažnyčioje 9:30 vai. dienos 
metu. šv. Mišių auka už 
kenčiančią Lietuvą, o pa
saulietiška — 12 vai* dieną 
parapijos salėje. Minėjimą 

rengia ALT skyrius.
Pasibaigus programai bus 

vaišinimasi užkandžiais ir 
gėrimąis. Kviečiami visi lie
tuviai ir jų draugai bei pa
žįstami amerikiečiai atvyk
ti į minėjimą.

Rochester

ryte minėjimas 
radiją WV0R, 

kurį praves R. 
Kalbės svečias

VASARIO 16 
MINĖJIMAS
Vasario 16-tos minėjimas 

Rochesteryje įvyks vasario 
mėn. 24 d.

8:30 vai. 
per vietos 
100.5 FM, 
Kiršteinas.
iš New Yorko prel. J. Balko
nas.

11 vai. šv. Jurgio par. 
bažnyčioje iškilmingos mi
šios kurias atnašaus už pa
vergtą Lietuvą ir pamokslą 
pasakys prel. J. Balkūnas. 
Pamaldų metu giedos vietos 
LB-nės choras, vadovauja
mas J. Adomaičio. Solo gie
dos solistė B. čypienė. Var
gonais gros R. Obalis. Visos 
organizacijos kviečiamos da
lyvauti su vėliavomis.

3 vai. po pietų įvyks iškil
mingas minėjimas paraijos 
salėje. Invokaciją skaitys 
klebonas Tėvas Jonas Dybu- 
rys. Pagrindinę kalbą Lietu
vos laisvinimo klausimais 
pasakys taip pat svečias 
prel. J. Balkūnas. Į minėji
mą yra pakviesti Washing- 
tono ir vietos valdžios bei 
pavergtų tautų atstovai.

Meninę programą atliks 
tas pats LB-nės choras. 
Akompanuos K. Saladžius. 
Taip pat šeštadieninės mo-

Sausio 27 d. Lietuvių Na
mų Draugija turėjo metinį 
susirinkimą, kuriame daly
vavo ir balsavo 48 nariai.

Susirinkimą atidarė vice
pirmininkas Jonas Atkočai
tis ir pakvietė atsistojimu 
ir tylos minute pagerbti mi
rusius narius. Susirinkimui 
pravesti pakvietė: Marijoną 
šnapštį -- pirmininku ir inž. 
Joną Gaižutį - sekretoriu
mi. Praeitų metų susirinki
mo protokolą perskaitė inž. 
Jonas Gaižutis.

Valdybos narių praneši
mus padarė: pirmininkas dr. 
Vytautas Mileris, vicepirmi- 

kyklos mokiniai, kurios vedė, ninkas Jonas Atkočaitis. 
jas Vyt. Žmuidzinas. Minė
jimą lietuvių ir anglų kal
bomis praves prof. dr. a. 
Klimas.

Minėjimo metu bus renka
mos aukos Lietuvos laisvini
mo darbams paremti.

Po minėjimo svečiui prel. 
J. Balkūnui pagerbti bus 
kavutė.

Visi Rochesterio ir apy-

Dr. Vytautas Mileris pa
sakė: -- Nieko gero ir ypa
tingo nepadarėme! Dirbome 
tik tiek, kad išlaikius Lietu
vių Namus. Metų laikotar
pyje iš narių gauta 350 dol. 
Gera naujiena tik ta, kad 
miestas sutiko leisti naudo
tis parkinimo aikšte ir ne
reikalauja jos pagerinimų. 
Jei mums būtų reikėję ją 

linkės lietuviai yra malo-*irengti Pa?al miesto reikal- 
niai kviečiami atsilankyti į 
minėjimą. J. Jurkus

Skaitykit ir platinki! 
DIRVĄ

DABAR KAIP TIK LAIKAS SIŲSTI 

DOVANAS VELYKOMS 
savo giminėms Lietuvoje ir USSR.

MOTOCIKLUS, ŠALDYTUVUS, SKALBIAMAS MAŠI
NAS, TELEVIZIJOS APARATUS, KAMERAS, SIUVA

MAS MAŠINAS, BALDUS. )
Taip pat drabužius, medžiagas, kailinius, rankinius 

laikrodžius ir maisto produktus.
Nauji Automobilių Modeliai:

ZHIGULI VAZ-2101
ZHIGULI VAZ-2102 Station Wagon
ZHIGULI VAZ-2103 Naujas Modelis
MOSKVICH 408-IE
MOSKVICH 412-IE
MOSKVICH — Station Wagons — 426,427
ZAPOROZHETS ZAZ-968

PODAROGIFTS, INC.
Yra VIENINTELĖ firma Amerikoje, siunčianti DO- 
VANINIUS CERTIFIKATUS per VNESHPOSYL- 

TORGĄ be jokių tarpininkų ir t.t.

PODAROGIFTS, INC, yra VIENINTELĖ firma Ame
rikoje, pateikianti persiuntimo įrodymus, atitinkan

čius jos susitarimą su VNESHPOSYLTORGU.

Klijentų patogumui, užsakymus galima paduoti bet 
kuriai prie mūsų prisijungusiai firmai: 

Cosmos ParceJs Express Corp., 488 Madison Avė., 
New York, N. Y. 10022

Package Express & Travel Agency, Ine., 1776 Broadway, 
New York. N. Y. 10019

Globė l’arcel Service, Ine. 723 Walnut St. 
Philadelphia, Pa. 19106 

arba tiesioginiai i mūsų vyriausią įstaigą: 

PODAROGIFTS, INC.

DETROITO LIETUVIŲ ŽINIOS
■■■— ANTANAS GRINIUS

Detroito lietuvių studentų oktetas, išpildęs programą LB Detroito apylinkės lituanistinei 
mokyklai paremti baliuje. Iš kairės: Linas Mikulionis, Algirdas Skrebutėnas, Antanas 
Paškus, Kastytis Karvelis, Robertas Selenis, Vytas Sirgėdas, vadovas Edmundas Kaspu
tis ir Rimas Kasputis. J. Urbono nuotrauka

. nario mokesčių, tačiau nepa
miršo ir Dirvos ir iš savo su
rengtos gegužinės po stogu 
sausio 20 d. pelno Dirvai 
paskyrė $10.00. Ačiū.

♦ ♦4>

Vitas Jonas sulaukęs 75 
metus mirė sausio 24 d. Lin- 
coln ligoninėje. Palaidotas iš 
Šv. Antano bažnyčios sau
sio 28 d. Holy Sepulchre 
kapinėse. Priklausė St. But
kaus šaulių kuopai ir prie jo 
palaidojimo prisidėjo kuopos 
šauliai. Bažnyčioje mišias 
laikė trys kunigai. Kun. K. 
Simaitis, kun. A. Babonas 
ir kun. D. Lingvinas iš 
Windsoro. Pusryčiai laidotu
vių dalyviams buvo suruošti 
Lietuvių Namuose.

Liko: žmona Uršulė, duk
tė Danutė ir žentas Stasys 
Petrauskas, sūnus Jonas su 
žmona Gražina. Trys anū
kai: Robertas, Alida ir 
Yelena Zammit Australijo
je.

LIETUVIŲ NAMŲ 
DRAUGIJOS VEIKLA 

vimus, tas kainuotų apie 
6,000 dol. Turėjome su Da
riaus ir Girėno klubu du pa
rengimus ir gavome pelno: 
iš pirmo $550 ir iš Naujų 
Metų sutikimo $764.

Jonas Atkočaitis pasakė: 
Būnant pirmininkais Vincui 
Šarkai ir inž. Jonui Gaižu
čiu! daug darbo atlikta per
kant tuos namus ir juos re
montuojant. Buvo išgriauta 
daug sienų ir padaryta per
tvarkymų. Esant pirminin
ku dr. Vytautui Mileriui nu
pirkti, nugriauti 7 namai ir 
padarytos aikštės automobi
liams pastatyti.

Namai išmokėti ir skolų 
neturi.

Revizijos komisijos aktą 
perskaitė teis. Vincas šar
ka. Metų laikotarpyje LND- 
ja turėjo: pajamų $11,373.00 
išlaidų $10,577.00 ir kasoje 
likutį $796.00.

Finansų sekretorius Algis 
Bražėnas ir iždininkas Jo
nas Maršalkovičiųs knygas 
veda tvarkingai ir pajamos 
ir išlaidos dokumentams ati
tinka.

Valdybos narių ir revizi
jos komisijos pranešimai iš
diskutavus buvo priimti ir 
patvirtinti.

Į valdybą išrinkti ir parei
gomis pasiskirstė taip:

Antanas Norus - pirmi
ninkas, Antanas Sukauskas 
vicepirm., Justas Pusdešris 
-- namų administratorius, 
Petras Bliudžius - sekreto
rius, Algis Bražėnas - fi
nansų sekretorius, Jonas 
Maršalkovičiųs - iždininkas. 
Kandidatai: inž. Jonas Gaižu 
tis ir Juozas Gruzdąs. Revi
zijos komisijos terminas ne
pasibaigęs ir ji nerinkta. Ją 
sudaro: teis. Vincas Šarka
- pirmininkas ir Mykolas 
Vitkus ir Genė Viskantienė
- nariai.

Už gerą namų tvarkymą 
senam pirmininkui dr. Vy
tautui Mileriui padėkota ir 
sugiedota ilgiausių metų! 
Vicepirmininkui Jonui Atko- 
čaičiui irgi padėkota ir su
šukta tris kartus valio...

Dariaus ir Girėno klubo 
išrinkta sausio 13 d. valdy
ba pareigomis pasiskirstė 
taip:

Antanas Norus -- pirmi
ninkas, Justas Pusdesris - 
vicepirm., Petras Bliudžius
- sekretorius, Viktoras Per
minąs -- finansų sekreto
rius, Algis Pesys -- ūkio va
dovas, Leonas Kalvėnas - 
iždininkas ir Henrikas Dūda
- tvarkdarys.

Revižijos komisija: inž. 
Jonas Gaižutis, Algis Bražė
nas ir Elžbieta Jodinskie- 
nė.

Dariaus ir Girėno susirin
kimą pravedė Vladas Sele- 
nis, sekretoriavo Albinas 
Grigaitis. Dalyvavo ir-balsa
vo 58 nariai.

**♦

Radijo valandėlė ‘Ame
rikos Lietuvių Balsas’, nors 
ir pati išsiverčia iš aukų ir

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

/

WANTED IST CLASS SKILLED MACHINE OPERATORS & SĖT UP MEN
Mmt be able to work Irom blue 
printa and elose toleranęe. Day shift 
and good benefits.good benefits.TRUE FORM MACHINE 

3641 R1DGE RD.
CLEVELAND, OHIO

(10-12)

WANTED EXPERJENCED 
WELDERS 

•Experienced on Hobart Mig 16 gn- 
and up. Short run work, mušt do his 
own setups and filting, also light 
plale burning. Accurate small to 
medium work.

REX METAL PARTS CO. 
1295 WEST 78TH ST.
CLEVELAND. OHIO 

216-281-9710 
(10-16)

WANTED SKILLEDTOOL ROOM MACHINISTS
Mušt be able to sėt up work from 
blue prints & elose tolerance.
Good hourly rate, overtime and 
fringes.E. W. TOOL & MFG.

3555 W. 69TH ST. 
CLEVELAND. OHIO

(6-14)

JOURNEYMAN 
PIPEFITTERS 

ELECTRICIANS 
TOOL MAKERS 
MILLWRIGHTS

Mušt have 8 yrs. exp. or jour- 
neyman’s card. Apply employ
ment office, Baumhart Rd., Lo- 
rain, Ohio, Tues. through Thura. 
9 A. M. to 1 P. M. and 7 P. M. 
to 8 P. M.

FORD MOTOR CO
LORAIN ASSEMBLY 

PLANT 
5400 Baumhart Rd. 

Lorain, Ohio

An Enuul Opportunity Employer
(8-14)

240 FIFTH AVĖ. (tarp 27 ir 28 g-vės) NEW YORK, N.Y. 10001 
TEL.: (212) 685-4537

ATIDARYTA ŠEŠTADIENIAIS IKI 5 V AL.

Geriausio Amerikoje ir Europoje "JIB Hoarpfleoe-Lotion" preparatas sulaiko 
plauku slinkimą, naikina pleiskanas, pašalina niežė|lmą, plaukų skilimą, 
stiprina plaukų šaknis, padeda atgauti natūralią plauką spalvą. JIB var
todami nebūsite nei žili, nei pliki 100%. Įrašyti vaistinių REO BLUE knygoj. 
JIB Mediciną Lig. 8 uncijos 16 savaičių $6.00. Pinigus siųsti mūsų atstovybei; 

2498 Dougall Rd., VVindsor 12, Ontario, Canada arba 
J. 1. B. Laboratory 1437 So. 49th. Avė., Cicero, 

Illinois 60650, U. S. A.

ĮSIDĖMĖTINAS IŠRADIMAS

į
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