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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Korp. Neo-Lithuania Chicagos padalinio valdyba buvo su
sirinkusi posėdžiui apsvarstyti Įvairius reikalus ruošiamo Chi- 
cagoje Jaunimo Kongreso, vasaros stovyklos ir kt. Prie stalo 
sėdi iš kairės: Kristina Sabaliauskaitė, Juozas Zvinys, Vytautas 
Kasniūnas, Ramunė Jurkūnaitė, Liucija Virpšaitė. Stovi: Algis 
Modestavičius, Raimundas Panavas, Stasys Virpša, Romas Sli— 
Minskas, Kęstutis Cicėnas. V. Noreikos nuotrauka

BALANDŽIO 20 PRASIDĖS 
prieškongresinis 'nuskaičiavimos’

JĖGŲ BALANSAS

Kaip prieš erdvėlaivio iš
leidimą kelionėn prasideda 
paskutinių dešimties sekun
džių ”nusk a ič i a v i m a s” 
(count down!), taip prieš 
Jaunimo Kongreso atidary
mą, trečiadienį, balandžio 
20 dieną, prasidės pasku
tinių dešimties 
savaičių ’touskaičiavi- 
mas”: ne kas sekundę, o 
kas savaitę dešimts, de
vynios, astuonios... iki 
trečiadienio, birželio 29 vi
durnakčio, kai Algis Zapa- 
rackas (vietoj ”zero, igni- 
tion!”) tars baigta, 
o ketvirtadienio rytą, birže
lio 30 tars — Pasaulio Lie
tuvių Jaunimo Kongresas 
atidaromas!

”Nuskaičiavimo” metas 
— įtampos metas. Savaites 
vietoj sekundžių skaičiuo
jant, įtampa mažesnė, bet 
šiame skaičiavime nėra nu
matyta ir neįmanoma nei 
penktą, nei trečią savaitę 
prieš pabaigą sustot ir pa
laukt, ligi kuri nors rengi
mosi dalis prisivys tvarka
raštį. Pasiryžta, numatyta, 
ir kelio atgal jau nėra: Jau
nimo Kongresas birželio 30 
turi būti ir bus atidarytas. 
O tai reiškia, kad atitinka
mu laiku turi būti padary
ta viskas, ko jam reikia. 
Tai rengėjų galvų skaus
mai.

Laikas ir visais pečiais 
pakylėt

Yra, tačiau, du dalykai, 
kuriuos atlikt priklauso 
visiems: bent šimtas 
tūkstančių parašų peticijai 
dėl Lietuvos ir bent 45 tūk
stančiai dolerių kongreso 
išlaidoms.

Parašai — lengvesnysis 
dalykas. Anksčiau pradė
tas, jau pusėtinai įsibėgė
jęs ir, greičiausia, bus laiku 
atliktas. Bet kaip su dole
riais? Visai neseniai buvo 
sakyta, kad jaunimo kon
greso rinkliava vos vos į ke- 
liolikini nuošimtį kasasi, at
seit, dar nei "jauniminio 
amžiaus” kaip reikiant ne
pasiekusi. Tai ar besuspė- 
sim ?

Ach, žinoma, tas mūsų 
būdas niekur neskubėt di
džiųjų užsimojimų sumany
tojams visada yra ir kilpa 
ant kaklo ir peilis po kaklu. 
Bet tai ne naujiena. Ne ki
taip buvo ir pernai su lap
kričio manifestacija. Tik 
nuo maždaug dešimtosios, 
aštuntosios savaitės prasi-

V. RASTENIS

dėjo lėšų telkimo įsibėgėji
mas. O kai įsigėgėjo, tai ir 
suspėjo. Ir dar kaip!

Reiškia galim, kai reikia, 
visi pečius surėmę, pakylėt 
keltinus dalykus. Niekas, 
regis, nuo pernykščio paky
lėjimo nepatrūko, neigi ki
ti nuolatos paspiriamieji 
reikalai neliko be atramų, 
ir niekas nei pavargo nei 
nubiednėio iki tokio laips
nio. kad iau turėtų prašytis 
poilsin išleidžiamas. Kam gi 
nebūtų smagu pasilsėt, at- 
sikvėpt nuo visų tų veikimi- 
nių ir piniginių įsitempimų! 
Bet dar neatėjo 
tam laikas. Jauni
mas gi išeina į žmones: 
šiandien, ne ry
toj metas gerai išlydėt.

Norintiems, bet 
nerandantiems darbo

Pernai manifest a c i j o s 
rengėjai, kvapo beveik ne
atgaudami, lakstė patys ko

Jaunimo Kongreso rengėjai nori Jaunimo Kongrese prista
tyti lietuvius karius aktyviai kovojančius prieš komunizmą su 
ginklu karo lauke — Vietname. Kai kurie jų atvyks tiesiai iš 
fronto į Kongresą.

Nuotraukoje SMSgt. JUOZAS GRIGANAVIČIUS yra ap
dovanojamas su Bronze Star medaliu už pavyzdingą tarnybą, 
nepaprastai gerą vadovavimą karo metu savo dalinyje, didelius 
sugebėjimus ir nepaprastas pastangas kovojant su priešu Viet
name. Jo pastangos buvo didelės reikšmės JAV karinėms pa
jėgoms Vietname. SM sgt. Griganavičius yra apdovanotas dau
geliu medalių už pasižymėjimus tarnyboje ir kovos lauke. Jo 
tėvai Ona ir Juozas Gjiganavičiai, seserys Ona Grigonytė ir 
Vera Nikštėnienė, ir brolis kunigas Jonas Grigonis gyvena 
Clevelande ir visi yra aktyvus lietuviškame gyvenime.

Lietuviai, kurių sūnūs, giminės ar draugai šiuo metu yra 
JAV kariniuose daliniuose Vietname, prašomi pranešti karių 
pavardes ir adresus Jaunimo Kongreso Komitetui: PLJK KOMI
TETAS, 5620 SO. CLAREMONT AVĖ., CHICAGO, ILLINOIS 
60636.

Istoriniam momentui atžymėti. "Lietuviai televizijoje” vyk
dytojai. organizatoriai ir rėmėjai bei svečiai po pirmos progra
mos pasekmingo išpildymo 26 televizijos stotyje, Chicagoje, su
sirinko "Gintaro” svetainėje. Nuotraukoje pirmos programos 
svarbiausi išpildytojai. Iš kairės: Alė Keželienė, Jonas Vazne- 
lis, Anatolijus Šlutas, Valerija Vaitekūnienė. Prudencija Bič- 
kienė, Vladas Vaitekūnas ir Petras Armonas.

V. A. Račkausko nuotrauka

ne po ištisą kontinentą, 
skelbė savo sumanymą, ir 
paliko plačiai išmėtytas pė
das — net 42 vietinius ko
mitetus manifestacijai rem
ti (tik retas kuris iš tų ko
mitetų susikūrė vien iš to
lo gandą išgirdęs).

Gražus vadovybiškos ini
ciatyvos pavyzdys. Bet ar
gi norėsim ir lauksim, kad 
kiekvieną kartą būtų deda
ma būtinai tokių ir 
tiek pastangų mums vi
siems kitiems iš inertiško 
lūkuriavimo išjudint? Ne
jaugi patys nesam ta
pę bent kiek paslankesni? 
Būtų nepaprastai netikslin
ga laukt ir reikalaut, kad 
Jaunimo Kongreso rengė
jai būtinai tiek pat pralaks- 
'tytų mūsų žadint. Rodos, to 
visai nebereikia. Viena, — 
ir šie rengėjai ”ne ant to 
stovi”. Ir jie organizuoja 
i«unimo "gaisrą”, atsipra
šant, laisvalaikiu. Antra, 
jų užsimojimo programa 
ne keliu valandų, o kelių 
dienu ir iš dalies net kelių

AGITUOJANT Už JAV PASITRAUKIMĄ Iš 
AZIJOS IR EUROPOS PAPRASTAI PAMIRŠTA
MA, KAD AMERIKIEČIAI SAVO KARINE GA
LYBE IŠLAIKO JĖGOS LYGSVAROS SVARS
TYKLES. — BE JŲ NEI EUROPA NEI AZIJA 
NEGALI PASIPRIEŠINTI SOVIETU SĄJUNGOS 

IR KINIJOS KARINIAM SPAUDIMUI.

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS

Šiandien, kai de Gaulle griau
na Nato, o JAV veikia stipri 
intelektualų srovė, reikalaujan
ti palikti Aziją jos likimui, ky
la klausimas, kas gi liks iš taip 
vadinamo jėgų balanso, jei JAV 
iš tikro atsisakytų aktyvios ro
lės Europoje, kaip pageidauja 
de Gaulle, ir Azijoje, ko nori 
senato užsienių reikalų komisi
jos pirmininkas Fulbright (dem. 
Ark.). '

Terminas jėgų balansasba- 
lance of power — yra plačiai 
vartojamas svarstant užsienio 
politikos reikalus nuo pat XVI 
amžiaus. Tačiau tas reiškinys 
jau buvo žinomas senovės grai
kams, kaip Demostenui, ir indų 
filosofui Kautilya, gyvenusiam 4 
amžiuje prieš Kristų.

Jėgų balansas nėra vien už
sienio politikos reiškinys, bet 
plačiai paplitęs ir socialiniame 
gyvenime. Gražus pavyzdys yra 
JAV konstitucija, kurioje siekia
ma jėgų lygsvaros balanso tarp 
vykdomosios ir įstatymų leidžia
mosios valdžios.

Tarptautinėje politikoje,prieš 
pirmąjį pasaulinį karą ir net po 
jo, balansuotojo rolę buvo pasi
ėmusi D. Britanija. Ji paprastai

savaičių. Dalyviai telkiami 
ne tik iš kaimyninių apy
linkių, ne tik iš užu kelių 
šimtu, net ne tik iš užu 
tūkstančio, o ir iš užu dau
gelio tūkstančių mylių. Su
manymas paskelbtas, išaiš
kintas ir "entuziastingu 
pritarimu” priimtas ne pus
metį, o trejetą metų iš 
anksto. Tai nejaugi dar bū
tų reikalinga ir protinga 
laukti rengėjų apsilanky
mų pas kone kiekvieną į na
mus, kad mus dar judintų 
ir įtikinėtų? (Nors, tiesą 
sakant, nemažai ir lankė).

Ne. Visi dangaus ženk
lai ir būrimai rodo, kad 
sambūriai (atseit, komite
tai, štabai ar kaip kitaip) 
Jaunimo Kongresui remti, 
jei kur dar nėra išdygę, 
gali ir turi patys 
išdygt, be jokių lankymų ir 
papildomų raginimų iš kon
greso rengėjų. Tegu jie ne
beatsitraukia nuo tų darbų, 
kuriuos jie ir be to turi at
likt, nesgi savaičių skaičius

(Nukelta į 4 psl.) 
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prisidėdavo prie tų, kurie buvo 
silpnesni ir tuo būdu balansą 
išlygindavo. Jei tačiau prieš pir
mąjį karą balansą reikėdavo iš
laikyti tarp Europos imperijų, 
po jo atsirado nauji svorio cent
rai už Europos valstybių. Tai 
JAV ir Sovietų Sąjunga. Antro
jo karo pabaigoje faktinai jau 
neliko tarp ko balansuoti, iš jo 
iškilo tik dvi galybės, JAV ir 
Sovietų Sąjunga, tarp kurių šal
to karo metu, praktiškai žiūrint, 
pasaulis ir buvo padalintas.

Šiandien situacija yra jau kiek 
pasikeitusi. Kinija, turinti impo
zantišką žmonių skaičių, atrodo, 
atsipalaiduoja nuo Maskvos, o de 
Gaulle nori kaž ką panašaus Eu
ropoje.

Pirmiausiai sustokime prie si
tuacijos Azijoje. Raudonoji Kini
ja turi apie 730 mil. gyventojų, 
t. y., tik kiek mažiau negu visos 
kitos Azijos valstybės kartu. (Tos 
turi netoli 900 milijonų). Tačiau 
kariškai žiūrint, ji sudaro dide
lę grėsmę visiems kaimynams, 
tiek savo didžiule sausumos ka
riuomene, tiek ir savo atomi
niais ginklais, kurie, nors da
bar nesudaro grėsmės, bet ne
tolimoje ateityje gali įgyti nema
žo svorio. Jei Amerika dabar pa
sitrauktų iš Azijos, visą tą kon
tinentą aptemdytų Kinijos šešė
lis. Vienintėlė valstybė, kuri ga
lėtų pasipriešinti Kinijos ekspan
sijai, būtų Japonija, kuri nors ir 
neturi 100 milijonų gyventojų, ta
čiau Ūkiniu pajėgumu, pramone, 
praneša Kiniją. Kol kas Japoni
ja neturi jokios dėmesio vertos 
karinės pajėgos. Jos trylika di
vizijų, 47 karo laivai ir 170 lėk
tuvų negali susilyginti su Raudo
nosios Kinijos 115 divizijų, 800 

Sėkmingas Vilties Draugijos vajus
Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos Elizabeth sky

rius,pravedęs sėkmingą Vilties draugijos narių vajų, per 
valdybos iždininką H. Bitėną prisiuntė 310 dol. čekį.

Naujais Vilties draugijos nariais įstojo: Pranas Ku- 
pinskas — 50 dol., P. Lanys — 25 dol., Pr. Damijonaitis 
— 25 dol., Nat. Subačienė — 15 dol., H. Bitėnas — 15 dol., 
St. Lukoševičius — 10 dol., P. Lukoševičius — 10 dol., 
Br. Lukoševičienė — 10 dol.. T. Jagella — 10 dol., V. Mi
siūnas — 10 dol., J. Miežaitis — 10 dol., J. Velička — 10 
dol.. Ant. žindžius — 10 dol., T. Dūda — 10 dol., K. Oža- 
las — 10 dol., D. švenčiūnas — 10 dol.

Savo turimus įnašus papildė — Vyt. Abraitis — 50 
dol., W; Dilis — 10 dol. ir J. Kralikauskas — 10 dol.

Gautomis žiniomis iš Elizabeth skyriaus narių, tai 
dar esanti tik gera pradžia sėkmingo vajaus.

laivų, 28 povandeninių laivų ir 
2.300 lėktuvų. Žinoma, Japoni
ja savo pramonės ir kultūros 
lygio dėka greitai galėtų vėl pa
sidaryti karinė galybė, tačiau 
tam reikia vistiek kelių, ar net 
dešimtiest metų laiko, ir kol kas 
dar niekas nekalba apie pradžią. 
Išvadoje, JAV turės dar ilgesnį 
laiką išlaikyti balansą Azijoje 
visai vistiek, ar jos to nori ar 
nenori.

Panaši situacija yra ir Euro
poje. Sovietų Sąjunga su savo sa
telitais turi 333 milijonus gyven
tojų prieš 292 milijonus NATO 
kraštų (be JAV) gyventojų. Ir 
čia Vakarų Europos kraštai, nors 
ir turėdami mažiau gyventojų, 
turi galingesnį ūkį, kuris rasit 
įgalintų padidinti apginklavimą, 
tačiau tai reikštų gyventojų pra
gyvenimo lygio nuosmūkį, kuris 
vargiai įmanomas taikos metu 
demokratinėje santvarkoje. Ko
munistinė santvarka šiuo atve
ju turi tą privalumą, kad gali 
mažiau skaitytis su gyventojų 
nuotaikom. Dėl to sunku tikėtis, 
kad tas jėgos balansas būtų iš
lygintas Europos naudai.

Šiandien prieš 203 sovietų blo
ko divizijas, Europa galėtų išsta
tyti tik 64, prieš 14.500 sovieti
nių lėktuvų, tik 3.450 savo lėk
tuvų. Be to, Sovietų Sąjunga tu
ri įspūdingą atominių užtaisų ir 
net raketų arsenalą, o Europos 
(D. Britanijos ir Prancūzijos) 
galybė šioje srityje yra labai 
kukli. Tokiu būdu ir čia reika
linga JAV talka, kad išbalansa
vus išsirikiavusias jėgas.

Todėl staigus JAV pasitrau
kimas iš Europos ir iš Azijos 
šiuo metu būtų tik paskatinimas 
abiem didžiosiom komunistų 
valstybėm padidinti savo įtaką 
ir tuo pačiu nusverti jėgų balan
są komunistinei pasaulio daliai. 
Negalima užmiršti, kad Raudo
noji Kinija ir Sovietų Sąjungą, 
šalia visų priešingumų, turi ir 
daug bendrų interesų, kuriuos 
galvoje turėjo kompartijos gene
ralinis sekretorius Brežnevas 
antradienį atidarydamas sovietų 
kompartijos kongresą ir Kinijai 
ištiesdamas taikos ranką.
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Šveicarai saugojo šnipus...
Praėjo trys mėnesiai,kol 

Schellenbergas. išdirbo vei
kimo planą. Trys mėnesiai 
— ilgas laikotarpis. Naujie
nos iš rytų fronto ir jų ana
lizavimas rodė, kad rusai 
vis labiau įspėjami apie vo
kiečių pasiruošimus ir nu
tarimus vyriausiajame šta
be. Įrodymų tam buvo už
tenkamai. Paskutinieji mū
šiai parodė, kad dėka tų in
formacijų rusai pajėgė at
sitraukti, išvengdami apsu
pimų. Raudonoji armija 
jau nebeslėpė, kad ji žinan
ti visas vokiečių paslaptis.

Pirmą kartą apie tai su
žinojo IlI-ji vengrų armija. 
Stiprūs garsiakalbiai, įreng
ti sovietų pozicijose, vieną 
naktį prikėlė vengrus.

"Vengrai! Mes žinome, 
kad auštant jūs bandysite 
persikelti per Oskolą. Prie
šais nieko nerasite. Mes 
kausimės ten, kur mes no
rėsime".

Arba 24-tai vokiečių šar
vuočių divizijai buvo pa
skelbta :

"Tankistai, jūs mūsų ne
rasite poryt Voronežo pie
tuose, kaip jūsų vadai jums 
tvirtino. Jūs negalėsite mū
sų apsupti, nes mes ten jau 
nebebūsime”.

Vokiečių kareivių tarpe 
būtų kilusi panika, jei būtų 
sužinoję, kad Aleksandras 
Foote reguliariai kas naktį 
persiunčia rusams vokiečių 
vyriausiojo štabo nutari
mus. Nustatyta, jog užteko 
dešimties valandų, kad ru
sai sužinotų apie paskuti
niuosius Hitlerio įsakymus.

Po kelių pasimatymų su

šveicarų žvalgybos virši
ninku Massonu, Schellen
bergas priėjo išvados, kad 
šveicarai žino viską ir jie 
nepadės jam likviduoti šni
pų, ką Masson davė su
prasti per pasimatymą Zu- 
riche kovo 12 d.

Schellenbergas turėjo pa
sikliauti savomis jėgomis, 
tad nutarė pradėti veikti. 
Vokiečių agentai Šveicari
joje pradėjo kairių elemen
tų medžioklę Lausannoje ir 
Genevoi. Su goniometro pa
galba iš Vokietijos, Pran
cūzijos ir Italijos nustatė, 
kad vienas radiio siųstu
vas, siunčiąs informacijas 
Maskvai, yra prie Genevos, 
o kitas siųstuvas, dirbąs 
kas naktį, yra Lausannoje.

šveicarų kontražvalgyba 
nieko nedarė dėl Schellen- 
bergo agentų veiklos. Kar
tais, kad parodyti šiokį to
kį savo veiklumą, areštuo
davo kurį nors perdaug ne
duodantį ramybės Schellen- 
bergo agentą.

Pirmasis šveicarams į 
rankas pakliuvo Emil 
Knuettel, Berne verbavęs 
vokiečiams šnipus. Jis buvo 
nuteistas 15 metų kalėjimo. 
Po to buvo areštuotas vo
kiečių geležinkelio atstovas 
Šveicarijoje dr. Lamberger, 
o vėliau šveicarams į ran
kas pakliuvo Friedrich 
Streibel ir Hans von Koeniz.

1943 m. liepos mėn. pa
baigoje Schellenbergo pra
dėtoji medžioklė pradėjo 
duoti rezultatų. Jo agen
tams pavyko sustatyti kai
riųjų elementų Genevoje

PLANINGAS TAUPYMAS
■ ........  PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

• Pinigų taupymui nereikia važinėti, 
juos galite atsiųsti paštu, nes 

mes apmokam visas pašto 
persiuntimo išlaidas.

Plnudies], aBtradiaal ir paakladi«al
9 vai. ryto iki 4 vaL po pi* t».
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AUTOMOBILIAMS VIETA GRETA MOKU ĮSTAIGOS

sąrašą. Tarp jų buvo įtrauk
ta ir Margaretos Bolli pa
vardė, Rado svarbiausioji 
agentė.

Lausannoje naciams pa
sisekė geriau. Jiems .pavy
ko du savo agentus įtaisyti 
i Rado tinklą: Georgės ir 
Johanna Wilmerius, kurie 
šnipų pasaulyje vadinosi 
Lorenz ir Laura. Tai buvo 
du prityrę šnipai, baigę Ru
sijoje šnionažo mokyklą, 
kur susipažino su Rado, ir 
dirbo sovietams Japonijo
je, o vėliau Vokietijoje, 
kur juos į savo rankas per
ėmė Sicherheitsdienst. Tuo 
jie išgelbėjo savo galvą. 
Schellenberg ilgai neturėjo 
iš juodviejų žinių. Jis buvo 
sutikęs, kad jie atsiskyrę 
"medžiotų”. Praleidę pen
kiolika dienu Genevoje, Wil- 
meriai susitiko su Rado. 
Susitikimas buvo šiltas.

Bet atsisveikinus, Rado 
pradėjo su įtarimu žiūrėti į 
jų pasiaiškinimus. Wilme- 
riai jam papasakojo, kad 
tuoj karui prasidėjus,pabė
go iš Vokietijos ir prisi
glaudė Šveicarijoje vokiš
koje provincijoje, stengda
miesi niekur nesirodyti. 
Paskui nutarę atnaujinti 
savo tarnybą Maskvai, pa
dedant kovoje prieš nacius, 
pradėję slankioti aplink 
šveicarų komunistų parti
jos buveinę, tikėdamiesi ką 
nors iš pažįstamų pamatyti.

Rado pirmas atsargumo 
žingsnis buvo imtis priemo
nių, kad niekas nesužinotų 
jo gyvenamosios vietos. Už 
labai didelę kainą jis išsi
nuomavo Berne atsarginį 
butą, apie kurį niekam nė 
žodžio nepasakė ir ten pa
siuntė savo žmoną Eleną ir 
abu sūnus.

A t s argumo prie m o n ė 
kartu rodė jo charakterį. 
Maskvos centrinė davė 
Aleksandrui Foote daugiau 
privilegijų, įvertindama jį 
dėl persiunčiamų "Lucy" 
pranešimų. Rado pradėjo 
jausti, kad Maskva Foote 
stato lygioj su juo pozici
joj. Tad jis nutarė Wilme- 
rius perduoti Footui, kad 
jis su jais susitvarkytų.

Bet Aleksandras Foote 
irgi greit suabejojo Wilme- 
rių ištikimybe. Jam nepati
ko jų klausinėjimai apie jo 
ryšius su Maskvos centrine, 
apie bangų ilgį, apie kodus 
ir kitus techniškus klausi
mus. šis įtarimas dar labiau 
pasitvirtino, kai vieną die
ną gerdamas kavą Wilmerių 
sodelyje Lausannoje, pama
tė kaip Johanna, pasislėpu
si už lango užuolaidų, jį fo
tografavo. Išgąsdintas, jis 
pabėgo.

Įsitikinęs, kad Wilmeriai, 
arba tie, kuriems jie tar
nauja, iškrės visą Lausan- 
ną bandydami jį surasti, 
Foote nebeišeidavo iš namų. 
Bet jis negalėjo ilgai pasi
likti užsidaręs. Įvykiai vys
tėsi žaibo greitumu.

Pulk. Massonas . pajutęs, 
kad Schellenbergo agentai 
jau artėjo prie tikslo, su

prato, kad Šveicarija gali 
atsidurti nepatogion padė- 
tin ir nėra reikalo konfede
racijos statyti į pavojų. Jei 
vokiečiams pavyks į rankas 
gauti gyvus įrodymus, kad 
sovietų šnipai nebaudžiamai 
veikia Šveicarijoje, tai 
įvyks didelis skandalas. Pa
galiau, jei naciams pavyks 
dasigauti iki Roesslerio, 
šveicarų žvalgyba bus įvel
ta į šnionažą ir niekas nega
lės išgelbėti Šveicarijos. 
Tad liko vienas kelias, nu
pjauti žolę iš po nacių ko
jų -

1943 m. spalio 8 d. švei
carų žvalgyba sustabdė so
vietų šnipų radijo stoties, 
kuri buvo Genevoj, veiklą. 
Ir kaip tik laiku, nes jaunas 
blondinas, kuris buvo Mar
garetos Bolli bute, tikslin
giau jos lovoje, buvo vokie
tis Hans Peters.Sicherheits
dienst agentas. Jau savaitė, 
kaip jis buvo pasidaręs 
Margaretos meilužiu ...

Išgąsdintas Rado apleido 
Geo-Press biurą ir trauki
niu išvyko į Berną, įspėda
mas Foote, kad jis paimtų 
vadovybę.

"Įspėk centrą, pasakė jis. 
Dėl man dar nežinomų prie
žasčių šveicarų žvalgyba 
jus neįtaria, nes jus esa
te laisvas. Jūsų vardą ji 
rado dokumentuose, kurie 
buvo paimti pas Bolli. Tęs
kite toliau žinių perdavimą. 
Aš daviau jūsų adresą ir 
telefoną visiems tinklo na
riams. Sėkmės".

Praėjo spalis ir įpusėjo 
lapkritis. Kiekvieną dieną 
du agentai Rachel Dueben- 
dofer ir Christian Schnei- 
der, atgabendavo Footui in
formacijas iš "Lucy".

Rusai atsiėmė Kijevą ir 
"Lucy" čia daug pagelbėjo. 
Po to sekė Kurskas, Char
kovas, Orelis, Smolenskas. 
Čia irgi "Lucy" nuopelnai. 
Foote perdavė paskutines 
informacijas apie vokiečių 
jėgas, kurias Roessler gavo 
iš savo draugų Berlyne.

Tačiau vokiečiu agentai 
jau artėjo prie Longeraie 
kelio, kur buvo Foote bu
tas, šiam visai neįtariant, 
bet šveicarų žvalgybai ži
nant. šveicarai suėmė du, 
tris .vokiečius. Bet kitą die
ną atsirado nauji.

Foote buvo paskutinis 
Roesslerio rvšininkas su 
Maskva, štai kodėl šveicarų 
žvalgvbos pulkininkas sten
gėsi kiek galima ilgiau jį 
apsaugoti ir palikti laisvė
je. Bet tai negalėjo tęstis 
ilgai j Šveicarijai ant savo 
galvos neužsitraukiant ne
laimės.

Tad 1943 m. lapkričio 20 
d., 1 vai. 15 ryto, kai Foote 
per radiją perdavinėjo 
Maskvai pranešimus, į duris 
pasibeldė šveicarų žvalgy
bos agentai. Jis dar turėjo 
laiko sunaikinti kodą,pirm 
negu šveicarų inspektoriai 
Posche ir Knecht areštavo.

Ir tai buvo padaryta lai
ku, nes vėliau iš S. D. ar
chyvuose rastų dokumentų 
paaiškėjo, kad vokiečiai bu
vo numatę lapkričio 23 pa
grobti Foote.

Šveicarų žvalgyba užtik
rino Roesslerį, kuris nebe
teko ryšio su Maskva, kad 
toliau priiminėtų praneši-

mus iš Berlyno ir perdavi
nėtų viską šveicarams. 
Roessler dar dirbo 6 mėne
sius, kurių metų Schellen
bergas nenuleido rankų. 
Drezdenas jam pranešė, kad 
Šveicarijoje nustojo veikusi 
stotis siuntusi Maskvai pra
nešimus. Sustabdyd amas 
stočių veiklą , Massonas iš 
Schellenbergo rankų ištrau
kė gerą kortą, bet dar vie
na liko paslėpta rankovė
je ... Schellenbergo agen
tai buvo pastebėję Christian 
Schneider ir Rachel Due- 
bendorfer besilankant pas 
Foote. Balandžio . mėnesį 
juos pamatė įeinant Lucer- 
ne į vieną mažą knygyną. 
Pravedus anketą sužinota, 
kad knygyną laiko vienas 
vokiečių emigrantas. Tad 
vėl buvo atnaujinta me
džioklė.

Šį kartą Massonas nedel
sė ir pradėjo veikti. 1944 
m. gegužės 9 d. po stipria 
apsauga jis nugabeno Ru
dolfą Roesslerį, Christian 
Schneider, Rachel Dueben- 
dorfer, jos dukterį Tamarą 
ir meilužį Paul Boetcher į 
Lausannos kalėjimą.

Tai buvo vienintelė vieta 
Šveicarijoje, kur Schellen
bergo agentai negalėjo pa
siekti. Schellenbergas tai 
žinojo. Jei jam pačioj pra

džioj pavyko šveicarų žval
gybos viršininką pagauti į 
spąstus, tai vėliau tas pasi
rodė stipriu varžovu. 1944 
m. pavasarį Massonas pasi
juto daugiau savimi užtik
rintas. Sąjungininkai išsi
laipino Normandijoje ir vo
kiečių spaudimas prieš Švei
cariją sumažėjo.

1944 m. rugsėjo 8 d. pa
vojus tiek atitolo, kad Lau
sannos kalėjimo durys atsi
darė ir Rudolf Roessler su 
savo draugais išėjo į laisvę.

Sugrįžęs namo jis rado 
slėptuvėj nieko nepaliestą. 
Per radiją jis kreipėsi į sa
vo draugus vyriausiame 
štabe, dėl kurių likimo jau
dinosi. Kalėjime iš laikraš
čių jis sužinojo apie ruoštą 
prieš Hitlerį atentatą ir po 
to vykusius armijoje valy
mus. Kas atsitiko su jo 
draugais? Jis pasiliko visą 
naktį klausydamasis. Nie
ko. Radijo bangomis atnau
jino atsišaukimus.

Pagaliau rugsėjo 15 iš
girdo atsiliepimą. Jo drau
gai buvo neįtarti, nes laikė
si nuošaliai nuo įtariamų 
karininkų, kurių net 7000 
buvo likviduoti. Ir jie toliau 
tęsė pranešimų persiuntimą 
Roessleriui iki paskutinės 
karo dienos.

AR JAU TURITE KVIETIMUS

AUKSINIAM DIRVOS BALIUI?

JEIGU DAR NETURITE,
PATS LAIKAS DABAR JUOS PIRKTIS!
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SAVINOS AND LOAN ASSOCIATION 
Joseph F, Gribauskts, Exec. Secy.

1447 $0. 49Hi CT. • CICERO • 60450 • PHONE 6564330
HOURŽt MON. 94; TUfS., TRUKS., FRL 95; SAT. 9-1; WE0. CLOSED

CICERO, ILLINOIS

SIUNTINIAI I LIETUVA<- c,
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kitur kainomis.
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tinius siųsti be tarpininkų, tiesiai iš Chicagos į Lietuvą.
Vedėjai E. ir V. ŽUKAUSKAI
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DVASINIS TURTAS
Naujo parako neišradome 

skelbdami tam ar kitam tikslui 
metus, mėnesius. Amerikoje kuo 
ne kiekviena savaitė yra atžy
mima, kas nors joje iškeliama. 
Tegul kokį kartą bus medvilnės 
ar batvinių savaitė, bet kitą kar
tą pasitaikys bibliotekų ir kitų 
kultūrinių institucijų savaitė. Ne
gana paskelbimo ir guberna
toriaus rašto su antspaudu. Sa
vaitės tikslai, kokie jie bebūtų, 
iškeliami spaudoje, o propagan
dai nesigailima kartais ir labai 
impozantiškų iškilmių.

Savuose rūpesčiuose paskendę 
žmonės reikalingi išjudinti, pas
katinti susidomėti bendresniais 
reikalais, O ir mes tų bendrųjų 
reikalų išjudinimo nestokojame. 
Štai, Amerikoje balandžio 17 ir 
23 d. savaitė skelbiama tautine 
bibliotekų savaite. Tai kartu su
tampa . su lietuvių skelbiamu 
spaudos mėnesiu, O ką bendro 
galėtų turėti tie du, iš šalies 
žiūrint, skirtingo pabūdžio pas
kelbimai? Ir daug, ir nieko. 
Tiems, kuriems lietuvių spauda 
"nieko nepasako", kuriems lie
tuviška knyga — nuobodi, ku
riems skaitymas -- miego pi
liulės, jiems, aišku, visa tai 
tik svajotojų žaismas. Tiems gi, 
kurie bibliotekoje, taigi, spaus
dintame žodyje, rašytoje kūrybo
je; įžiūri neišsemiamą žinių ir 
savo asmenybės tobulinimo šal
tinį, tai jau kitas reikalas.

Bibliotekoje sukrauti turtai 
apima visos žmonijos sukrautus 
kūrybos lobius. Tai nėra vien 
sausam mokslui skirtas šaltinis. 
Skaitymas gali suteikti ir 
džiaugsmo ir poilsio, pakelti 
žinių turėjimo ambiciją. Tie lo
biai skelbia laimėjimus ir ne
sėkmes, atskleidžia didžius ir 
menkus įvykius. Tai neišsemia
mi aruodai žmogaus ir jį supan
čios gamtos. Iš tikrųjų, būtų 
sunku tiksliau apibrėžti biblio
tekos apimtį, turint prieš akis 
jos globojamą dvasinį turtą. 
Svarbu įsidėmėti bent tai, kad 
tai nėra vien tik administraci
nis, vienetas švietimo sistemos 
grandinėje. Bet -- kad tai su
prasti ir įvertinti, reikia asme
niškai įsitikinti ■ praskleidžiant 

užuolaidą, kuri taip daugelį at

PASITIKĖKIME 
JAUNIMU

Irgi atviras ir draugiškas 
laiškas lapkričio 13 mani
festacijos organizatoriams 

— KLNA
Kovo 22 d. Draugo 68 nr, 

ir kovo 18 d..Dirvos 32 nr. 
Lapkričio 13 manifestacijos 
organizatorių viešame laiš
ke, „Pasaulio Lietuvių Jau
nimo Kongreso rengėjams 
žygininkų atviras ir drau
giškas laiškas’’, draugiško 
įspūdžio nesijaučia. Gal 
daugiau jis biznieriškos 
nuotaikos. Ir štai kodėl: 
KLNA numatytą Jaunimo 
Kongresui 1000 dol. duosiąs 
tada, jeigu būsią atlikti 
KLNA siū lomieji darbai, o 
jei ne, tai negaus to 1000. 
Gi jeigu bus atlikta ir įvyk
dyta labai gerai — tai gal

The Lithuanian Newspaper
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baido bent pažvelgti į knygą, į 
žurnalą, į laikraštį.

Ir mūsų spaudos mėnuo susi
duria su problemomis, kurios 
glūdi žmonių apkerpėjime. Net 
gi su dažnu inteligentu pakalbė
jus pamatysi, kad mūsų spauda 
yra ne kas kita, kaip tam tikrų 
srovių ar tam tikrų interesų' 
leidžiami biuleteniai, skirti lei
dėjų ambicijai patenkinti. Mūsų 
spaudoje rasi besikartojančias tų 
pačių žmonių nuotraukas, balia- 
vonių vaizdus ir nuolatinius gar
binimus savųjų. Žinios pasenu
sios, stinga naujų idėjų. O kai 
kada ir sau tokie paprieštarau
ja, sakydami, kad laikraštis iŠ 
viso neturįs "linijos".

Tobulos, visus patenkinančios 
spaudos neturime. Su tuo reikia 
sutikti. Bet ar tais ir kitais už
metimais spaudos lygis pagerės? 
Gi ne kartą buvo kartota, kad 
mūsų spauda esanti mūsų pačių 
visuomenės atspindys. Be abe
jo, tai neturėtų būti pasiteisini
mu ar pagrindu laikraščiam nuo
bodžiais likti ir seklumoje plū
duriuoti. Tačiau ir kaltintojai 
turėtų iš arčiau pažvelgti į są
lygas, kokiose laikraščio turinys 
privalo būti sudarytas. Tai kita 
pusė istorijos, kuri ir skatina 
visuomenės vadovus rūpintis, kad 
spaudos tiražai bei skaitytojų 
skaičiai pakiltų tiek, kad tie skai
čiai ir savąja spauda nuoširdus 
susidomėjimas paskatintų kūry
biniam impulsui tuos, kurie esa
momis sąlygomis neranda gali
mybių pasišvęsti daugiau, nei jė
gos leidžia. Tai svarbi proble
ma, neišsprendžiama vienu mė
nesiu. Kartais atrodo, kad tai 
užburtas ratas, besisukąs tuštu
moje.

Tik vėl prasiskverbia vilties 
spindulys, kai pamatai, kad yra 
dar norų, pastangų, ir net pa
sišventimo tiek skaitytojų, tiek 
bendradarbių tarpe. Tai rodo Dir
vos išsiuntinėti laiškai skaityto
jams ir jų atgarsiai. Be abejo, 
įtakos turi Dirvos sukaktis, bet 
yra ženklų, kad atsiliepimuose 
rodomas pasitikėjimas veda į 
ateitį, kurioje galima tikėtis 
šviesesnių mūsų' spaudai pro
švaisčių. z. v X

ir daugiau pridės.
Brangūs žygininkai, leis

kite paklausti — kuo gi 
mano žaliukė blogesnė už 
Jūsų ir, pagaliau, Jono, Pet
ro, Povilo ir liet, organiza
cijų, skyrusių nemažas su
mas? Kodėl jiems nestaty
ti Jaunimo Kongreso rengė
jams panašias sąlygas?

Taip pat leiskite paklaus
ti — ar Lapkričio 13 mani
festacijos organizatoriams 
visuomenė skirdama stam
bias aukas, statė bet kokias 
sąlygas kaip atlikti žygį ir 
kokio turinio raštai bus 
įteikiami Jungtinėms Tau
toms? Mes Jumis pasitikė
jome ir gavote aukų dau
giau negu reikėjo ir pakan
kamai dar prieš žygį.

Jeigu panašios sąlygos 
būtų statomos lapkričio 13 
mani festacijų rengėjams, 
ir jeigu jas statyti Jaunimo 
Kongreso rengėjams, at
seit, kad auką įteikti po 
rengiamo įvykio, tai nei 
KLNA, nei JK pradinių 
darbų įvykdymui negalėtų 
nei vieno colio pažengti!

Pasitikėkime jaunimu! 
Jaunimo Kongresas šaukia-

NUŠLUOSTIKIM UŽMIRŠTIES DULKES, KAD 
PAMATYTUMĖM DRANGIAS VERTYBES

Auski, auski, netingėk, 
Negailėk rankelių! 
Bernužėlis nemylės 
Nedarbščių mergelių.

(Liaudies daina)

Eina pro mus dienos, savaitės 
ir ritasi metai. Jie nueina ir 
dingsta. Naujai ateinanti diena 
yra vis kitokia. Ir kai žvelgi 
ant metų kauburio pasilipęs į 
praeitį, gali tuomet pajusti ne 
tik savęs, bet ir visos aplinku
mos pakitėjimą. Tas nuolatinio 
kitėjimo vyksmas labai dažnai 
ne tik paprastus, bet kartais ir 
brangius dalykus apneša užmirš
ties dulkėmis. Į dienų praeitį 
nuėję jie išblunka ir tuo pačiu 
išdyla iš atminties.

Ar neišblukę šiandien yra ir 
aukščiau pacituotos liaudies dai
nos žodžiai? Šių laikų jaunuoliui 
jie mažai ką besako. Su metų 
tėkmė, pasikeitusios gyvenimo 
sąlygos, pakeitė tų darbų bei 
žodžių supratimą ir vertę. Jei 
kiek anksčiau moterų poilsis bu
vo ratelis ir staklės, tai šiandien 
tos priemonės vis mažiau ir ma
žiau bevartojamos. Manyčiau, 
kad išskyrus vieną kitą mies- 
čionkėlę, anuo metu visoj Lietu
voj nei su žvake nebūtum radęs 
mergaitę, kuri nebūtų mokėjusi 
plonai siūlus verpti ir gražiai 
visokius audeklus austi. Mokėji
mas austi, tai ir buvo lietuvai
čių vertingas privalumas ir pa
sididžiavimas.

Piršliai ir jaunikiai nuotakos 
darbštumą dažniausiai spręsdavo 
iš turimo kraičio. Pilnos drobių 
skrynios -- gerai, ta bus gera 
šeimininkė. Reiškia, tokia mer
gina ne tik aprengs, bet ir nuo 
šalčio dengs —. vedęs nesigai
lėsi ir būsi laimingas.

Tačiau tai dar ne viskas. Kaip 
žmogus žmogui, taip ir darbas 
darbui yra nelygus. Ne visi jį, 
vienaip supranta ir ne visi su 
tuo pačiu atsidėjimu ir rūpestin
gumu jį atlieka. Vienų darbuose 
mes iš pirmo žvilgsnio pajunta
me grožį ir tam tikrą dvasinį 
pakilimą, kai pro kitus praeina
me lyg ir nepastebėdami.

Ypatingai tas išryškėja Lėtu

mas ne šokiams bei pasima
tymams, bet mūsų tėvynės 
laisvės reikalams. Duokime 
jiems tuojau materialią pa
ramą vykdant didžiuosius 
užsimojimus. Ši parama 
jiems reikalinga dabar.

Iškeltieji Tamstų laiške 
pageidavimai JK organiza
toriams yra geri, prasmin
gi ir reikalingi įvykdymui, 
bet pinigai, kuriuos Tams
tos esate numatę, tegu eina 
artimiausiu keliu, ir jie tu
rėtų pasiekti JK dar pus
tuštį iždą ne po kongreso, 
bet dabar.

Priimkite mano pasiūly
mą ir nuoširdžią pagarbą.

Lapkričio 13 žyginin- 
kas ir Clevelando JK 

Talkos Komiteto 
Koordinatorius

F. Eidimtas

PRANAS BASTYS

vaičių audiniuose, kur raštų įvai
rumas ir spalvų derinimas mums 
daug ką pasako. Juose galima 
matyti mūsų tautos eitą kelia ir 
pažinti būdo savumus, kurie aiš
kiai išsiskiria iš kitų tautų. Mū
sų liaudies audinių menas ne tik 
seniau, bet ir šiandien yra labai 
aukštai vertinamas. Parodų pa
viljonuose jie patraukia ir ste
bina ne vieno praeinančio akį. 
Mums tai be galo džiugu.

Nors staklės čia jau yra li
kusios tik muzėjiniu eksponatu, 
bet kai kuriose Lietuvos vieto
vėse dar ir dabar jos atlieka 
šeimos ekonominiame gyvenime 
labai svarbų vaidmenį. Ten jų 
reikšmė nėra sumažėjusi ir už

O. Janušaitytės-Derliūnienės audinys.

tat pagarbiai seklyčiose jas sto
vinčias galima matyti. Tačiau, 
pravestas turtų nacionalizavimas 
ir ten nepaprastai smarkiai yra
atsiliepęs į audinių gamybą. Tuo 
atžvilgiu kiek geresnėj padėtyj 
yra Suvalkų trikampio lietuviai, 
kur privatinė nuosavybė ir ben
drai privatus žmogaus gyveni
mas nėra taip žiauriai sunai
kintas.

Nežiūrint kai kurių skirtingų 
gyvenimo sąlygų, lietuvių likimi- 
nė kova už savo politinę lais
vę ir tautinę egzistenciją visur 
yra sunki. Bet nebe prošvaisčių. 
Smurtu ir žiauriu elgesiu ją ga
lima tik laikinai šiek tiek pri
tildyti, bet neužslopinti. Pap
rastai tokiais atsitikimais yra 
keičiami kovos metodai ir prie
monės, kurios kartais būna daug 
efektyvesnės už ginklus, varto
jamus atvirame karo lauke.

Gerai žinomas atsitikimas, kai 
rusai pabūgo dr. Vinco Kudirkos 
paminkle įrašytų Lietuvos Himno 
žodžių. Jie atėję nakties metu 
iš paminklinės antkapio lentos 
tuos žodžius su kalteliu iškalė. 
Taip, jie iškalė... Bet ar daug 
tas padėjo? Rezultate mūšis bu
vo pralaimėtas, nes jie nepajė
gė tų žodžių iškalti iš lietuvio 
širdies.

Tuos, kurie turi švarią sąži
nę, mūsų Himno žodžiai, rodos, 
neturėjo baidyti. Jie tokie pap
rasti ir nieko ten blogo, o tik 
keli nurodymai ir pamokinimai, 
kad semtumėmės stiprybės iš 
savo tautos praeities ir eitume 
dorybės keliais; kad saulė pa

šalimų Lietuvos tamsumus ir kad 
mūsų žingsnius lydėtų teisybė 
ir šviesa. Negi priešingi įtiki
nėjimai būtų geresni už tuos. 
Aišku, kad tie, kurie priešta
rauja mūsų Himo žodžiams, ku
rie nori, kad mes Lietuvą pa
liautume mylėję ir gyentume ne
santaikoje — tie yra mūsų pa
tys didžiausi nenaudėliai.

Taigi Himnas yra savo turi
niu mūsų dvasinės stiprybės šal
tinis ir visų lietuviškų reikalų 
svarstymuose visuomet jame ga
lime rasti teisingą atsakymą.

Dabar, kai esame išmėtyti iš 
savo gimtųjų pastogių ir išblaš
kyti pasaulio platybėse, atsisu
kime atgalios į netolimą praeitį 
ir nušluoščius užmiršties dul
kes, prisiminsime dailininko 
Rimšos skulptūrinį kūrinį--Lie

tuvos mokyklą, kuriame matyti 
ratelis, verpianti moteris ir vai
kas. Šiandien sunku įsivaizduoti, 
kiek prie to ratelio per kelis 

spaudos draudimo dešimtmečius 
baigė mokyklą ir išsimokslino. 
O kiek prie jo gražių pasakų 
ir dainų sukurta, išsakyta ir iš
dainuota. Lygiai nemažai ir kitų 
gražių idėjų prie to paties ra
telio yra gimę ir buvo įgyven
dinta.

Aukščiau keliamos mintys mus 
priveda ir prie Onutės JonuŠai- 
tytės-Derliūnienės durų slenks
čio, kurį peržengę ir įėję į vi
dų galime pasigėrėti ir pasi
džiaugti prie ratelio sumany
tais ir staklėse įgyvendintais jos 
darbais. Trejetą matome čia pat. 
Ar jie mums nieko nesako? Tie 
darbai nėra pripuolami. Kol jie 
atsirado, reikėjo ne tik gerai 
mokėti austi, bet turėti idėją, 
ją nešioti širdyje iki bus įgy
vendinta. Įaustas Vytis su žo
džiais "Lietuviais esame mes 
gimę...", Himnas ir kiti patrio
tiniai dalykėliai mums sako, kad 
Onutė, nors gyveno tik šalia lais
vos Lietuvos, tačiau ji apie ją 
svajojo, jos pasisekimais ir rū
pesčiais gyveno įpindama iš sa
vo jautrios ir tėvynę mylinčios 
širdies į visų mūsų darbų vai
niką nepaprastai gražų žiedą.

Onutė Derliūnienė yra kilusi 
iš Punsko valsčiaus, netoli da
bartinės Lietuvos sienos. Vieto
vė grynai lietuvių gyvenama. Jos 
tėvas Jurgis Jonušonis buvo siu
vėjas ir turėjo nedidelį Ūkį. Kiek 
vėliau savo kruopščiu darbu susi
taupęs šiek tiek pinigų įsigijo 
kiek didesnį Ūkį. Onutė lietuviš- 
kai skaityti išmoko iš savo ma
mos. Kaip ji pasakoja, jau mo
kyklą lankydama pradėjo domė
tis audiniais ir į juos įaustais 
lietuviškais raštais. Dažnai tiek 
ilgai įsitraukdavusi į tą darbą, 
kad net nebūdavę laiko paruoš
ti pamokas. Ji nesitenkinusi pa
prastais audimais, bet jai vis 
rūpėdavę ko ploniau suverpti siū
lus, kad išeitų drobės kuo plo
niausios. Kartu atsiradęs no
ras ir kraičio pripildyti pilnas 
skrynias. Kai jau išmokusi į au
dimą įausti gėles, arba vardą ir 
pavardę, tuomet kilusi mintis, 
ar negalima įausti tą ką nori. 
Pamėgino ir pasisekė. Pirmas 
audinys su Lietuvos Himno žo
džiais buvo įaustas prieš, pen
ketą metų. Iki šiol jinai yra 
įaudusi nemažai, kurių dalis yra 
pasklidę Suvalkų trikampy ir vie-
nas kitas pasiekęs kitus kontinen
tus.

Praėjusių metų rudenį Onutė, 
ta mūsų šauni audėjėlė, atvyko 
į Kanadą, ištekėjo ir dabar gy
vena Toronte.

Baigdamas norėčiau eiti prie 
pradžioj pasakytų mano žodžių, 
kad tame nuolatinio kitėjimo 
vyksme turėtume neleisti už
miršties dulkėms išdildyti dide
les ir brangias vertybes. Tik jų 
prisiminimais gyvendami ir jais 
gaivindamiesi galėtume pajusti, 
kokį dvasinį turtą mes įsigyja
me ir nešiojame savo širdyje.

NEPAMIRŠKIT
ATNAUJINTI
DIRVOS
PRENUMERATĄ
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GREETINGS and BEST WISHES

KITCHEN MAID 
SAUSAGE SHOPPE

NEXT TO O’NEIL’S 
SUMMIT MALL IN FAIRLAWN, 

SUMMIT COUNTY
EUROPEAN STYLE SAUSAGE AND SMOKED 

MEATS
IMPORTED FOODS FROM ALL OVER THE

WORLD
HUNDREDS OF SELECTIONS 

EUROPEAN SOUR DOUGH RYE 
WHOLE RYE BREADS 
EUROPEAN KUCHENS

COME IN AND BROWSE — WELCOME 
ANYTIME.

LINGUIST ON PREMISE.
OPEN TILL 9 P. M. EVERY EVENING.

Phone 836-9335

EASTER GREETINGS

MARSHALL FORD 
MOTOR CO.

FORD, FALCON, MUSTANG, 
THUNDERBIRD

6200 Mayfield Road
Mayfield Hts.,

HI 9-1000

GREETINGS and BEST WISHES

CHAMPION MOTOR & 
TRANSMISSION SERVICE

6928 Carnegie Avė. 391-6430

GREETINGS and BEST WISHES

LAKELAND BODY & PAINT 
SHOP

EXPERT BODY REPAIRS REFINISHING 
ALL W0RK GUARANTEĘD 

Rentai Cars Available
1310 East 260 St. RE 1-9006

GREETINGS FROM

NATIONWIDE
COMPI.ETE INSURANCE SERVICE

5596 Mayfield Rd. Lyndhurst HI 2-6100

EARL W. MUTCH

GREETINGS and BEST WISHES

SIXTH CITY BODY
”SINCE 1930”

COMPLETE BODY REPAIRS & PAINTING 
Insurance Estimates, Time Payments

6719 Carnegie Avė. HE 1-4516

Balandžio 20 prasidės...
(Atkelta iš 1 psl.) 

jau mažėja, jei ne sekun
džių greitumu, tai beveik 
panašiu į dienų greitumą.

Yra gražus skaičius ben
druomenės organiza c i j o s 
padalinių — apylinkių. Ir 
yra gal net nebe visai gra
žiai išsipūtęs skaičius viso
kių draugijų, sąjūdžių, są
jungų, sambūrių, klubų, sa
vo tikslų pačioj pradžioj 
beveik be išimties įrašiusių 
įsipareigojimus siekti Lie
tuvos laisvės ir rūpintis lie
tuvybės išlaikymu. Dido
kas, sunkiai pateisinamai 
didokas jų nuošimtis žiūri 
į tuos savo įsipareigojimus 
su klaustuku veiduose, ieš
kodami atsakymo — ne 
kaip nuo tų įsipareigojimų 
atsikabint, o kaip juos vyk
dyt, ką veikt. O štai 
gi atsakymas: y r a dar
bo, bent kelioms savai
tėms, ir čia pat, nieko ne
laukiant !

Visi, kas skaitot...
Visi, kas skaitot šias ei

lutes, turit progos veiksmu 
parodyt, kad ne veltui pa- 
imat šį laikraštį į rankas. 
Jei paskaitot, tai bend
raujat su tūkstančiais 
kitų tokių. Skaitot apie 
„bendravimus” ar „bendra
darbiavimus”? Vis dar ne
aišku? Tai tegu bus aišku: 
kol paaiškės koki nors kiti 
bendravimai — galima ar 
negalima, verta ar neverta, 
reikia ar nereikia — bend- 
radarbiaukim ir b e n d- 
r a d a r b i a u k i m čia 
pat, tarp savęs, bendradar- 
biaukim dalyvavimu didžio
jo Jaunimo Metų gaisro už- 
kūrime!

Atseit, jei esi ar vietinės 
lietuvių apylinkės bendruo
menės pirmininkas, ar tik 
nuošaliai glūdinčios ir dar
bo nelabai surandančios or
ganizacijos eilinis, ar gal ir 
visiškai „neorganizuo t a s” 
(vistiek dėl kokios priežas
ties), bet gyvas lietuvis 
(vistiek katros lyties), jau
nas ar, anot dabartinio lie
tuvių prezidento, ”nuno- 
kęs”, — imk teirautis, ar 
ir kur kas nors jau yra toj 
apylinkėj pradėjęs rūpintis 
Jaunimo Peticijos parašų 
ir Jaunimo Kongresui lėšų 
rinkimu ? Jei yra, tai ar pa
kankamai gyvai tą daro? 
O jei ne, tai neduok ramy
bės nei vienam vietos lietu
vių visuomenės šului, kad 
tuos dalykus tuč tuojau 
pradėtų ir skubiai bei uoliai 
varytų. Jei nepavyks — 
imk tą jautį už ragų pats! 
neapmarink sąžinės pasiun
timu penkinės ar. dešimkės 
vien nuo savęs. Padaryk 
viską, ką gali ir beveik ne
begali, kad panašiai pada
rytų visi rankomis ar tele
fonais pasiekiamieji gyvi 
lietuviai. Ir įsprausk' į savo 
ir kitų sąmonę dešimties sa
vaičių nuplėšiamą kalendo
rių: tokiam laikui apčiuo

piamo, reikalingo, prasmin
go lietuviško darbo yra? 
(Įsidėmėkim: pernai net 
vienas tolimas meškerioto
jų klubas organizuotai pri
sidėjo prie manifestacijos 
rėmimo! Kas tad gali sa
kyt, kad „čia ne mūsų rei
kalas”!).

Ar bus gerai?
Yra visokių patarlių, ku

rios bent valandėlei sustab
do net karščiausių pasiry
žimų vykdymo skubą. Sa
ko, atsargumas nedaro gė
dos. Ką darai, daryk gerai 
ir žiūrėk, kas iš to išeis. Ir 
taip toliau.

Ir apie Jaunimo Kongre
so rengimą nestigo slankio
jančių ir net verpetais be
sisukančių klausimų — ar 
gerai jis rengiamas, ar nei
na šunkeliais, ar bus kas 
dora iš jo lietuvių tautos 
reikalui... žodžiu, jei ne 
anksti, tai į pabaigą artė
jant atsirado ginčų, įspėji
mų, net kaltinimų ar kito
kių prieštaravimų bei abe
jojimų. Dvigubas „ar ge
rai?” Vienas — ar tikrai 
geru keliu kongresas veda
mas? Antras — ar gerai, 
kad yra ginčų bei priešta
ravimų, ar tai nesužlugdys 
to ir taip jau gana sunkaus 
užsimojimo?

Irgi ne naujiena. Toli 
praeitin negrįžtant, ir per
nykštė manifestacija turė
jo pūst prieš visą eilę ver
petų, kėlusių dar daugiau 
abejojimų ir dar daugiau 
priekaištų, negu šiemet te
ko girdėt apie Jaunimo 
Kongresą. Buvo ir perdaug 
užsimota, ir ne iš to galo 
pradėta, ir blogu laiku, ir 
blogoj vietoj rengiama, o 
visiems tiems verpetams 
apvainikuoti iškilo ir įtari
mas, kad manifestacijos 
rengėjai atsimetę nuo Lie
tuvos valstybingumo dėsnio 
ir pataikaują komunis
tams ...

Kas sakys, kad visa tai 
nebuvo žvirgždai ir paga
liai užsimojimo ratuose! 
Reikėjo susidariusią trintį 
nugalėt. Bet užsimojimas 
dėl to nesužlugo. Gal net 
priešingai: abejojimų bei 
priekaištų sudarytoji įtam
pa lyg stipriam užsuko pa
siryžimo spyruoklę — taip, 
kad ji dar didesne jėga pa
stūmė užsimojimą į numa
tytąjį tikslą.

Tai dėjos jau nuplėšinė- 
jant pačias paskutines ano 
trumpo kalendoriaus savai
tes. Atseit, vadinamosios 
kontroversijos tokiais atve
jais nebūtinai blogas ženk
las. Jos gali ir į gerą išeit. 
Todėl ir dabar nėra nei pa
vojaus nei reikalo vengt 
minėt Jaunimo Kongresą 
lietusias ar, ko gera, gal dar 
šiek tiek ir tebeliečiančias 
kontroversijas. Tik nevė
dintos kontroversijos rūgs
ta. Išvėdinus, — ir oras 
grynesnis, ir dangus gied
resnis.

GREETINGS and BEST WISHES

RIDGE ROAD AUTO 
WRECKING CO.

3735 Ridge Rd. AT 1-1400

GREETINGS and BEST WISHES

BIG NED’S AUTO SUPPLY
Lovvest prices on brake shoes, water pumps and 

fuel pumps.
OPEN EVENINGS AND SUNDAYS

8033 Superior Avė. SW 5-0783

GREETINGS and BEST WISHES

LOU MELISKA 
PONTIAC, Ine.

HOME OF THE WIDE TRACK PONTIAC

6603 Brookpark Road,

Just West of Pearl

ON 1-5060

GREETINGS and Best WISHES

HORTON AUTO PAINTING
11216 Brookpark 267-0090
7600 Carnegie 391-1550

■ FULL PRICE—ANY CAR PAINTED 
$29.95

GREETINGS and BEST WISHES

FRANKFORT AUTO REPAIR
EXPERT MECHANICAL REPAIRS

BODY WORK CUSTOM PAINTING
740 Frankfort CH 1-0161

GREETINGS and BEST WISHES

MANTUA AUTO PARTS CO.
REBUILDING SPECIALISTS

STARTERS—GENERATORS—ALTERNATORS
Commercial—Passenger and Foreign

7512 Carnegie Avė. 881-0410

GREETINGS and BEST WISHES

JOE HOEGLER’S
AUTO BODY AND RADIATOR CO.

44 Yrs. Šame Location 
COMPLETE BODY W0RK 

Painting and Touch-Up
8912 St. Clair Avė. GL 1-7825

GREETINGS and BEST WISHES

SCHAEFER BODY INC.
SINCE 1880

CLEVELAND’S COMPLETE BODY SHOP

5009 Superior fNear Innerbelt) EN 1-0025

GREETINGS and BEST W1SHES

EUCLID IGNITION COMPANY

1062 East 185th St CaD 1-2222

GREETINGS and BEST WISHES

FERBERT FENCE CO.
4900 Lexington Avė. HE 1-3225
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PALEMONAS
Pirmasis Lietuvoj Valdovas

KADA BUVO ĮKURTA LIETUVOS 
VALSTYBĖ? ALGIRDAS M. BUDRECKIS

KŪNAS
Lietuvos Kunigaikštis (Palemono sūnus>

Kauno pilies įkūrėjas

BUTEGEIDIS 
žemaičiu Kunigaikštis

Dirvoje kovo 16 d. numeryje 
E. K. gal kiek ir perdėjo Lietu
vos valstybės įsikūrimo nustaty
mo reikalą. Jokie rimti svetim
taučiai istorikai nepaneigia lie
tuvių tautos ir valstybės senu
mo. Juk, ir sovietų istoriogra- 
fai pripažįsta, kad Lietuva yra 
sena valstybė. Ne tame dalykas. 
Svarbu įrodyti pasaulio politi
kams ir mokslininkams, kad 
Šiandien Lietuvių tauta yra kom- 
petetinga savarankiškai tvarkyti 
savo visuomenę ir ūkį. Juk, Gha- 
na viduramžiuose buvo galinga 
afrikiečių valstybė, bet ar šian
dien galim teigti, kad jinai pri
brendusi būti nepriklausoma mo
dernia valstybe? Sovietų tezė yra, 
kad lietuviai, nežiūrint žilos se
novės, šiandien, atomų amžiuje, 
negalį politiškai tvarkytis, kad 
be "didžiojo brolio" nepriklau
soma Lietuvos valstybė neišsi
laikytų. Čia yra degantis reika
las. Mūsų politinių mokslų žino
vai ir ekonomistai turėtų imti 
šitą bulių už ragų.

Vistiek pono E. K. susirūpi
nimas Lietuvos valstybės įsikū
rimo užfiksavimu tikrai turėtų 
kutenti istoriko širdį. Bet ar ne
būtų juokinga, jei datos užfiksa
vimas priklausytų nuo PLB? Ši
toks priėjimas prie istoriografi
nio klausimo primena Sovietų 
mokslo akademijos anų metų 
sprendimą, esą, dauguma nubal
savus, jog Dievas neegzistuojąs. 
Tarytum, rankų pakėlimas tokius 
dalykus gali nuspręsti. Lygiai 
taip pat ir su PLB nusistaty
mu. Juk, ateitininkas sakytų, kad 
1251 m. yra svarbi data, kadangi 
tada Mindaugas buvo krikšty
tas. Ne, ne, -- emfatiškai tar
tų formalistas, -- Lietuva atsi
rado 1253 m., kada Mindaugas 
buvo pateptas karalium Naugar
duke. -- Nieko panašaus, -- sa
kytų realpolitikas, — Lietuva at
sirado 1236 m., kada visi kuni
gaikščiai pakluso (norom ar ne
norom) Mindaugui. Advokatas 
tuose teigimuose rastų kabliu
ką: bet, gerbiamieji, iš diplo
matinio - teisinio taško, Valui- 
nė pasirašė sutartį su Lietuva 
1219 metais. Tuomet Lietuva bu
vo pripažinta valstybe, tarptau
tinės šeimos nare. Ir taip to
liau, ir taip toliau...

Ar nevirstų juokais, jei PLB, 
priėmus vieną datą, vėliau pa
raudonuotų sužinojus, kad koks 
istorikas atskleidė ankstyvesnę 
datą? O tada vėl PLB ar Litua
nistikos institutas turėtų, pa

RIMGAUDAS. Lietuvos kunigaikštis, Mindaugo tėvas 
(1226 - 1240)

raudonavęs, kaip kalakutas, pri
pažinti klaidą ir vienbalsiai pa
tvirtinti naują datą.

Tiek to. Ponas E. K. visdėlto 
iškėlė studijuotiną klausimą. Bū
tų gaila, jei jo keliamas klausi
mas prabėgtų be atgarsio. Vals
tybės kūrimasis yra rimta isto
riografinė problema. Pono E. K. 
primetimai mūsų istorikams turi 
pagrindo. Mūsų istorikai turėtų 
dar 10 metų ar daugiau pana
grinėti šį reikalą ir tada priei
ti išvadų. Mūsų istorikuose yra 
nerangumo žymė, jei vis karto
jasi tradiciniai teigimai be kri
tiškos analizės ar naujų šaltinių 
ieškojimo. Kadangi ponas E. K. 
provokuoja istorikus, jaučiu pa
reigą pasisakyti valstybės įsi
kūrimo klausimu. Jau porą metų 
narpliojau šitą valstybės genezės 
problemą. Priėjau išvados, kad 
buvo priešmindauginė valstybė. 
Nors šaltiniai ir migloti, gali
ma nustatyti eilę kunigaikščių, 
kurie valdė Lietuvos valstybę. 
Galima užfiksuoti sekančius Lie
tuvos didžiūnus: Algimantą, Rin
gaudą, Živibuntą, Dauspringą ir 
pagaliau' valstybės atstatytoją 
Mindaugą. •

Visų pirma, kas gi yra vals
tybė? Definicija, kuri tiktų ir 
aniems laikams ir bendra pras
me šiandien, yra: valstybė yra 
politinė santalka ar organizuota 
visuomenė, apsijungusi apsaugo
ti bendrą gerovę bendromis su
telktų jėgų pastangomis. Vadina
si, vienetas, kuris atitinka šiems 
reikalavimams, yra valstybė.

Prie antro klausimo: kada at
sirado Lietuvos valstybė, t. y., 
kada susikūrė valdžia, kuri apė
mė tiek lietuvių žemių, kad ją 
butų galima vadinti Lietuva, o 
ne Žemaičiais, Deltuva, Dai
nava, Nalšėnais, Sūduva ar pa
našiai? Kitaip sakant, Lietuvos 
valstybė turėtų apjungti daugiau 
kaip vieną sritį ar valdą politi
nėje santalkoje. Žiloje senovė
je buvo lietuviškų valstybėlių, 
savarankiškų valdų, bet kada at
sirado politinis junginys, kuris 
galėtų pretenduoti į Lietuvos ti
tulą?

Rusinu ar kalavijuočių metraš
čiai rodo, kad karai su rusinais 
bei kryžeiviais verste vertė lie
tuvius jungtis į didesnius politi
nius vienetus gynimosi sumeti
mais. Nuo XII amžiaus antros 
pusės (circa 1160 m) ir lietu
viai pradėjo puldinėti rusinus, 
niokiodami tolimas rusų sritis 
ir pagrobdami miestų turtus. 
Aišku, šitokie žygiai negalėjo 
apseiti be karvedžių. Dideliems 
lietuvių būriams vadovaudavo ku
ris nors karvedys. Iš pradžių 
jis buyo renkamas pačių susi
būrusių karių. Bet po sėkmingo 
žygio toks vadas dažnai pasilai
kydavo valdžią ir taikos metu. 
O pasilaikyti vadeles buvo ne
sunku, nes no vieno žvgio pap
rastai būdavo ruošimasis ki
tam, ir dažnai tai ruošai vado
vaudavo buvęs vadas. Lietuvių 
kariuomenės pradėjo siekti5.000 
8000 ir net 10.000karžygių. Reiš
kia, vadų autoritetas didėjo. Pa
mažu, iš daugelio valdų atsira
do sričių valdovai. Tokios gau
sios lietuvių kariaunos reikalavo 
pažengusį socialinį, politinį ir 
medžiaginį organizuotumą. Juk, 

ERDVILAS 
Lietuvos Kunigaikštis 

<1240— 1242)
MINGAILA 

Lietuvos Kunigaikštis

DAUMANTAS
Utenos ir Poiockio Kunigaikštis

(1282—1283)

SV ARNAS
(Mindaugo Žentas) 

Vladimiro ir Luekio Kunigaikštis

primityvios gentys nesugebėtų 
atlaikyti rusų žygius ir net pe
reiti į sistematingus puolimus.

Pirmasis žymus aukštaičių 
valdovas buvo Algimantas. Jis 
nieko bendro neturėjo su Pieta
rio romano herojum. Apie Al
gimantą ar Augimantą mažai ži
nome. Būdamas rytų valdovu, jam 
reikėjo gintis nuo' rusinu ant
plūdžių. Kitaip sakant, pirmasis 
pavojus lietuvių tautai kilo iš ry
tų slavų kunigaikščių, o ne iš 
kryžiuočių. Tikriausiai jisai su
mušė Kijevo karvedį Iziaslavą 
Vasilkaitį ties Gorodecu 1162 m. 
Algimantas apjungė nemažą sri
čių tarp 1160 ir 1170 m. Jo ku
nigaikštija buvo pirmąja Lietu
vos valstybe. Algimantui vado
vaujant, lietuviai užėmė Dysnos 
aukštupį, kuris atidarė kelią žy
giams į Polocko žemę. Jo žy
giai į Rusią (Rus*) buvo grynai 
grobuoniško pobūdžio. Mat, Lie
tuva dar buvo per primityvi pre
kiauti su rusinais. Tat jie smur
tu pagrobdavo rusinu turtus ir 
įrankius. Slavai kaimynai buvo 
persilpni sėkmingai priešintis 
Algimantui; jie buvo priversti 
jo pulkus praleisti pro savo že
mes, turėję jam net talkinti.

Jis žygiuodavo palei Dauguvą, 
Lova tą, Volgos aukštupį ir 1.1. 
Mat, Kijevas siųsdavo Ilmenio 
ežero rusinams grūdus ir Bi
zantijos gaminius, kaip pvz.: vy
ną, šilką ir medvilnės audinius, 
auksą. Naugardas siųsdavo kai
lius, linus, apynius, druską, bran
genybes ir Vakarų Europos ga
minius į pietus ir pietryčius. Už 
juos gaudavo javus, bulgarų vaš
ką, persų šilką ir prieskonius, 
šitos prekės viliojo lietuvius, 
ir Algimantas už tai pasuko į. 
Naugardo prekybos kelius gro
bio įsigyti. Vieno tokio žygio 
metu Algimantas žuvo, "nai
kindamas Smalenską ir Naugar- 
dą su 7.000 kariuomenės." Fak
tas, kad Algimantas galėjo va
dovauti 7.000 kariuomenei, liu
dija, kad jo valdžia buvo galin
ga.

Anot rusų metraščių, jo sū
nūs buvo Ringaudas (dar rašo
mas Rimgaudu). Kunigaikštis 
Ringaudas yra neišaiškintas Min
daugo pirmatakas, greičiausiai 
jo tėvas. Eiliuotas Livonijos met
raštis (Livlaendische Reimchro- 
nik) kalba apie Mindaugo tėvą, 
kaip apie galingą vadą. Nors 
vardo nemini, galima Ringaudą 
sutapatinti su Mindaugo tėvu. 
Lietuvos metraštis Mindaugo tė
vu laiko Ringaudą. Jo vardas 
įvairiuose metraščio rank
raščiuose rašomas: Rinkgi- 
vilt, Ringolt, Ryngolt, Rinholt, 
Ryngold. Istorikas Motiejus Stry- 
jkovskis Ringaudą vadina pir
muoju didžiuoju Lietuvos kuni
gaikščiu ("velykyj kniaz").

Sunku tiksliai nustatyti, kada 
Ringaudas valdė. Galima spėlio
ti, kad Ringaudas Algimantaitis 
apjungė ir valdė didelę dalį Lie
tuvos nuo maždaug 1176 m. Ga
limas dalykas, kad jo sostinė, 
metraščių Voruta, buvo Ker
navė, Rytų Aukštaitijos širdyje. 
Mes žinome, kad Ringaudas, ap
jungdamas lietuvių gentis, sukū
rė kunigaikštystę kariniais pa
grindais.

MINDAUGAS, Lietuvos karalius (1242- 1263)

Ringaudas buvo sumanus kar
vedys. Prieš jį yra stoję rusinu 
kunigaikščiai: Kijevo Sviatosla
vas Vsevolodaitis (1177-94 m.), 
Vladimiro Levas ir Drucho Di- 
mitras. Kijevo Riurikas Riuri- 
kovič pradėjo žygį prieš Ringau
dą 1190 m., bet dėl žiemos lie
tuvių žemės nepasiekęs grįžo na
mo. 1193 m. šis rusinu kuni- 
gaikštis vėl ketino žygiuoti prieš 
lietuvius, bet jį sulaikė polovcų 
pavojus iš rytų.

Ringaudas ir atsikirsdavo ru
sinams. Jo raiteliai apiplėšė Po
locko žemes. Jam žygiuose tal
kininkavo ir kiti rytų aukštaičių 
valdovai, pvz.: Ruškių šeima. 
Dažniausia lietuvių žygiai eida
vo rytuosna nuo Polocko. Regis, 
Ringaudas ir Polockas susitar
davo, kad, jei Polocko valdovas 
praleistų pro savo žemę lietu
vius, tai lietuviai jos neapiplėš
tų. Ringaudas sugebėjo Išnaudo
ti Polocko kivirčą su Naugardu. 
Ringaudas ir Polockas kartu su
ruošdavo žygius į Lovato slėnį 
prieš naugardėnus. Pagaliau, Po
locko. Gercikės ir Kukenoizo gu
dai žiūrėjo į lietuvius, kaip į 
sąjungininkus prieš bendrus prie
šus, ypač prieš naujai įsikuru- 
sius kalavijuočius.

Ringaudas taip pat vedė atkak
lią kovą prieš kalavijuočius. Ji
sai įsiverždavo į Livoniją. Pa
vyzdžiui, 1185 m. žiemą Ringau
das nuniokiojo Livoniją, paimda
mas daug belaisvių. Hexkuello 
Meinhardas ir gyventojai, anot 
Reimchronik, buvo priversti 
slapstytis miškuose. 1203 m. Rin
gaudas ir Gercikės kunigaikštis 
užpuolė Rygą. Sekančiais metais 
jis vėl puolė Rygą; jam talkino 
Ašeradeno irLenevardeno pago
nys latviai. Bet jį šįsyk sumušė 
kalavijuočiai.

Dar be Ringaudo, jo sąjungi
ninkas žemaičių vadas Žvelgai- 
tis suruošė žygius į Livoniją. 
Henrikas Livonietis aprašė Žvel- 
gaičio 1205 m. žygį Estijon ir 
jo mirtį Livonijoje. Didysis ku
nigaikštis Ringaudas ketino at
keršyti kalavijuočiams už Zvel- 
gaičio pralaimėjimą. 1207 m. 
gruodžio 24 d. lietuviai suruo
šė žygį; jie atžygiavo į Treide- 
ną ir nuniokiojo apylinkes. Vo
kiečiai ir krikščionys išsis
lapstė. Livoniečiai kreipėsi į 
vyskupą Albrechtą pagalbos. Al
brechtas atžygiavo į Lenenvar- 
deno tvirtovę užstoti lietuviams 
kelio. Tačiau riteriai nesulaikė 
lietuvių, kurie naktį peržengė už
šalusią Dauguvą. Besitraukiant

(Nukelta į 6 psL)
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KADA BUVO ĮKURTA LIETUVOS VALSTYBE?
(Atkelta iš 5 psL)

Ringaudas užlipo and kranto ir 
prabilo įtvirtovę:

— Pasakykite krikščionims, 
kurie prieš 2 metus išpiovė lie
tuvių kariuomenę, kuri lyg mie
gojus, kad jie dabar ras mane 
ir mano vyrus budrius.

Šis iškvietimas išprovokavo 
krikščionis, kurie peržengė Dau
guvą ties Ašenrodenu. Lietuvos 
pusėj ę Lietuviai juos užklupo ir

kių giminė, kuri valdė rytų Lie
tuvoje, talkininkavo Mindaugui. 
Ypač Aišnas ir Širvydas Ruš- 
kevičiai. Bulevičiai buvo Mindau
go priešininkai. EidivilasBulevi- 
čius su kitom giminėm, Vismun- 
tu ir Sprudeika, buvo Mindaugo 
nužudyti.

Žemaičius XIII amžiaus pra
džioje buvo sujungę Erdvilas ir 
Vykintas. Erdvilas valdė rytų že
maičius ir palaikė Mindaugą. Vy
kintas valdė vakarų žemaičius 
— Karšuvą ir Cėklį. Jisai ilgai 
Mindaugui nesilenkė. Erdvilui 
mirus 1236 m., Vykintas perėmė 
jo valdas — Raseinius, Betyga
lą ir Laukuvą. Be to, Vykintas 
buvo Eidivydo Dausprungaičio 
dėdė.

Dausprungas paliko savo žemės 
Tautvilui ir Eidivydui. Jungda
mas lietuvių žemes, Mindaugas 
atsistojo skersai kelio savo gi
minaičiams, kurie tarėsi turį to
kių pat teisių. Iš to kilo, 1236 
metais, tarpusavio nesantaika ir 
naminės kovos, kuriose Tautvi
las pasireiškė gana veikliai, kaip 
Mindaugo varžovas. Jotvingiai 
buvo Mindaugo įtakoje ir iš jų 
susilaukė talkos. Jotvingiai net 
prisidėjo "gausiu sidabru".

Išvarydamas iš savo žemių ne
paklusnius Dausprungaičius Ei- 
divydą ir Tautvilą ir jų dėdę 
Vykintą, Mindaugas pasisavino 
paliktus turtus ir žemes. Jis 
savo giminaičius siuntė Į Rusi- 
jų žemes, leisdamas visą, ką 
jie užkariaus sau pasilikti. Čia 
buvo pirmoji sąmoninga lietuvių 
ekspansijos politika. Norėdamas 
panaudoti karingų giminaičių ta
lentus Lietuvos kunigaikštystei 
konsoliduoti, Mindaugas juos nu
kreipė į rusų sritis, kur jie kar
du galėtų gauti atlyginimą už 
Mindaugo pagrobtas tėvonijas. 
Taip pat ekspansija į rusinus 
atnešė Lietuvai papildomąsias jė
gas ir turtus. Kadangi giminai
čiai negalėjo taip greitai Įsi
tvirtinti rusų žemėse, jie buvo 
priversti kreiptis į Mindaugą pa
galbos ir tuo pripažinti buvusį 
priešininką valdovu ir globėju.

Kaip matome, Algimantas pas
tatė pamatus tolimesnei Lietu
vos valstybės raidai. Jo palikuo
nys buvo Įtakingiausi valdovai

GREETINGS and BEST WISHES 
TO OUR FRIENDS and PATRONS

DAIRYMEN’S
DAIRY PRODUCTS

AT YOUR STORE OR AT 
YOUR DOOR

3068 West 106th St. OR 1-2300

jiems pridarė didelių nuostolių.
Pp tę, Rygos vyskupas Al

brechtas sumanė sunaikinti Selo- 
nės pilt (Selburgą), per kurią 
lietuviai dažnai žygiuodavo Livo- 
nijon. Abotas Teodorikas ir pro- 
vostas Engelbertas apgulė sėlių 
tvirtovę ir ją Įveikė, priversda- , 
mi sėlius atsižadėti talkos lie
tuviams.

Žiemgalių Vesteris taipogi su
galvojo žygį, kreipdamasis Į Ry
gą talkos. Maža rygiečių prisi
dėjo prie Vesterio žygio. Iš viso 
tik 50 kalavijuočių riterių su pa
lyda Vesteriui talkino. Žygis buvo 
nevykęs; Ringaudas spėjo sutelkti 
raitininkus prieš Įsibrovėlius. 
Žiemgaliams begrįžtant, Rin- 
gaudas juos apsupo ir išblaškė. 
Vokiečiai, kuriems vadovavo ri
teriai Gervinąs ir Rabodo, suda
rė šarvuotą trikampį, tačiau lie
tuviai beveik visus išnaikino. Tik 
likučiai grįžo Į Rygą. Po to, 
Ringaudas suruošė didelį žygį 
Į Žiemgalę ir tiek nuteriojo or
dino žemes, kad po to niekas 
nedrįso užpulti Ringaudo vals
tybės iki jo mirties (anot rusų 
metraščio: "S tech por Litvunik- 
to ne trevsžil i Ringold* umer 
spokoino").

Po Ringaudo mirties, jo sūnus 
Dausprungas ir Mindaugas buvo 
palikę dar jauni. Todėl tuo tarpu 
Lietuvoje didesnės persvaros bu
vo Įgijęs Živibuntas (Živibudas), 
kuris tęsė Ringaudo krašto apjun
gimo darbą. Apie Živibuntą tik 
žinome, kad jisai buvo vyriau
sias Lietuvos kunigaikštis, pasi-. 
rašęs 1219 m. sutartį su Valuine.

Kadangi visas lietuvių jėgas 
reikėjo sutelkti prieš Livonijos 
vokiečius, pradėjusius pulti iš 
šiaurės ir iš rytų, norint apsi
drausti iš pietų pusės, Živibun
tas ir sritiniai Lietuvos valdovai 
padarė taiką su Valuine 1219 m. 
Tai buvo pirmoji sutartis, kurią 
apsijungianti Lietuva pasirašė su 
kaimynine kunigaikštyste.

Anot metraščio, "Dievo Įsaky
mu, Lietuvos kunigaikščiai at
siuntė kunigaikštienei Romanie- 
nei (našlei), Danieliui ir Vosil- 
kai (Romano sūnums) taikos su
tartį. Lietuvių kunigaikščių buvo 
šie vardai: vyresniųjų f’starei- 
šej") Živinbudas, Daujotas, Dau
sprungas, jo brolis Mindaugas, 
Daujoto brolis Vilikaitis, o Že
maičių kunigaikščiai: Erdvilas, 
Vykintas; o Ruškevičiai: Kinti- 
butas, Valibutas, Būdvietis, Vy- 
žeikis ir jo vaikai: Vislis, Ki- 
teinas, Plėskuvienė, o tie Bule
vičiai: Vismuntas, Gedvilas,
Sprudeikis, o tie kunigaikščiai iš 
Deltuvos: Jotkus, Pukeikis, Bik- 
šis, Lygeikis. Jie visi padarė tai
ką ir kraštas buvo ramus."

Pastebėtina, kad Lietuvai at
stovavo net 21 kunigaikštis, bet 
jie priklausė iš viso 5 giminėm. 
Taigi, jau tada visa Lietuva buvo 
tik 5 kunigaikščių šeimų valdo
ma. Bet labai greit kunigaikščių 
skaičius pradėjo mažėti. Ypačiai 
Ringaudaičiai norėjo atstatyti tė
vo galingą valdžią.

Dausprungas ketino nuvers
ti Živibuntą. Jis vedybų keliu 
bandė įgyti šalininkų Žemaičiuo
se. Tatai, pats Dausprungas bu
vo vedęs Žemaičių Vykinto se
serį, o jo ( ir Mindaugo) sesuo 
buvo ištekėjusi už Vykinto. Mat, 
abiejų kunigaikščių bendras prie
šas buvo Živibuntas. Dausprungo 
ryšiai su žemaičiais buvo sėk
mingi, nes daugiau nebegirdime 
apie Živibuntą, o Livonijos met
raštis vadino Dausprungą Lietu
vos valdovu. Tačiau niekur nega
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EASTER GREETINGS

Frances P. Bolton
CONGRESSMAN

22nd District

EASTER GREETINGS

go valdymo meto. Bet ir vėl 
lieka klausimas, kada buvo Lie-

SKIRMUNTAS 
Lietuvos Kunigaikštis

SVELGATAS 
Lietuvos Kunigaikštis

TRAINAITIS 
žemaičių Kunigaikštis 

(Mindaugo brolio sūnus) 
(1263—1265)

TRAIDENIS 
Lietuvos Kunigaikitis 

(1270— 1282)

MONTVILA/' 
Lietuvos KunigsiM

lima užtikti datos, kada Daus
prungas perėmė valdžią iš Ži- 
vibunto ir kokiu būdu pastarasis 
buvo pašalintas.

Dausprungas taip pat turėjo 
pastovių interesų Rusijos pietuo
se. Žymiai vėliau, po 1219 m. 
sutarties, jis susigiminiavo su 
Haličo kunigaikščiu. Dausprun
go duktė ištekėjo už Haličo Da
nieliaus Romano sūnaus. Šis ry
šys vėliau suvaidino svarbų vaid
menį Mindaugo valdymo laikme
ty-

Kada Mindaugas perėmė vy
riausią valdžią, nėra aišku; jam 
reikėjo ją iškovoti jėga. Visi 
kunigaikščiai turėjo paklusti 
Mindaugui. Vieni jų žuvo kovose, 
kiti buvo išvaryti, ir Mindaugas 
užvaldė jų žemes. J. Latkovs- 
kis įrodinėjo, kad 1236 m. yra 
buvusi baigiamoji data 1226 m. 
Mindaugo pradėto suvienijimo. 
J. Totoraitos jį nukėlė į 1235- 
1242 m. Pastarasis terminas 
atrodo tikslesnis.

Mindaugui reikėjo pašalinti ki- (išskyrus Živibunto) iki Mindau- 
tus sričių galiūnus: Bulevičius, 
Ruškevičius, giminės Dausprun
gaičius ir žemaičių Vykintą. Ruš- tuvos valstybės pradžia?

GREETINGS and BEST WISHES

NEW LOOK AUTO BODY
Specializing in

AUTO BODY & INTERIOR BEAUTIFYING 
We Rebuild Wrecked Cars

We thoroughly recondition automobiles 
Free Insurance—Col. estimates 

N0W AT NEW LOCATION
6710 Euclid Avė. 881-2775

GREETINGS and BEST WISHES

PAGE’S BODY SHOP
8935 Carnegie Avė. is Moving 

After February 15 New Address wil be 
9501 Euclid Avė.

We Specialize in Auto Rody Repair, Painting, 
and General Repair. Also Mechanical Troubles.

SW 1-2115

GREETINGS and BEST WISHES

LEE ORRER’S
BODY SHOP INC.

AUTO AND TRUCK SPECIALISTS
Collision Repairs and Painting 

Complete facilities for Trucks & Trailers 
INSURANCE ESTIMATES, FRAME 

STRAIGHTENING, WHEEL ALIGNMENT 
3560 W. 140 St. 252-2393

GREETINGS and BEST WISHES

NORTHSIDE MOTORS, INC.
N0W AT NEW LOCATION 

1310 E. 115th St.
721-1177

SPECIALIZING IN AUTO BODY REPAIR 
PAINTING AND GENERAL AUTO REPAIR

T. C LAI R 
AVINGS

A T I O N

GREETINGS and BEST WISHES

houthorn1
mELLODVj

Dairy - products
5 St. Call UT l-lloo

GREETINGS and BEST WISHES

BEN’S AUTO BODY & 
FENDER REPAIR SPECIALIST 
Body Repair & Refinishing. Our Business 

8514 Carnegie Avė.
T0WING SERVICE — 24-HR. SERVICE 

(After 9 P. M. Call LO 1-8305) 
SW 5-2700

GREETINGS and BEST WISHES

TEDDY BEAR STORE
648 East 185 Street 481-8877

WE GIVE & REDEEM EAGLE STAMPS

GREETINGS and BEST WISHES

PAT A. LONGANO
”YOUR NATIONWIDE AGENT”

15614 St. Clair Avė. IV 1-9190
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• Clevelando jūrų skau
tų veikla yra gyva, šiuo 
metu Vietinmkijoje yra du 
vienetai: Martyno Jankaus 
jūrų budžių įgula, kuriai 
vadovauja j. s. Pr. Petrai
tis ir kap. Stepono Dariaus 
jūrų jaunių laivas, vado
vaujamas j. ps. A. Andra- 
šiūno. Jūrų jauniai žiemos 
metu turi valčių sueigas kas 
2-3 savaitės. Jūrų budžiai 
yra įsijungę į vietininkijos 
vadovybę arba talkina va
dovams darbe su jauniais. 
Vietininkijai vadovauja j. 
vyr. sk. V. Petukauskas, o 
iždininkas yra vyr. valt. 
Gintautas Sniečkus.

— o —
Kovo 26 d. Naujosios pa

rapijos salėje vietininkija 
turėjo sueigą, kurios tikslas 
paminėti Lietuvos Jūros 
Skautijos atkūrimo meti
nes. Į sueigą atsilankė jūrų 
budžiai šiuo metu esą..; 
JAV karinėje tarnyboje .jū
rų karininkas Rimas Dum- 
brys ir karys Robertas 
Dumbrys. Juodu dabar 
atostogauja pas savo tėvus 
Clevelande.

Oficialiai daliai pasibai
gus, Rimas Dumbrys suei
gos dalyviams papasakojo 
savo įspūdžius, karinę 
drausmę bei kokią naudą 
jam davė jūrinis skautavi- 
mas jo karinei-jūrinei tar
nybai.

Po sueigos visi nuotaikin
gai skirstėsi namo, o jau
niai dar ilgai nepamirš Ri
mo pamokymų.

PREL. M. KRUPAVI
ČIAUS PAGERBIMAS
Liet. Krikščionių-Demo

kratų Sąjungos Clevelando 
skyrius, pagerbdamas prel.
M. Krupavičių jo 80 metų 
amžiaus sukakties proga, 
minėjimą padarė visuome
ninio pobūdžio, pakviečiant 
ir kitų srovių atstovus, ku
rie atitinkamai prisidėjo 
įvykiui paįvairinti.

Minėjimas įvyko kovo 26 
vakare, šv. Jurgio parapi
jos salėje. Dalyvavo ne taip 
skaitlinga publika.

Programos vedėju buvo 
Alg. Pautienis. Po vėliavų 
įnešimo ir Lietuvos himno, 
svečias kun. J. čekavičius 
atliko invokaciją.

Pagrindinei kalbai apie

GREETINGS and BEST WISHES 
MUTUAL OF OMAHA 

INSURANCE CO, 
LIFE INSURANCE AFFILIATĘ

UNITED OF OMAHA 
Hospitalization—income protection 

ROBERT F. KELLY & ASSOCIATES 
2850 Euclid Avė. 861-7572

GREETINGS and BEST WISHES

MacEWAN'S SERVICE 
STATION

7410 Superior Avė.

GREETINGS and BEST WISHES

ALL SEASON AWNING CO.
3474 East 50th St. 341-5616

FRANK SARANITI, President

DIRVA

VIRŠUJE: Momentai iš
"Jaunimo Žaidimo”, kurį ma
tysime Vysk. Valančiaus litu
anistinės mokyklos baliuje ba
landžio 16 d., 8 vai. vakaro, 
Šv. Jurgio parapijos salėje, 
Clevelande.

V. Pliodžinsko nuotrauka

AR JAU TURITE KVIETIMUS

AUKSINIAM DIRVOS BALIUI? 
PATS LAIKAS DABAR JUOS PIRKTIS!

KAIP IR KUR JUOS GAUTI, PATIRSITE DIRVOJE

HELP WANTED MALĖ

prel. M. Krupavičių pasa
kyti buvo pakviestas Dr. 
Stasys Bačkis, Lietuvos at
stovybės Washingtone pa
tarėjas. Dr. S. Bačkis, pa
tiekęs biografines žinias, 
kalbėjo apie sukaktuvinin
ko nuveiktus darbus Lietu
vos gyvenime ir už Lietu
vos neprikl. kovų laikais, 
nušvietė jo darbus įvairio
se valdiškose pareigose, 
apie vykdytą žemės refor
mą, kuri lėmė krašto gero
vės kilimą. Paminėjo jo 
vaidmenį VLIK veikloje 
tremtyje ir sieloj imąsi, kad 
išeivijoje gyveną sugebėtų 
dirbti Lietuvos išlaisvini
mui, kai pačioje Lietuvo
je likę žmonės to padaryti 
negali.

Sukaktuvininką sveikino: 
Valstiečių liaudininkų — J. 
Daugėla; Socialdemokratų;
— Šemeta; LB II apylinkės
— P. Mikšys; A. L. Tauti
nės Sąjungos Clevelando 
skyriaus — K. S. Karpius;
D. L. K. Birutės draugijos
— Izabelė Jonaitienė. Svei
kinimų buvo prisiųsta ir 
raštu, ir keli amerikiečių, 
kaip senatoriaus Lausche ir
kt.

Jaunutė Vilija Nasvyty
tė savo aiškia lietuviška 
tarme pasakė eilėraščius. 
Romas Bublys su Rūta 
Mackevičiūte ir Paulium 
Alšėnu skaitė ištraukas iš 
prelato raštų.

Pabaigai Liet. Kr.-Dem. 
Sąjungos centro valdybos 

pirmininkas Algis Kasulai- 
tis pasakė kalbą.

Minėjimas baigtas sudai
navus „Ilgiausių metų”. Po 
minėjimo vyko vaišės.

Rengimu rūpinosi komi
tetas: I. Bublienė, N. Kers- 
nauskaitė, A. Pautienis, R. 
Saikus ir Kr. D. Clevelan
do skyriaus pirmininkas P. 
Tamulionis, su vietos orga
nizacijų atstovų talka. ,

Čiurlionio ansamblio na
muose, repeticijos metu, 
kur atsilankė Dr. Bačkis, p. 
Mikulskio pasiūlymo taip 
nat buvo pravestas "prel. M. 
Krupavičiaus paminėjimas 
sekmadienį, kovo 27 d. fd)

• Ar turėsime pakanka
mai pajamų išėję į pensiją? 
Norėdami sužinoti galimy
bes kaip padidinti savo pa
jamas senatvėje skambin
kite V. Giedraičiui telefonu 
944-6835.

PRASIPLEČIANTI 
BENDROVĖ 

rytinėje miesto dalyje rei
kalinga vyrų ir moterų dar
bui prie mašinų ir kt. dar
bams. Privalo kiek kalbėti 
angliškai.

Teirautis tel. 791-7878.
(39-41)

EN 1-9801

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES
Vėsinamas oras Jūsų patogumui

Della E. Jakubs & William J. Jakubs
Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 

35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

6621 Edna Avenue
EN 1 -1763

HELP WANTED MALĖ

DRIVER 
SALESMEN

Major dairy will interview 
men ųualified to operate 
established m i 1 k route; 
need not be experienced; 
fringe benefits, Blue Cross, 
pension, etc.; should be 
married, not over 40. Call 
between 9 and 4 p. m.

883-0700
(39-40)

ELECTRIAN
for machine tool and panel 
wiring. Experience helpful 
būt not necessary. Steady 
employment. E x c e 11 e n t 
company benefits. Apply in 

-person.

AMER1CAN 
MONORAIL CO.

1111 E. 200 486-5000
(Located between Euclid and St. 
Clair Avė.). Public transporta- 
tion via CTS bus from Winder- 

mere station.
An Equal Opportunity Employer 

(38-39)

936 East 185th St.
KE 1 - 7770

Bookkeeper-Assistant
Accounts Payable — Burroughs 
Sensimatic helpful. Good start- 
ing salary, many fringe bene
fits. Apply in person. See JER- 
RY ABEND.

SPTIZER FORD 
SUPERMARKET 

Chester Avė., at E. 105th 
Phone SW 1-9200

(38-39)

WANTED AT ONCE
JOURNEYMEN

o-r
lst CLASS MEN 

MACHINE OPERATORS 
TURRET. LATHE 

MILLING MACHINE
ENGINE LATHE 

HONE OPERATOR 
Age open. Hourly rate, fringe 
benefits. First shift.
Cleveland Hydraulic
5055 Richmond Rd. at Milės Av.

Bedford Heights, Ohio
(38-44)

MACHINISTS

THE 
CLEVELAND 
PNEUMAT1C 

Tool Co.
3784 E. 78 St. 

341-1700
A Subsidiary of 

PNEUMO-DYNAMICS 
Corp.

MACHINISTS
TO W0RK ON 
AERO SPACĖ 
MISSILE and 

Aircraft Componefitš 
KELLER- 

HYDROTEL
Contouring and profiling 

Machines

HORIZONTAL 
BORING 
MILLS

TURRET 
LATHES

GAP TURRET 
LATHES
ENGINE 
LATHES
MILLING

MACHINES
RADIAL 
DRILLS

NUMERICAL
CONTROLLED

MACHINES
GAUSITE GERĄ VALANDINI 

ATLYGINIMĄ IR VISUS PRIEDUS.

Interviewing Hours 
8:15 A.M. to 5 P.M.

OR CALL 

341-1700 
for an interview convenient 

for you.
An Equal Opportunity Employer

Nr. 39 — 7
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HELP WANTED MALĖ

PLASTICS-FIBERGLASS
Growing youg company in Naugatuck 
Valley needs ambitious men to Iearn 
Fiberglass trade. Should have good 
mechanical aptitude and be willing 
to work hard. Fiberglass experience 
helpful būt not required. Outstand- 
ing opportunity for advancement. 
Good company benefits, call ąnd 
make an appointment for interview.

JOHN LOWRY

RUDKIN WILEY CORP.
754 DERBY AVENUE 

SEYMOUR, CONN. 
1-734-2525

(39-40)

GRINDERS
AUTOMATIC BAR

MACHINE
OPERATORS

RADIAL DRILL
OPERATORS

MILLING MACHINE
OPERATORS

PRODUCTION
FOREMEN
Steady work.

DANA CORP.
WARREN DIVISION
12350 E. 9 Mi. Rd.
Warren, Michigan

An Equal Opportunity Employer
(37-39)

TOOL MILL HAND 
(BRIDGEPORT) 

Days — Overtime.
STARR-KAP ENGR. 

15115 Diversey 
Dearbo-rn, Mich. 
313 — 582-7979

JOURNEYMEN
TOOL ROOM 
MACHINISTS

LATHES 
SHAPERS 

MILLS
Days

MANY BENEFITS
Steady Employment

MODERN INDUSTRIAL 
ENG.

14230 Birvvood Avė.
Schoolcraft-Wyoming area N.W. 

N. W.
Detroit, Mich.

(38-40)

HYDROTEL OPERATORS
For new 120” Hydrotel. Day 
and night shift.
DIE CAST DIE MAKERS 

Top wages. Ali fringe benefits. 
58 hours a week. Only men ex- 
perienced in building die east 
dies or plastic molds need apply:

REBMANN PRODUCTS 
CORP.

12265 Dixie Avė. 3 blks W. of 
Telegraph and 1 blk N. of Ply- 
mouth. 313 — 538-6666.

(38-45)

WANTED AT ONCE 
JOURNEYMEN or lst CLASS MEN

BOR1NG MILL AND 
BRIDEPORT OPERATORS 
BENCH AND SURFACE 

GR1NDER HANDS 
MACHINE HANDS 

Steady work. Ali fringe benefits.
BARKER TOOLS DIE & GAUGE CO. 

5529 ELLERY ST.
X-WAY & MT. ELLIOT EXIT 

DETROIT II. MICH.
(37-43)

JOURNEYMEN -
BRIDGEPORT OPERATORS 

BENCH LEADERS 
ENGINE & TURRET LATHE 

OPERATORS
Steady work. Full fringes, top rates. 

SHIELD TOOL & ENGINEERING 
23261 FENKELL

313 — KE 1-5050
(37-46)

Journęyman
DIE SINKERS 

and
PLANER HANDS

Kaiser Aluminum Forge Div- 
ision offers excellent oppor- 
tunities, working conditions, 
and benefits.
Apply in writing to:

Employment Supervisor

KAISER
Aluminum & Chemical 

Corp.
Box 566,

Erie, Penna., 16512
An Equal Opportunity Employer 

(38-39)



TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

KAS GALI SAKYTI, KAD BRANGU?

DIRVOS PRENUMERATA METAMS
PER L. STUDENTŲ SĄJUNGĄ 

STUDENTAMS

TIK $6.00
Ar daug kas ta nuolaida pasinaudos?

• Velykų proga Dirva 
nepasirodys pirmadienį, ba
landžio 11 d. Sekanti Dirvos 
laida išeis balandžio 13 d., 
trečiadienį.

ANGLIJOS LIETUVIŲ 
IŠEIVIŲ ŠIMTMETIS
K. Barėnas, ”Europos 

Lietuvio” redaktorius, yra 
įgaliotas parašyti Anglijos 
lietuviu šimtmečio istoriją.

Didesni lietuviu skaičiai 
atsidūrė Anglijoje 1870, 
vengiant ilgos karo tarny
bos ir priespaudos caro lai
kais. 1900 m. Anglijoje bu
vo priskaityta arti 9000 lie
tuvių.

Šios savaitės televizijos programos paruošėjas. III-čios JAV 
ir Kanados Lietuvių Dainų šventės informacijos vadovas Vla
das Vijeikis tariasi su inž. Stankum ir dail. Vaitekūnu.

V. A. Račkausko nuotrauka

Maloniam bičiuliui

PIJUI DABRILAI

tragiškai mirus, jo artimiesiems nuoširdžią

užuojautą reiškia ir kartu liūdi

VI. Blinstrubas 
St. Astrauskas 
K. Budrys 
Ig. Verbyla 
V. Vinclovas

Brangiam tėvui

teisėjui VLADUI BUKAVECKUI
mirus, dukrai ALDONAI MACKEVIČIENEI ir 
visiems artimiesiems reiškiame nuoširdžią užuo
jautą

Danutė ir Antanas Senikai

PADĖKA
Visiems draugams, išreiškusiems užuoj: .itą, 

bei padėjusiom mūsų šeimai atsisveikinant su mū
sų brangia

JUANITA S. KIZLAUSKIENE, 
nuoširdžiai dėkojame.

K. Kizlauskas ir šeima

K. Barėnas tikisi knygą 
apie Anglijos lietuvius iš
leisti dar šių metų pabai
goje. Tai būtų pirmas toks 
išsamus leidinys, liečiąs 
Anglijos lietuvių istoriją.

BERNIUKŲ STOVYKLA
Tėvų Pranciškonų Ken- 

nebunkporte 16-toji berniu
kų vasaros stovykla atida
roma liepos 1 d. ir tęsis vi
są mėnesį. Berniukai nau
dojasi šv. Antano gimnazi
jos patalpomis ir visais mo
kyklos patogumais bei įren
gimais. Pranciškonų sody
boje veikia ir suaugusiems 
vasarvietė, kuri šiemet bus

Kovo 26, Šv. Kazimiero kapinėse. Chicagoje, buvo palaido
tas Vladas Bukaveckas, buvęs Marijampolės Apyg. Teismo civ. 
skyriaus pirmininkas. Prie karsto atsisveikina našlė Janina Bu- 
kaveckienė ir kiti gimines bei bičiuliai.

V. A. Račkausko nuotrauka

atdara nuo liepos 1 iki rug
pjūčio 28. Tiek į berniukų 
stovyklą tiek į suaugusių 
vasarvietę registracija jau 
prasidė j u si. I n f ormac i j oms 
ir registracijos reikalus 
rašyti: Franciscan Monas- 
tery, K e n n e b u n k p ort,
Maine.

• Muencheno gimnazijos 
pirmoji abiturientų laida 
šiais Jaunimo Metais šven
čia 20 metų gimnazijos bai
gimo sukakti. Ta proga ruo
šiamas su važia vimas-pobū-
vis Chicagoję, liepos 2 d., 7 
vai. vakare, Baleto mokyk
los salėje, 2515 W. 69 St.

Į šį pobūvį-vakarienę 
nuoširdžiai kviečiami buvę 
Muencheno gimnazijos mo
kytojai, bei buvę tos gim
nazijos mokiniai.

Infor m a c i j o s reikalu 
kreiptis į Ireną Vengrytę- 
Bernatavičienę, telef. GA 
2-7554 (area code 312), 
8738 So. Utica, Kvergreen 
Bark, III. 60642.

DETROIT

DAINUOS ALDONA 
STEMPUŽIENĖ

Balandžio 16 d., Detroito 
lietuvių namuose įvyksta 
Balio 76 sk. rengiamas kon
certas. Programą atliks 
žymioji solistė Aldona 
Stempužienė, akompanuo
jant Laimai Gaižutienei. 
Girdėsime dainuojant Gluc- 
ko, Monteverdi, Caccini, 
Sasnausko, Banaičio, Ra
čiūno, Schuberto, Verdi, 
švedo ir Lapinsko kūrinius. 
Garsioji tautinių šokių gru
pė "šilainė”, vadovaujama 
Galinos Gobienės, pašoks 
penkis tautinius šokius.

LOS ANGELES
RUOŠIASI KARTŪNŲ 

BALIUI
D.L.K. Birutės D-ja Los 

Angelės skyrius visuotina
me susirinkime kovo 13 d. 
išsirinko naują valdybą: 
Ona Liutermozienė — pir
mininkė, Janina Radvenie- 
nė — vicepirm., Teofilė 
Mickevičienė — sekr., Ma
rija Gauronskienė — ižd., 
Alena Devenienė — kult, 
reikalams, Sofija Puikūnie- 
nė — ūkio reikalams.

Revizijos Komisija: Ona 
Balčiūnienė ir Salomėja Ša
kienė..

Korės pondentė: Vanda 
Mažeikienė.

Valdyba jau ruošiasi ar
tėjančiam didžiuliam ”Kar- 
tūnų Baliui”, kuris įvyks 
gegužės 14 d., 8 vai. vak. 
Šv. Nikolas salėje, manyda
ma išjudinti visą liet, vi
suomenę. v. m.

Skaitykit ir platinkit
DIRVĄ

• Kiekviena bet kokia pa
rama lietuviškos veiklos 
(tarnams yra būtinai reika
linga. Lietuvių fondas ar
tėja į tokią plotmę, kad jis 
pasiliks svarbiausiu gyvy
biniu šaltiniu lietuvybės iš
laikyme.

'taip rašo Adolfas ir Ka
zimiera čampės iš Oakville, 
Lonn. įsirašydami į LF.

Lietuvių Fondas 
6643 So. Maplevvood 
Chicago, III. 60629 
PR 8-2858 (Sk.)

SPAUDOS MĖNUO . . . DIRVOS MĖNUO

Naujiems skaitytojams Dirva tik $10 metams!
Šiais metais PL Bendruomenė balandžio mėnesi paskelbė 

spaudos platinimo mėnesiu. Švęsdama savo 50-ties metų sukaktį, 
Dirva skelbia ypatingą nuolaidą savo naujiesiems skaitytojams:

visi tie, kurie naujai užsiprenumeruos š. m. balandžio ar 
gegužės mėnesiais,

GAUS DIRVĄ METAMS TIK UŽ $10
(Nuo š. m. birželio 1 d. vėl bus taikoma normali kaina $11 metams)

Paskatinkite savo artimuosius pasinaudoti šia nuolaida.
Stenkimės, kad kiekviena lietuvių šeima skaitytų bent vieną lietuvišką 

laikrašti. Pradėkime nuo Dirvos.
Panaudokite Jums atsiųsto laiško atkarpą arba greta šio skelbimo esantį 
kuponą. Suradę Dirvai naują skaitytoją, jo prenumeratą čekiu arba pini
gais siųskite

DIRVA 6907 Superior Avė. Cleveland, Ohio 44103

NAUJAS DIRVOS PRENUMERATORIUS

DIRVOS ADMINISTRACIJAI, 
6907 Superior Avė. Cleveland, Ohio 44103

Pasinaudodamas jūsų nuolaida, siunčiu $10.00 ir prašau 
siuntinėti Dirvą šiuo adresu:

Adresas

Vardas-pav.

Jeigu užsakoma kitam, užsakytojo parašas ir adresas:

Vardas-pav.

Adresas

• Pavergtųjų tautų at
stovai, vadovaujant pabal- 
tiečiams, kovo 26 d. suruo
šė demonstracijas prie On- 
tario parlamento rūmų To
ronte, kur perskaitė ir par
lamento vadovybei įteikė 
rezoliuciją, pritar i a n č i ą 
JAV prezidento Johnsono 
politikai Vietname, kartu 
iškeliant komunizmo grės
mę visose pasaulio dalyse.

D e m o nstraciją iššaukė 
įv. ”peacnykų” ruošiamos 
eisenos komunistų politikos 
naudai.

Savo memorandume pa
vergtų tautų atstovai at
kreipė Kanados vyriausy
bės dėmesį į pavojus, kurie 
gresia ir Kanados laisvei, 
kai nusileidžiama politikai, 
kuri siekia užmigdyti lais
vojo pasaulio santarvėje bu
dinčius.

PASIRUOŠIMAI III DAINŲ ŠVENTEI

Kovo 9 d. Dainų Šventės Kom. Pirm. Dr. S. Biežis 
sukvietė Komiteto posėdį aptarti einamuosius reikalus.

‘ Buvo nutarta visiems Jaunimo Kongreso dalyviams 
suteikti 50% nuolaidą už. įėjimo bilietus. Numatoma, kad 
jaunimas dalyvaus organizuotai ir jų įžygiavimas įam- 
phiteatrą sudarys įspūdingą programos pradžią.

Dainų šventės komitetas susitarė su Jaunimo Kong
reso anglų kalba informacijos komisija veikti bendrai ir 
nelietuviškuose laikraščiuose , abu įvykius propaguoti 
bendrai. Anglų kalba informacijos pirm. S. Pieža numa
to, kad šie du įvykiai sukels nemažą susidomėjimą ame
rikiečių visuomenėje. Šia proga galima bus paskelbti 
įvairaus pobūdžio informacijų apie lietuvius ir jų kultū
rą.

Projektuojama dainas įrašyti į juostą.
Po koncerto, planuojama toje pačioje vietoje surengti 

choristams ir visuomenei pobūvį. Manoma, kad po var
ginančių repeticijų ir nelengvo koncerto bus pravartu 
pasidalinti įspūdžiais ir pabendrauti linksmoje nuotaiko
je.
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