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ILIUSTRUOTAS TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

GRANDINĖLĖ

PIETŲ AMERIKOJE

ATLIKO DIDELĮ DARBĄ
PASAKĖ FELIX MARTINE Z SUARĖ Z DIRVOS KORESPONDENTEI

FELIX MARTINEZ SUAREZ, CIPDEM (Comitė Internacional Pro-Defensa de la Democracia) pirmininkas
ir "Nueva Prensa Latinoamericana” direktorius yra žino
mas žurnalistas ir politikas. Buvęs trijų Caracas laikraš
čių direktorius ir tarptautinio ACP departamento virši
ninkas. Per trisdešimt metų žurnalistinės veiklos, Martinez Suarez aktyviai dalyvavo Venezuelos politikoje. Jis
yra buvęs Valstybės Prezidento Specialus Įgaliotinis, Vi
daus Reikalų Ministerijos Spaudos Skyriaus viršininkas,
Vyriausios Valstybės Kontrolės įstaigos Spaudos Skyriaus
viršininkas, "Radio Program” direktorius ir t.t. Priklauso
Venezuelos Rašytojų Draugijai ir Venezuelos žurnalistų
Sąjungai. Parašė tris knygas: "Trys metai Castro-komunizmo”, "Raudonoji byla’’ ir "Kapitalistinė revoliucija”.
— Ponas Martinez, koks
jūsų bendras įspūdis iš
Grandinėlės spektaklio?
— Mane paveikė spek
taklio grožis. Grandinėlės
šokiai man pavaizdavo Lie
tuvą. Pamačiau taikią,
darbščią tautą, mylinčią
spalvingumą ir poeziją. Lo
tynų Amerika turėtų arčiau
pažinti šiuos jūsų bruožus,
ir jūs tai galite atsiekti
įkurdami vietines tautinių
šokių grupes, galinčias pa
sirodyti labdarybės ar šiaip
kultūrinio pobūdžio paren
gimuose.
Caracaso Teatro Nacional spektakliui užsibai
giant, Grandinėlės dalyviai,
mano manymu lyg daryda
mi Venezuelos pagerbimo
mostą, pašoko ... kolumbietišką "cumbia”. Jei šokė
jai tuo norėjo pagerbti Venezuelą, iš jų pusės buvo
netikslu pasirinkti išimti
nai kolumbietišką šokį. Ta
čiau jei mano įspūdis buvo
klaidingas, ir šokėjų tikslas
buvo tiktai pagerbti Pietų
Onutė Valašinaitė — Tautybių Karalaitė Philadelphijoje.
Ameriką sušokant tropikalinį ritmą, mano pastaba be
abejo bus neteisi. Nežiūrint
to, man atrodo, kad jeigu
apie savo pomėgius, mokslą Grandinėlei teks ateity
P h i 1 adelphijos lietuvių
VINCENTAS GRUZDYS
ir siekimus. Slaptu balsavi grįžti į P. Amerikos kraš
kolonijoje jau kuris laikas,
tus, būtų patartina, kad jos
kaip puoselėjama idėja — ji idėja realizuoti puikiai mu buvo išrinkta Onutė Va vadovai iš anksto sužinotų
išeiti plačiau į amerikiečių
sekėsi Jubiliejinių Metų lašinaitė kandidate į "Tau koks yra kiekvieno krašto
visuomenę, tikslu garsinti
Komitetui, šis komitetas tybių Karalaites". Visos būdingas šokis, nors drau
lietuvių tautos vardą ir buvo sudarytas daugumoje kandidatės buvo apdovano ge noriu pastebėti, kad pa
įsigyti daugiau draugų. Toiš jaunesnės kartos žmonių. tos mažomis dovanėlėmis, čios Grandinėlės grožio ir
Savo ryžtu ir veiklumu jie gi kandidatei' į "Tautybių susišokimo pilnai pakanka.
savo uždavinį puikiai atli Karalaites” įteikta $50.00
Jūsų šokiuose jaučiasi
ko. Lietuvos vardas plačiau čekis. Teko nugirsti, kad ki tautos dvasia. Reikia tačiau
tos tautybės savo kandida
IŠ VISO PASAULIO iškilo televizijoje, radijo tes dar atskirai apdovanojo, nurodyti, kad Grandinėlėj
programose, plataus mąsto
kartojama "polka” pietų
kultūriniuose parengimuo pav., italai savo atstovei pa amerikiečių akyse rišasi su
se, Ekumeninės maldos su skyrė apmokamą kelionę į slaviškų šokių sąvoka ir
• NASSERIS pratęsė savo vie
organizavime
ir t.t. Ameri . Italiją. Tas liudija, koks mes būtume norėję pama
šėjimą Maskvoje dar keliom die
kiečių visuomenė pradėjo buvo susidomėjimas "Tau tyti daugiau baltams būdin
nom. Spėjama, kad jis nor|s vie
noj Maskvos klinikoj pasitikrin
daugiau dėmesio atkreipti į tybių Karalaitės” rinki
ti savo sveikatą. Bet galimas
lietuvius ir kitus pabaltie- mais.
Birželio 20 d., Philadel
dalykas, kad pratęsė ir dėl kilu
čius.
phijoje,
Warwick viešbuty
sių derybose sunkumų. Sovietai
Šiais metais vėl buvo gra
ji nori Įtikinti, kad sutiktų su
je
Respublikonių
Moterų
ži proga lietuviams išeiti į
jų siūlomu taikos planu.
skyrius suruošė pobūvį, ku
amerikiečių
visuomenę.
Vie

• AMERIKOS šeštasis laivy
tos Respublikonų Komite rio metu įvyko ''Tautybių
nas Viduržemio jūroje paskuti
Karalaitės” rinkimai. 12
niais mėnesiais sustiprintas ke  tas paskelbė "Tautybių Ka tautybių kandidatės išsiri
ralaitės" rinkimus. Laiškai
liais lėktuvnešiais ir Poliaro
pasipylė po įvairių tautybių kiavo scenoje, kiekviena pa
raketomis ginkluotais povandesipuošus tautiniais rūbais.
ninias laivais, nes sovietai bu bendruomenes. Jie kreipėsi
Lietuvaitė
atrodė tikra ka
vo bepradedą imti persvarą sa
j tautybių organizacijas iš
ralaitė.
Jos
tautinis rūbas,
vo pusėn.
sirinkti kiekvienai tautybei
nors
neturėjo
blizgučių, ku
• VIETNAME surado sudu
savo atstovę "Tautybių Ka
rie
pasireiškė
kitose tauty
žus} helikopteri kuriuo skrido
ralaitės” rinkimams. Buvo
gen. George W. Casey ir 6kariš- paskelbta ir lietuvių visuo bėse, bet buvo puošnus, ele
klai aplankyti sužeistų karių.
menei per laiškus ir radiją, gantiškas ir veriantis akį
Visi skridę helikopteriu buvo už
kreipiantis į organizacijas savo spalvotais raštais, ant
mušti.
ir pavienius asmenis išsta galvos spalvinga karūna,
• SAIGOJE policija turėjo
veidas pilnas natūralaus
panaudoti ašarines dujas išsklai tyti kandidates. Buvo pri
šypsnio.
dyti demonstrantus prie JAVam. statytos 5 kandidatės: B.
Yakstis-Fahey, D. Vaškebasados, susirinkusius protes
Nors tai ir puikiai lietu
lytė, D. Makarauskaitė, B. vaitė atrodė, bet... varžy
tuoti dėl karo.
• P. KORĖJOJE šiuo metu
Setkowsky ir O. Valašinai bos buvo rizikingos. Kitų
yra 64.000 amerikiečių karių.
tė. Birželio 4 d., 7 v. v, tautybių atstovės taip gi
Artimiausiu laiku bus atitrauk
Four Chefs svetainėje Lie atrodė puikiai. Salėje jau
ti 20,000.
tuvių Respublikonų Taryba tėsi nerimas ... Kuri gi
• POPIEŽIUS Paulius VI pri
pravedė rinkimus, čia buvo tauta laimės ?!... Nors sa
ėmė Olandijos primatą kardino
susipažinta su kandidatė lėje lietuvių buvo penkta
lą Alfrink, kuris kelia kunigų
mis,
kiekvienai duodant dalis. Teisėjais buvo pa
celibato klausimą. Kardinolas
progą
pasisakyti apie šių kviesti Philadelphijos mies
ir visi Olandijos vyskupai Įnešė
pasiūlymą, kad Kat. Bažnyčia at dienų jaunimo laikyseną, to tarybos nariai ir dienMūsų bendradarbė Venezueloje
galvojimą ir rūpesčius.
šauktų draudimą kunigų vedy
Kiekviena
galėjo
pasisakyti
Nukelta
Į
2
psl.
damo
interview metu.
boms.

LIETUVAITE TAUTYBIŲ KARALAITE

gų bruožų. Kiek teko paste
bėti, jūsų savitas menas ne
reikalingas jokios išorinės
pagalbos. Jūsų linksma mu
zika, koketiškos ir grakš
čios jaunystės išraiška, pra
bangus rūbų spalvingumas
yra vertybės kurios išryš
kėja jūsų tautinio meno fo
ne ir supažindina žiūrovą
su didelio grožio, tyra ir at
vira lietuvio siela.
Regėdami lietuvių tauti
nius šokius, mes, lotynų
amerikiečiai, stipriau negu
bet kada pajuntame jums
padarytą neteisybę. Jūsų
atžvilgiu įvykdyto politinio
nusikaltimo brutalumas dar
labiau išryškėja girdint jū
sų linksmas ir taikias melo
dijas, regint šokius kurie
net žiūrovą priverčia pasi
justi geresniu, linksmesniu.
Reikia atkreipti ypatingą
dėmesį į tai, kad Grandinė
lės šokėjai nėra profesiona
lai. Moderniame pasaulyje
vyksta tam tikras meno iš
sigimimas, kuris mus prive
da prie kaskart labiau pa
viršutiniško, žemesnės ko
kybės, meno supratimo.
Scenos profesionalai nešio
ja komercializmo stigmą.
Jau vien todėl, kad jie yra
profesionalai, jie yra pri
versti išlaikyti tam tikrą
kūrybos ritmą, kuris ken
kia jų menui. Neprofesionalai, priešingai, gali atsiduo
ti sąžiningam darbui, kant
riai išsaugodami senąsias
vertybes. Grandinėlė yra
puikus pavyzdys neprofe
sionalų pranašumo. Kai
Grandinėlės prelegentė kuk
liai nurodė "nesame profe
sionalai”, jai nereikėjo atsi
prašinėti, ji galėjo iškėlusi
galvą pasakyti "mes suge
bėjome parodyti nuoširdų

liaudies meną, kaip tik to
dėl, kad nesame profesiona
lai”.
— Ponas Martinez, kaip
jūs žiūrite j šokių pritaiky
mą scenai?
— Pietų amerikietis, ku
ris eina į lietuviškų tauti
nių šokių spektaklį yra daž
niausiai tam tikro išsilavi
nimo žmogus, kurį domina
liaudies menas, ir kuris no
ri susipažinti su jūsų liau
dies šokiais. Jam rūpi pir
moj vietoj pamatyti kiek
galint autentiškesnę jūsų
liaudies kūrybą. Aš neabe
joju, kad jeigu koks burti
ninkas ar stebukladarys pa
jėgtų lyg ant delno atkelti
iš Lietuvos autentiškus jū
sų kaimo šokėjus, dargi su
tuo žemės gabalu ant Iku'Iu
jie šoka, jis pritrauktų dau
giau publikos negu bet ko
kia profesionalų trupė. Tuo
pačiu faktas, kad Grandinė
lės šokėjai nėra profesiona
lai, žiūrovui yra savotiška
garantija, kad jis pamatys
autentišką meno išraišką.
— Kaip jus žiūrite į
Grandinėlės pasirodymus iš
politinio taško?
— Nėra abejonių, kad
Grandinėlė k o m u n i s tus
smarkiai erzina. Komunistų
partija yra puikiai susior
ganizavusi,. ji turi gerą in
formacijos tinklą, kuris
kartais net viršija valdžios
informacinį aparatą. Tokie
įvykiai, kaip langų daužy
mas krautuvėje, kuri iška
bino Grandinėlės plakatą,
reikia manyti, kad tie kurie
daužė langus greičiausia ne
žinojo, nei kur yra Lietuva,
nei kur yra Clevelandas. Jų
labai žemas išsilavinimas
buvo — kaip ir visada —
panaudotas gudresnių agen
tų labui. Tačiau šis daužy
mas buvo pavienis ir paša
linis įvykis. Žymiai svar
besnis yra Grandinėlės impaktas į jos spektaklį ma
čiusius žiūrovus, žiūrovų
simpatijos nedvejod a m o s
linko Lietuvos naudai.
— Grandinėlė visur užsi
rekomendavo kaipo šiaurės
Amerikos lietuviškų šokių
ansamblis. Ar jūs manote,
Nukelta Į 2 psl.

Jūratė S. de Rosales kalbasi su Felix Martinez Suarez Dirvai duo
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MEDAUS GYDOMOSIOS
SAVYBES
Daugelis autorių savo medi
cininiais veikalais apie bičių
medaus, bičių nuodų ir bičių
pienelio gydomąsias savybes
yra pateikę kruopščių ir ver
tingų duomenų. Nuodugnios stu
dijos ir įvairūs tyrimai atlikti
su bičių natūraliniu medumi ir
jo juka į žmonių sveikatą ir jų
mitybą vaizdingai byloja, kad
medus savyje turi tas gydomą
sias savybes, nuo {vairių žmo
gaus kūne pasitaikančių ligų.
Kai kas namines bites yra
pavadinęs, — sparnuotom far
macininkėm. Ir cištikrųjų jos sa
vo biologiniais sugebėjimais pa
jėgia iš margaspalviųžiedųtaurių ir taurelių surinkti tą nuos
tabų produktą, kuriame yra pa
slėpta stebuklinga gydomoji ga
lia nuo {vairių žmogaus kūne be
sireiškiančių negalavimų.

Tautybių Karalaitės vainikavimo momentas. Iš kairės: I. Rorvik — norvegė, Onutė Valašinaitė, K.
Plocha — lenkė, Carrie Rice rinkimų vadovė, Perrin C. Hamilton, vicegubernatoriaus atstovas.
V. Gruzdžio nuotrauka

Tautybių karalaitė
Atkelta iš 1 psl.
raščio moterų skyriaus re
daktorė. Buvo painformuo
ta, kad tai asmenys, kurie
/.zp/’klauso jokiai tautinei
grupei ir kandidates pama
tys pirmą kartą. Gražuo
lėms pradefiliavus pro tei
sėjus ir publiką ir tarus
prisistatymo žodį, salėje
užviešpatavo, mirtina tyla.
Visi įtemptai laukė teisėjų
sprendimo. Kuri tautybė iš
eis laimėtoja?!... Gražuo
lės išsirikiavę scenoje, gal
ir nekantriai, bet ramiai
laukė. Varžybų pravedėja
rumune C. Kiče tarė trum
pą žodį. Pagaliau scenon
pasirodė karūnavimo atsto
vai. "Tautybių Karalaite”
paskelbta lietuvaitė Onutė
Valašinaitė. Salėje ploji
mas. Įvyko karūnavimas
uždedant ant galvos karū
ną, įteikiant puokštę gėlių
ir "Tautybių Karalaitės"
trofėjų. Antroji vieta atite
ko latvei U. Osis ir trečia
vietai graikei E. Dagios.
Čia buvo taipgi įdomus mo
mentas, kada savo konku
rentę pirmoji priėjo ir pa
bučiavo lenkaitė Kamila
Plocha. Kas gali įsivaizduo
ti tuo metu esančių salėje
lietuvių savijautą. Tik čia
laisvam pasaulyje galėjome
pasijusti, kaip tauta lygūs
su kitais. Taip mintimis ir
nuskrendi j tuos laikus,
kaip 1938 metais 'iš Italijos
mūsų šaunūs krepšininkai
parvežė Europos nugalėtojo
titulą. Ir vėl sugrįžti į mo
mentą, kada Philadelphijoje prieš keleą meaų "Žalgi
rio" valtis Liepos 4-tos
rungtynėse nugalėjo Ame
riką ir Kanadą. Bet...
jiems burna buvo uždaryta
prasitarti lietuviškai. Jų
atstovas liepė jiems kalbėti
rusiškai. Tur būt šį skirtu
mą supras kiekvienas lietu
vis, šiapus ar anapus "gele
žinės uždangos”.
Apie "Tautybių Karalai
tės" rinkimus ir lietuvaitės
laimėjimą tą patį vakarą
parodė vvFiL televizijos
6-ss kanalas, šiuo laimėji
mu džiaugėsi ne vien lietu
viai dalyvavę tuose rinki
muose, bet džiaugiasi ir vi
si Phiiadelphijos apylinkių

lietuviai, kad vėl buvo graži
proga garsinti Lietuvos
vardą amerikiečių tarpe.
Onutė Valašinaitė savo
tautiniam kostiume spin
dinčia "Tautybių Karalai
tės" karūna pasirodys dar
nekartą įvairiuose ameri
kiečių parengimuose. Onu
tės namus puošia jau ketu
rios Grožio karalaitės trofejos. Ji buvo laimėjusi
Miss Swim Club apskrities
klubo plaukimo varžybose,
Miss Welcom to Philadelphia ir Miss Air Force. Onu
tė yra 19 metu, blondinė,
mėlynakė. Ji studijuoja Vilanovos Universitete psi
chologiją. Savo laiku ji lan
kė Vinco Kudirkos šeštadienę mokyklą ir šoko "Žilvi
no" tautinių šokių grupėje.
Ji mokosi piano, žaidžia te
nisą. Onutė yra čia augusių
tėvų dukrelė. Jos kandida
tūrą išstatė A.L.T. S-gos
Phiiadelphijos skyrius.
Advokatas Anthony Novasaitis, kuris šiuo metu
yra Respublikonų tautybių
pirmininkas, išsireiškė, kad
tautos vardo garsinimas
daug priklauso nuo mūsų
pačių. Anot jo, mes esame,
gal truputį sustingę. Jei
mūsų ir nedidelė tautinė
grupė, bet prie didesnių pa
stangų ir vieningumo galė
tume lietuviškam reikalui
daug daugiau padaryti. Jis
šiuo metu yra tautybių at
stovas prie Baltųjų Rūmų
ir jei mes būtume aktyves
ni, jis mums daug galėtų
padėti. Bet mes lietuviai
kažkaip neišnaudojame pro.

gą. Gal mes daugiau užsi
ėmę grupiniais interesais,
bet ne bendruoju tautos
reikalu.

Grandinėlė

y

Atkelta iš 1 psl.

kad JAV ta Grandinėlei išreikšta simpatija irgi pasi
naudojo?
— Norėdamos pasinau
doti Grandinėlei reiškiama
simpatija, JAV būtų turė
jusios investuoti nemažą
sumą pinigų, tam kad pa
ruošti publiką ir kad pra
vesti platesnio masto pro
pagandą. Nėra tačiau abe
jonių, kad tokio investavi
mo politiniai dividendai bū
tų buvę kur kas aukštesni
negu investacija į grynai
amerikietiško pobūdžio pa
sirodymus. šiuo metu visoj
Pietų Amerikoj formuojasi
tam tikra psichologinė sie
na nukreipta prieš JAV.
Grynai amerikietiški pasi
rodymai atsimuša į tą sie
ną, tuo tarpu kai bet kokio
pobūdžio kultūriniai pasiro
dymai kilę iš pavergtų tau
tų kolonijų Amerikoje ran
da draugišką atgarsį visuo
se visuomenės sluoksniuose.
— Maždaug tuo pat metu
kai Grandinėlė gastroliavo
Pietų Amerikoje, Vilniaus
kamerinės muzikos orkest
ras važinėjo po Kubos salą.
Jis buvo priimtas labai šil
tai. Kuo jus paaiškinate šį
faktą'?
— Pirma ir pagrindinė
šilto priėmimo priežastis
yra ta, kad atvažiavę muzi
kai buvo lietuvių, o ne rusų
tautybės. Mes žinome, kad
OPPORTUNITY FOR
REGISTERED PHYSICAL Castro, ir ypatingai jo aukš
tieji pareigūnai, rusų at
THERAPIST
žvilgiu nejaučia didelės
Department Supervisor in 222 bed
Extended Care Faciiity
to work
simpatijos. Kubiečiai jau
wilh medical and para-medical team
kelinti
metai maitina apie
which
includes:
An
Occupatiorial
5000 rusų tautybės parei
Therapist, Medical Sočiai Worker,
Professional Nursing Staff, Medical
gūnų, kurie jiems gerokai
Director,
Speech
Therapist,
Staff
įgriso. Reikia numatyti, kad
Bioanalyst. Benefils included: Competitive salary, lwo vveeks vacation,
kubiečių akyse lietuviai
siek leave, I I paid holidays, longevjiems
buvo ne rusų atsto
ily compensalion, retirement provai, o užimtos Lietuvos pi
gram, $300,000 personai liability and
malpractice insurance, Blue Cross —
liečiai. Nors išoriniai kubie
Bige Shield M.V.F.-1 coverage with
čiai komunistams nėra ki
O.B. and masler medical riders and
$7,000.00 life insurance.
tos išeities, kaip sugyventi
Marlha T. Berry Memorial Medical
su rusais, kultūriniuose
Care Faciiity, 43533 Elizabeth Road,
santykiuose atsiranda pato
Mount
Clemens,
Michigan
48043.
Phone (3 13) 465-1922 — Extension
gi proga išlieti tikruosius
25°(47-56) jausmus.

IEŠKOME LIETUVIŠKŲ
MONETŲ
• Ypač sidabrinių monetų
• Ieškome taip pat kitų
europietiškų monetų
• NEMOKAMAS
ĮKAINAVIMAS.

MEDAUS GYDOMOJI GALIA
NUO ŠIRDIES LIGŲ
Širdies raumenys dirba be
pertraukos. Sunaudotai žmo
gaus energijai kompensuoti
jiems būtinai reikalinga gliu
kozė. Pirmą kartą tai buvo {rodyta 1901 m. Tarptautiniame fi
ziologų kongrese. Čia praktiškai
buvo pademonstruota izoliuota
šiltakraujo gyvulio širdis. Ka
dangi fiziologinis skystis buvo
papildytas, 0,1% gliukozės, tai
izoliutoji širdis veikė 4 dienas.
Medaus vartojimas teigiamai
veikia širdies raumenis, nes ja
me yra labai daug lengvai įsisa
vinamos gliukozės.
Vokiečių gydytojas Teobaldas
nurodo, kad nustipusiems šir
dies raumenims medus suteikia
vertingą pagalbą. Medaus nerei
kia atsisakyti dargi ir tais atve
jais, kai ligonis serga cukraus
liga, nes nuo po pagerėja širdies
veikimas. Visais atvejais, kai
išgydymas priklauso nuo šir
dies darbingumo, be kitų priemo
nių, nereikia pamiršti ir me
daus, nes jis ne tik sužadina šir
dies veikimą, bet ir maitina ją.
Yra pagrindo manyti, kad gliu
kozė padeda venų indams padi
dėti, gerina kraujo apytaką.
Daugelio gydytojų pranešimai
rodo, kad jei ligoniai, sunkiai
sergantieji širdies ligomis, il
gesni laiką (1-2 mėnesius) var
toja medų po 50-140 g. per parą,
tai pagerėja bendroji jų sveika
tos būklė, kraujo sudėtis norma.
lėja, padidėja hemoglobino pro
centas ir sustiprėja širdies in
dų tonusas.

MEDAUS TEIGIAMAS
VEIKIMAS I INKSTUOSE
ATSIRADUSIAS LIGAS
Medicinos mokslinėje litera
tūroje pasirodė {domūs prane
šimai apie medaus gydomąsias
savybes, sergant inkstų ligomis.
Ligoniams, sergantiems inkstų
ligomis patariama medų varto- •
ti kaip pagrindinę dietinio mais
to dalį. Medaus gydomumas nuo
inkstų ligų paaiškinamas tuo,
kad jame yra labai mažai bal
tymų ir beveik nėra druskų.
šiuo metu gydytojai sergan
tiems inkstų ligomis rekomen
duoja vartoti erškėtrožių arba-

— Preš užbaigiant, norė
čiau paklausti, ar jūs nori
te ką nors pasakyti asme
niškai Grandinėlės daly
viams?
— Grandinėlė atliko di
desnį darbą, negu tai būtų
atlikusi bet kokia lietuvių
diplomatinė misija. Dabar
tiniais laikais, šokis, muzi
ka ir meilė artimui yra pa
ti geriausia diplomatja.
Grandinėle, telaimina tave
Dievas!

SIŲSKITE MUMS PILNĄ
APRAŠYMĄ:
Jeffrey N. Eustis
Numismatist
862 Lathrop Drive
Stanford, California 94305

IGNAS ANDRAŠIUNAS
Diplomuotas Agronomas

tą su medumi (15 g. medaus įdė
ti į 0,5 litro arbatos), ridikų
sultis (0,5 - 1 puodeli per die
ną). Jei inkstuose yra smėlio,
patariama vartoti Provanso (aly.
vų) aliejų su medumi ir citri
nos sultimis po valgomąjį šaukš
tą 3 kartus per dieną).
Inkstų, šlapumo pūslės ir šla
pumo takų susirgimus dabarti
nė medicina laiko viso organiz.
mo susirgimais, nes jie sutruk
do normalų širdies, kepenų ir
nervų veikimą. Prieš šiuos ne
galavimus geriausia priemonė
laikoma medus, nes medujeesan
ti gliukozė padeda organizmui
energingai dirbti ir kovoti su
ligomis.
Kaip profilaktinę priemonę
medų rekomenduoja vartoti ir
medų rekomenduoja vartoti pla čiu mastu. Bet gydant medumi
inkstų susirgimus, būtina va
dovautis gydytojo nurodymais,
kokios medaus dozės yra veiks
mingiausios tik patyręs gydyto.
jas gali nustatyti ir tuo reika
lu duoti gerą patarimą.

MEDAUS
LIGOMS

REIKŠME KEPENŲ

Kepenis teisingai vadina cent
rine chemine laboratorija žmo
gaus organizme, nes jos veik
liai dalyvauja gyvybiškai svar
biuose procesuose: angliavande
nių, baltymų, riebalų, vitami
nų, normonų ir kitų medžiagų
apykaitoje.
Liaudies medicinoje medus
dažnai vartojamas kaip vaistas
nuo kepenų ligų. Geras medaus
veikimas paaiškinamas jo che
mine ir biologine sudėtimi, ypač
tuo kad jame yra daug gliuko
zės. Gliukozė ne tik maitina au
dinių ląsteles, bet ir padidina
glikogeno atsargas kepenyse.
Kepenys yra tas filtras, ku
ris bakterijų nuodus padaro ne
kenksmingus. Glikogenas kaip
tik stiprina šį kepenų veikimą
ir tuo didina organizmo atspa
rumą infekcijoms. Klinikose, gy
dant kepenų ligas, plačiai var
tojama gliukozė, o mes jau minė
jome, kad meduje gliukozės yra
labai daug, ir organizmas labai
lengvai ją Įsisavina. Todėl ne
tik sergantiems, bet ir svei
kiems žmonėms naudinga varto,
ti medų.
MEDAUS GYDOMUMO
ĮTAKA
PLAUČIŲ LIGOMS

Medaus vartojimas sergant
plaučių ligomis, taip pat buvo ži
nomas gilioje senovėje. Hipokra
tas (460-377 m. p,m.e.) rašė,
kad medaus gėrimu galima pa
šalinti skreplius ir nuraminti ko
sulį Avicena (980-1037) reko
mendavo suslrgusiems plaučių
tuberkulioze vartoti medų su ro.
žiu žiedlapiais. Anot jo, geriau
siai šis mišinys veikia varto
jant j{ iš ryto iki 12 valandos.
Jis taip pat manė, kad riešutai
su medumi padeda gydyti chro
nišką kosulį
Per eilę šimtmečių liaudies
medicinoje medus su pienu ar
ba gyvulių (šuns, barsuko, meš
kos) taukais buvo vartojamas gy.
durnu! nuo tuberkuliozės.
Nors yra be galo daug pavyz
džių, rodančių, kad sergant plau
čių tuberkulioze, medus yra ge
ra gydomoji priemonė, tačiau ne
reikia ji laikyti specifiniu vais
tu nuo šios ligos. Galima tik pa
tvirtinti, kad medus suteikia or
ganizmui daug jėgos ir tuo pa
čiu padeda kovoti su tuberkulio
zės infekcija. Tatai patvirtina
autoriaus stebėjimai,nusipelniu
sio mokslininko veikėjo prof.
F. Udincevo vadovaujami. Gru
pei liognių, sergančių plaučiųtuberkulioze, kasdien buvo duoda
ma po 100-150 g. bičių medaus,
ir nuo to pagerėjo jų savijauta,
padidėjo svoris ir hemoglobino
kiekis, sumažėjo kosulys, sulė
tėjo eritrocitųnusėdimo reakci
ja.
MEDAUS GYDOMOJI ĮTAKA
NUO PERSIŠALDYMO

Medus, kaip vaistas nuo per
sišaldymo, naudojamas visur. J|
galima vartoti ne tik gryną, bet
ir Su kitais maisto produktais
arba vaistais. Persišaldžius re
komenduojama medy gerti su
Šiltu pienu (1 valgomasis šaukš
tas medaus | stiklinę pieno), su
citrinos sunka (iŠ vienos citri-

nos išspausta sunka su 100 g.
medaus), su barkūno arbata (1
vaL šaukštas medaus į stiklinę
barkūno arbatos). Labai gera
priemonė yra ir krienų sultys su
medumi (santykis 1:1.)
Vartojant medų kaip vaistą
nuo persišaldymo, reikia 2-3
dienas gulėti lovoje, nes nuo me
daus, ypač liepinio, labai pra
kaituojama.
MEDAUS VEIKSMINGUMAS į
NERVŲ LIGAS

Liaudies medicina seniai ži
no, kad medus labai gerai vei
kia nervų sistemą. Stebėjimai
klinikose rodo, kad nuo hiperto
ninio gliukozės skysčio greitai
sveiksta sergantieji kai kurio
mis nervų ligomis. Paprastai po
pirmųjų trijų gliukozės injekci
jų sumažėja galvos skausmas,
pagerėja regėjimas ir t.t.
Nerviškai išvargusiems žmo
nėms, energijai atstatyti, pata
riama vakare išgerti stiklinę
karšto vandens, kuriame ištir
pintas 1 valg. šaukštas medaus
ir pusės citrinos sunka, arba su
valgyti du šaukštus medaus.
•' Prof. E. Canderis rašo, kad nė
ra nekenksmingesnės priemo
nės prieš nemigą, kaip stiklinė
vandens su medumi: tai visada
veikia raminančiai ir stiprinan
čiai. Kai kuriųautorių nuomone,
išmirkytos sėlenos, sumaišytos
su medumi, yra viena iš puikiau.
šių priemonių nervams stiprin
ti.
Čia paminėta tik keletas li
gų, kurių gydymui medus turi di
džiulės reikšmės. Bet medus
yra ne tik vaistas, jis yra labai
gera profilaktinė priemonė ir
prieš daugel} kitų ligų. Tik rei
kėtų, kad žmonės medaus gydomumo reikšme daugiau susido
mėtų ir tuo reikalu daugiau pa
skaitytų medicininių knygų.
MEDAUS GYDOMOSIOS
DOZES

Medus yra toks vaistas, kur{
labai mėgsta vaikai ir suaugu
sieji. J{ galima vartoti ne tik
gryną, bet kartu su įvairiais vai
giais: medus labai pagerina jų
skon{. Nors medus ir nelaiko
mas stipriai veikiančiu vaistu,
bet vis dėl to vartojant j{ kaip
gydymo priemonę, labai svar
bu yra laikytis nustatytų dozių
ir laiko.
Gydymui medų geriau yra
duoti net praskiestą pienu, ar
bata ir pan. Stebėjimais patir
ta, kad suaugusiam žmogui per
parą pakanka 100, daugiausia
200 g. medaus, šią dozę reikia
padalyti taip: rytą -- 30-60 g.,
dieną 40-80 g., vakare 30-60g.
Medų reikia vartoti 2 mėnesius,
kasdien 1,5-2 valandas prieš vai
g{ arba praėjus 3 valandoms po
valgio. Vaikams reikia duoti me.
daus po arbatini šaukšteli ( apie
30 g. per dieną). Vartojant dides
nes, negu čia nurodytos medaus
dozės, organizmas perkraujamas angliavandeniais ir tai nei
giamai atsiliepia kai kurių žmo gaus kūno liaukų veikimui gy
dantis medumi, jo dozes reikia
nustatyti griežtai individualiai.
Paprastai patartina šiame atsi
tikime pasitarti su savo asme
niniu gydytoju.
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lykų nepastebėta ir ne
girdėta! Klausi savęs,
— argi iš tiesų taip at
sitiko? Yra sakoma,
kad geriau žiūrėti iš at
stumo, iš perspektyvos
Pavergtų tautų savai mes į pavergtoms tau — kada nebedalyvauji
tė, JAV-se pradėta minė- toms. Tuo tarpu, tas dė veiksme, kada nebeturi
ti, JAV Kongresu^ nuta mesys vis auga ir pa gyvo intereso, pastebi
rus, 1959 metais.Šiemet vergtom is tautomis vis daugiau detalių.
Agonija vis dėlto yra
jau vienuoliktą kartą iš daugiau domisi daugelis
laisvojo
pasaulio
kraštų,
istorinis
romanas. Vie
eilės minima liepos mėn
12-18 d. Dalyvauti Savai kaip Kinijos respublika, na, kad gvildena istori
tės minėjime kviečiami Korėja, Turkija, vak. Vo nius įvykius, antra, kad
visi. Atitinkami minėji kietija, Argentina ir Aus tuos įvykius grupuoja ir
dėsto istoriniu metodu.
mai, pamaldos vyks New tralija.
Toliau
Manifeste
nu

Istoriniam romanui svarYorke, Chicagoje ir ki
rodyta,
kad
vadinamoji
tuose JAV miestuose.
Pavergtų Tautų aspi Brežnevo samprata ne
racijas į nepriklauso abejotinai liudija sovietų ne rusų tautų, Sovietų Smybę ir pagrindines žmo norą toliau persekioti pa gos viduje, nepriklauso
gaus teises, prezidentas vergtas tautas bei bruta mybę,
Nixonas savo išleistoje liai pažeisti tautų žmo
Smerkiami komunisproklamacijoje vadina gaus teises, primenama, tų •vykdyti
100gyvybinėmis ir nesunai kad Maskva teberemia sios gimimLenino
o
sukakties
Hanojų,
tebesiveržia
kinamomis.
Art.
Rytuose
ir pateikia minėjimai ir UNESCO
Prezidentas pareiškė,
bei J. Tautų Žmogaus tei
kad laikydamiesi savo ma pavyzdžiai, liudiją, sių komisijos globa
principų ir tradicijų, jog sovietų imperijoje tiems minėjimams, nes
kaip laisva ir nepriklau tebestebimi laisvės per tuo. būdu tarptautiniu
soma valstybė, Amerika sekiojimo bruožai, gi mastu buvo pagerbtas ko
turi su simpatija ir su- Baltijos kraštuose tebe munistų teroro bei geno
pratim u žvelgti į paverg vykdoma grėsminga rusi* cido pradininkas,
tų šalių tautų viltis ir nimo politika. Net ir pa
• Smerkiama komunis
pastangas įgyvendinti sa čioje Rusijoje jaunuoliai tų įvykdytas Albanijos,
bei rašytojai, daugiau
vo teisingus tikslus.
Kinijos, šiaurės Korė
Amerikiečių, kilusių laisvės reikalaują, sui jos, šiaurės Vietnamo
iš vidurinės bei rytinės mami ir siunčiami į ner Tibeto ir Kubos pavergi
Europos dalies organi vų ligonines.
Manifesto pabaigoje mas,
zacija, prel. J. Balkūno
• Kreipiamasi į JAV
vadovaujama, Pavergtų pareikšta:
vyriausybę ir visas kitas
Tautų savaitės proga pa
• Visiškai pritariama laisvo pasaulio vyriausy
skelbė manifestą. Štai
siekti, kad J. Tauto
jo pagrindinės mintys: JAV politikos krypčiai bes
se
visų
tautų
Organizacija remia vi Pietryčių Azijoje ir vi atžvilgiu pavergtų
būtų
įgyvendin

sas sovietų pavergtas sur ten, kur tebevykdo tos: 1952 m. priimta "De
tautas ir kviečia vi mas priešinimasis komu ■ klaracija dėl žmonių ir
sus amerikiečius viešai nistų agresijai bei pas tautų laisvo apsisprendi
pareikšti paramą pa tangoms jiems įsigalėti mo teisės", 1960 m. spa vergtoms tautoms, joms pasauly. Tuo pačiu metu lio 14 d. priimta "Dekla
dalyvaujant nelygioje ko - iš JAV vyriausybės pra racija, kuria suteikiama
voje už tautos laisvo ap šoma vykdyti aiškią poli* nepriklausomybė koloni
sisprendimo teisę ir už tiką Sovietų S-gos bei jai jiniams kraštams" ir
nepriklausomybės at pavaldžių režimų atžvil 1948 m. gruodžio 10 d.
giu, smerkiant tų kraštų
statymą.
"Visuotina Žmo
Sovietai, kaip įprasta, vykdomą pavergtų tautų priimta
gaus
teisių
deklaracija".
šią Savaitę laiko šalto persekiojimą.
• Sovietų S-ga kaltina
Prezidentas Nixonas
jo karo įrankiu, kurio
tikslas pakenkti "taikin ma jai grubiai sulaužius šių metų proklamacijoje
gam sambūviui" tarp So pažadus suteikti laisvę ragina visus JAV gyven
vietų Sąjungos ir JAV. bei nepriklausomybę tau tojus naujai pasišvęsti
Tai tipingas komunis toms, kurios buvo pa visų tautų laisvės ir ne tų propagandos bruožas vergtos II-jo Pas. karo, priklausomybės bylai ir
nes tuo būdu Maskva su metu ar jam pasibaigus. palaikyti šiuos aukštuo
• Sovietų vyriausybė sius idealus, kurie yra
jos satelitais siekia nu
slėpti jų didelį rūpestį smerkiama, jai sužlug kertinis akmuo patvariai
Vakarams reiškiant dė džius Ukrainos ir kitų pasaulio taikai.

Pavergtos Tautos

Pavefgty Tauty Savaitės metu Detroito LietuviŲ Organizaciją Centro vadovybė aplankė miesto bur
mistrą ir ta proga gavo jo proklamaciją. Stovi iš kairės: Birutė Kutkutė, Detroito burmistras Roman
S. Gribbs, Saulius šimoliOnas, DLOC pirm. Bernardas Brizgys ir Stasys Simolidnas.

ll-jq laida

Anatolijus Kairys

bu ne chronologinė įvy
kių ar faktų tvarka, ne
romano veikėjų drama,
bet laiko įtampa, kurią
sukelia neatšaukiamų ir
nepakeičiamų įvykių rai
da, dažniausiai nepri
klausanti nuo paskirų as
menų veiklos. Neretai
ir buities romane duo
damas istorinis fonas,
tačiau Agonijoje istori
ja yra ne fonas, bet idė
ja, fabula. Ano laikme
čio dalykinė analizė, kur
žmonės mažai tereiškia,
kur viskas vyksta savai
mingai istorinėje erdvė
je, ideologinė kova, poli
tinė situacija Agonijos
veikėjus paverčia medi
nėmis šachmatų figūrė
lėmis — vyriausias vei
kėjas čia yra tauta, jos
istorija, jos laisvo gyve
nimo paskutinių dienų
agonija.
Antra vertus, istori
jai suprasti neužtenka ži
noti tik įvykius —reikia
įsigilinti į priežastis ir
kas už jų. Kai sužinome,
kad valstybės preziden
tas pabėgo, tuoj klausia
me — kodėl? Pabėgi
mo faktui konstatuoti už
tenka vienos laikrašti
nės žinutės, o atsakyti
į klausimą 'kodėl'reikia
daug metų laiko ir daug
storų knygų. Kai išgirs
tame apie paskutinį Lie
tuvos valstybės minist
rų tarybos posėdį, ku
riame buvo nuspręsta ne
sipriešinti Maskvai, tai
žinia, o kai šiam e posė
dyje analizuojama kodėl
buvo nutarta nesiprie
šinti, tai jau istorija. Ne
viskas visuomenei yra
pasakoma, atidengiama,
išdėstoma,
nežiūrint
kaip svarbu. Diplomati
ja yra suktybių mokslas,
o kai kurių valstybių po
litika yra tiesiog nedory
bių suma (pav. Sovietų
Sąjungos). Ką vienas psi
chopatas papildo mažu
mastu, valdžia papildo
plačiu mastu, net įsta
tymais prisidengdama.
Neretai maža kaimyninė
valstybė yra priversta
kooperuoti su didžiąją,

toriui pavyko išlaikyti
stebėtinai gerai.
Daug ką išmuša iš va
gos tikrųjų pavardžių
naudojimas. Tai antrinė

ir, sakyčiau, nereikšmin
ga istorinio romano de
talė. Šios visos pavar
dės mums "žinomos" to
dėl, kad Agonija yra "mū
sų dienų agonija": viskas
per arti, viskas tebėra
mūsų kraujuje, mūsų
vaizduotėje. Tačiau tam,
kuris tų vardų nežino,
jie ir dabar jau fikcija.
Pav., aš nežinau kas to
kie buvo Jančys, Remei
ka, Lankutis, Valiūnas ir
eilė kitų. O jaunimui, ku
ris gal tik prezidento
Smetonos pavardę teži
no, jam visos pavardės
priklauso
fantazijai.
Taip ir yra. Palyginki
me, pav., H.Sienkiewich
istorinį romaną Quo Vadis. Mes žinome, kad
Neronas sudegino Ro
mą ir kad kaltė buvo
suversta pirmiesiems
krikščionims. Ką mes
žinome daugiau? Kokius
kitus vardus šalia Nerono? Tik senosios istori
jos specialistas mums
pasakytų kiek Quo Vadis
yra istorinis veikalas ir
kiek istoriški yra jo vei
kėjai. Pagaliau, ar skai
tytojui nėra vistiek? Ar
istorija "nesuistorina"
savo kūrėjų? Ar ji nepa
daro istorinių asmeny
bių "mirusiais" įvykių
laike? Tai yra — po
fakto?
Pav. gen. St.
Raštikis. Ar jis neta
po istorinis, taigi mi
ręs, prezidentui Sme
tonai peržengus Lietu
vos - Vokietijos sieną?
Prez. A. Smetona yra
miręs, o gen. St. Rašti
kis tebėra fiziškai gy
vas, bet, istoriškai kal
bant, jie mirė abu kar
tu, aniems įvykiams nu
einant į laiko kapus. Nei
vienas, nei antras ano.
meto istorijai nebeturi
įtakos.
Malonu pastebėti, kad
knyga parašyta aukšto
intelekto erudicija. Nie-

kas nėra kaltinamas,niekam nepriekaištaujama,
neišmetinėjama, nesijuo
kiama. Sklandi kalba ir
lengvas, vos jaučiamas
humoras, praskaidrina
sunkią politinę nuotaiką.
Nekurie recenzentai yra
prikišę autoriui žurnalis
tikos gausumą. Kaip ži
nome, istorija yra faktų
suma ir jų interpreta
cija. Agonijoje faktų
daugybė, o faktai visa
da pristatomi žurnalis
tiškai: aiškiai, trumpai,
telegrafiškai. Pav. Ministeris Pirmininkas iš
kviestas į Maskvą. Lie
tuvai įteiktas ultimatu
mas. Rusai peržengė Lie
tuvos sieną. Prezidentas
pabėgo. Ir t.t. ir t.t.
Tokie Lakoniški sakiniai,
aišku, yra žurnalistika.
Tačiau jie sąlyguojami
romane faktine būtinybe
— tai romano fabula. Ir
todėl jie neišvengiami.
Faktai bei įvykiai yra
Agonijos variklis.
Istorinių asmenybių
galvojimas, filosofija,
politinė situacija bei as
meniniai motyvai spren
džiant lemiamos reikš
mės klausimus —ne žur
nalisto teritorija. Ta,pa
vadinčiau kūrybinė žur
nalistika kaip tik ir su
teikia Gliaudai šios die
nos pažangaus kūrėjo
vardą. Pav. ir mūsų da
bartinėj poezijoj kūry
binės žurnalistikos yra
kur kas daugiau, negu,
sakysime, lyrikos, gry
nos poetinės nuotaikos
ar tikro meno.
Skaityti Agoniją — po
ilsis ir malonumas. Štai
keli pavyzdžiai, rodą
šio knygos aukštą me
ninę vertę.
"Visa keitėsi, kaip ka
leidoskope, kaip priedas
prie viduramžinės ir nak
tinės Kremliaus misti
kos, lyg papildinys prie
bažnyčių pastatų, aukš
tų, apvalių kupolų, kaip
didžiuliai Kalėdų eglutės
žaislai". (Pusi. 26).
"Ankstyvas vasaros
vakaras buvo tylus ir
auksinis. Sodelis jau bu
vo patvinęs šešėliais, ta
čiau antrasis namų aukš
tas, kaip ir aukštesnieji
gretimieji namai, dar te
bežerėjo saulėlaidoje',
Nukelta į 4 psl.

nes kitos išeities nėra,

papildydama nusikalti
mą savo tautos adresu.
Istorinis romanas, es
mėje priklausydamas be
letristikos sričiai, šį
"nedorybių mokslą" pri
stato priimtinu, žmoniš
ku, o neretai ir visai gra
žiu veidu. Kada tauta su
žino tiesą, jau būna per
vėlu elgtis kitaip — te
lieka tik stebėtis, jei
blogai, arba gėrėtis, jei
padaryta teisingai. Ir
dažnai nuostabu, kad tau
ta pačiuose svarbiausiuo
se momentuose neturi
nei balso, nei svorio.
Jurgis Gliaudą aną tra
giškąjį momentą prista
to mums meninėj for
moj, vietomis poetiš
kai, vietomis sentimen
taliai nelyginant mažiau
skaudėtų. Agonija yra
švelni, kompetentingai
parašyta, kruopščiai iš
pildyta skaudžių istori
nių tonų kompozicija.
Čia ir istorinių faktų
analizė remiasi daugiau
ne logika, o menine tie
sa, kūryba. Ar nuo to nu
kenčia istorinė tiesa, ne
man spręsti, tačiau lygs
vara tarp istorinės tikro
vės ir meninės tiesos au

J, Gliaudą

įsigyti
AGONIJĄ

AGONIJA

Per savaitę
pardavėme 200

Romanas

IŠKIRPTI
DIRVOS ADMINISTRACIJAI
6907 Superior Avenue
Cleveland, Ohio 44103

Siunčiu

dol., už kuriuos prašau atsiųsti:

egz. J. Gliaudos romaną "AGONIJA”
Kaina 5 doleriai.
Pavardė ir vardas
Adresas
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J. GRAUDA
džiai sociali asmenybė.
Taip ir alaus problema
visai nebeaktuali, kai du
Keistokai skamba gy
ją atšventė jau sekma vo A. Valentino aprašy Petrai šalia. įdomu, kad
venini as tų žmonių, ku dienį, laisvi būdami. O tais laikais. Štai kodėl, abu jie yra amerikiečių
riems duoną tenka pelny. Union Piere, Mich. va atsiradęs Union Piere, universitetų profeso
Mūsų korespondentas, įsibrovęs į jaunųjų atei
tis dirbant didžiojoje sarviečių miestelyje, į niekuomet negali aplenk riai. Dr. Petras Tunkūtininkų šatrijiečių susirinkimą, kur buvo diskutuo
amerikiečių spaudoje. kurį saulėtą Petrinių ry ti Karaičių "Gintaro". nas dėsto psichiatrijos
jamas jauno lietuvio santykis su lietuvių literatū
***
Štai
redaktorius iš tą skubėjau, iš vakaro
ra, patyrė nepaprastų reveliacijų. Mūsų apatiškoji
kursą Illinois universi
Petrinių vidudienyje tete, gi prof. dr. Petras
Brooklyno atsiunčia vi būta ir įdomesnių įvy
spauda nepadarė iš tų reveliacijų sensacijų. (Juk
sus įgaliojimus, kad da- kių. Ten vyko valstie saulė taip užkaitino, kad Jonikas nuo šio rudens
visvien mūsų apaštiškoji visuomenė to nepastebė
lyyautum tokioje ir to čių liaudininkų suvažia net paežeryje termomet- pykdės dėstyti lietuvių
tų).
kioje spaudos konferen vimas, buvo suplaukę ras rodė 95 šilumos, kalbos kursą Chicagos
Visi susirinko tam, kad sužinojus, kas yraliėcijoje ar suvažiavime ir
tuvių
literatūros kritika?
universitete. I profe
jį aprašytum. Arba re
Tačiau
paaiškėjo, kad yra dar vienas literatū
sūros sąrašus jis įrašy
daktorius iš Clevelando
ros
elementas:
skaitytojas. Todėl visą savo
tas nuo liepos 1 d. Man
prašo dažniau aprašyti
perveriantį
dėmesį
mūsų korespondentas sukon
dabar aišku, kad tikriau
lietuviško gyvenimo įvy7
centravo į "skaitytojo" definicijos aptarimus.
sia, profesorių dvasios
Visų pirma, kilo klausimas: ar iš viso skaity
kius. Bet nebesuspėji
įkvėptas, Algis Karaitis
tojas reikalingas, jeigu yra kritika?Sakykim: rašy
žmogus pranešti tiems
išdūmė į Notre Dame...
tojas parašė veikalą, kritika aprašė, žmogus paty
mieliems redaktoriams,
Anksčiau čia apsilankęs
kad tau šeštadienio va
radau vasarojančius Not rė, kad toks veikalas atsirado ir kad toks veikalas
niekam tikęs — kam leisti pinigą ir gaišti skai
karas, tai vyksta visas
re Dame universiteto stu
lietuviškas gyvenimas,
tant?
dentus, dabar gi jau lie
Skaitytojas, todėl, nėra esminis literatūros ele
yra eilinė darbo diena,
tuvius profesorius.
***
mentas. Gali būti literatūra be skaitytojo. Yra kny
o sekmadienis, kai žmo
ga ir yra jos kritika, ko daugiau benorėti?
nės ilsisi, meldžiasi ar
Nors dr. Petras Tun
pramogauja, dažnai tau
Vienas iš jaunųjų pasakė:
kūnas ir prof. Petras
— Mes gal ir paskaitytumėm vieną kitą kny
būna irgi , darbo diena,
Jonikas savo laikysena
gą, bet kritika būna dažnai girianti arba nieko apie
nes amerikietiški dien
yra labai tinkami dr. J.
naują veikalą nepasakanti. Mums nesinori nei pini
raščiai eina apvalias sep,
Adomavičiaus Alvudui,
go, nei laiko eikvoti įsigyjant ir skaitant knygą tik
tynias paras, spaustuvių
bet
biržietiškos
tradici

Barelis vasarotojų V. ir A. Karaičių Gintare Union Pier, Mich.
tam, kad sužinotum, kad ji ne tik yra nuobodi, bet
mašinos niekad nesusto Iš kairės sėdi: prof. dr. P. Jonikas ir prof. dr. P. Tunkūnas. Stovi jos Petrinių dienoje buvo
ja ir kiekvienam depar VI. Butėnas, J. Pelanis, A. Karaitis ir Kazys Baltramaitis. išlaikytos ir prie pietų
ir blogai parašyta.
tamente kiekvienu mo
Čia reikia absoliučiai sutikti su jaunųjų erudi
stalo "Gintaro" vasar
mentu yra reikalingi santariečiai,
sureng Šalto alaus stiklinė koks vietėje, kur už abiejųpro- tų nusistatymu. Žiūrėkite: išleido į rinką naujo pa
vadinimo dantų pastą, televizijos ekranuose įtiki
žmonės. Todėl dėl tų tas didingas literatūros būtų puikus dalykas!' Bi fesorių Petrų sveikatą
aplinkybių tenka praleis vakaras, kurio dėmesio čiulis Algis Karaitis iš šalto alaus stiklus kėlė
na, kad tik su tos pastos pagalba prilaikysi esantį
draugą (boyfrentą), arba gausi tuziną naujų. Dantys
ti neaprašytus didesnius centre buvusi,mano taip lėkęs į Notre Dame uni ir Jonas Pelanis ir ką
žvilga ir vilioja. Kas suabejos, kad ta pasta neturi
lietuviškus įvykius, . o gerbiamo,poeto Henriko versitetą. Sugrįš neuž tik iš Notre Dame grį
kartas nuo karto pasida Nagio kūryba ir t.t. Bet ilgo. "Su juo kalbų ma žęs Algis Karaitis, ir
magiškos patrauklumo galios? Pagaliau kiekviena
linti su mielais skaity Petrinių rytą visi jau rios ir "prie tanciaus ir rašąs
prekė turi ir "money back" garantiją.
šiuos žodžius.
tojais tik apie labai as buvo išvažinėj ę, nors prie rožančiaus". Bet
O kaip su lietuvių literatūros knyga? Kur yra
Kalbų buvo tiek daug ir
meniškus išgyvenimus. plačiuose paežerio so štai netikėta Dievo dova tokių įdomių, kad mieles garantija, kad knygai nepatikus, pinigai už ją bus
Bet ir čia kartais pasi duose siautė karšta sau na Petrinėse. Nuo eže nių Petrinių tikrai nesi
sugrąžinti? Kur yra reklama, kad ta knyga gerai
taiko įdomių detalių.
parašyta,
nebus nuobodi, ir skaitymo laikas suteiks
lė ir dar nepakasta lapi ro juodas, kaip čigonas, tikėjau.
***
"fun"?
Ne,ne,
šatrijiečiųsusirinkimepaaiškėjo,kad
jos žaluma.
Todėl teisingai sako
beateinąs dr. Petras Trin
Petrinių diena buvo
jaunimas
negali
taip laisvai švaistytis laiku ir pi
Kaip įdomu, kai šią va kūnas, šaunus priete- ma, kad žmogus gali ke
pirmadienį. Daugumas sarą įvažiuoji (pažįsta lius, didelis tolerantas, liauti po Chicagą ir jos
nigu.
Lietuviška knyga buvo garantuotos pajamos,
mą Union Pier mieste to paties Biržų krašto apylinkes visai nemokė
kada
mama ar tėtė įduodavo rankon lietuvišką kny.
lį. Visur plakatai, šū sūnus. Taip pat netolie damas anglų kalbos, nes
ir
sakė: perskaityk knygą ir gausi dolerį. Vai
gėlę
kiai skelbią, kad šis ku se pasirodo ir prof. dr. lietuvių viada ir visur
kelis
įsidėdavo
į knygą komiką, vartė pusvalandi ir
rortinis miestelis šven- Petras Jonikas, žemai sutiksi.
doleris
kišenėje!
O dabar? Ar Lietuvių Fondas per^
čiąs 100 metų sukaktį. tis - mokslininkas, diVI. Rmjs
Atkelta iš 3 psl.
ėmė
tėvelių
pareigas?
Ar Lietuvių Fondui atėjo
kuri, užėmusi pusę dan Taip pat, kaip lietuviai
galvon
mokėti
jaunimui
už
lietuviškų knygų skaity
gaus, žėrėdama geso už Chicagoje. Pertą 100 me
mą?
Moka
tūkstančius
už
kritikos
peikiamų knygų
tų Union Pier vasarvie
panėrių." (Psl. 116).
KATALIKAI ORTODOKSAI
rašymą,
bet
nei
cento
lietuviškam
jaunimui už tų
"Švendrės išliko il čių miestelį valdė žydai,
knygų
skaitymą.
giau už ąžuolus, teikda- čekoslovakai. Bet pasPROTESTUOJA
Diskusijos pasibaigė saliamoniška pabaiga:
mos ežerui melancholiš kutinių 10 metų bėgyje
Gerstner
pasakiusi,
kad
šatrijiečiai
tol neskaitys knygų, kol kritikai nepra
Amerikiečių
spaudos
ką ir svajingą povaizdį, miestelis vis stipriau
popiežius
turėjęs
laiko
agentūra
"Associated
dės
girti
knygų.
Knygai reikia "money back" ga
lyg ryšį pažangėjančio įgauna lietuvišką veidą,
sportininkams
ir
kino
rantijos,
kad
nei
laikas nebūtų sugaištas, nei pini
Press"
paskelbė
žinutę
gyvenimo su senesniu, nes lietuvių vasarviečių
žvaigždėms
priimti,
bet
gas
balon
įmestas.
Reikia sėdėti ir eruditiškai lū
iš
Romos
,
kad
katalikų
lėtesniu, lėnu, su dar ne- savininkų skaičius auga.
neturėjęs
laiko
katalikų
Tradicionalistų
Sąjūdis
kuriuoti,
o
gal
atsiras
geniali knyga.
išdilusių legendų kara Galimas daiktas, kad lieortodoksų
balsui
išgirs

Europoj
ir
Amerikoj
pro

Korespondentui,
einant
iš to istorinio susirinki
tuviai vilų savininkai, ku
lyste". (Pusi. 135).
ti.
Ten
vienas
maldinin

mo,
pavyko
užkalbinti
vieną
lieratūros entuziastą.
testuojąs
prieš
tautinių
J. Gliaudos Agonija la rie yra susijungę į savo
kas
prancūzų
kunigas
pa
—
Ar
jūs
nepagalvojote,
kad kas mėnesį per
kalbų
įvedimą
mišių
li

bai naudinga bendruoju organizaciją, pasistengs
reiškęs,
kad
jis
kartu
su
turgijoj
ir
kitas
refor

skaičius
tik
po
vieną
knygą,
jūs
pats tapsite kriti
auklėjimo požiūriu. Gal ir ateinančiame šimtme 
kitais
dvidešimts
asme

mas
po
Vatikano
antrojo
ku,
susigaudysite
knygų
lentynoje
ir nereikės klau
vojau, kad visa Agonijos tyje miestelio burmistru ekumeninio suvažiavi- nų atsisėsiąs demons
sinėti
kitų
nuomonės
apie
knygą?
— paklausė ko
istorija man gerai žino išrinks lietuvį Tada
truoti
šv.
Petro
aikštėj
vadindamas
tat
respondentas .
ma, nes pats visa išgyve triumfuosim taip, kaip mo,
tol,
kol
popiežius
juos
tradicijų
išda— Atrodo, jūs skatinate mane skaityti lietusenųjų
juodieji
kaimyniniame
nau. Perskaitęs Agoniją
priimsiąs.
(mk)
viškas knygas? — įtariamai paklausė susirinkimo
įsitikinau, kad aš žino Gary, Clevelande ar Ne- vimu.
sąjūdžio
maldiŠio
dalyvis.
jau labai nedaug — tik warke.
ninku
ekskursija
iš
tūks— Tikrai taip, — pasakė korespondentas.
***
nuotrupas, atskirus at
EXPERIENCED
tanties
pasauliečių
ir
ke

—
O kur gi garantijos, kad mano laikas nebus
Karaičių
"Gintaro"
so

vejus, atsitiktinai laik
SIDING
INSTALLERS
lių
kunigų
iš
Europos
ir
veltui
sugaišintas,
ir kad mano pora dolerių nebus
raščiuose perskaitytas duose susitinku mielą
WANTED
veltui
išmesta?
Amerikos
susirinko
šeš

žintues, tačiau nieko biržietį Joną Pelunį. Iš
Steady work, mušt have own
— Kas gi tokias garantijas duoda? — paklausė
smulkiai ar nuosekliai. sikalbam, kad tai bus il tadienį birželio 27 d. Šv.
tools. Highest prices paid.
Petro
aikštėj
Vatikane
korespondentas
.
Ir kuo toliau nuo tų įvy giausiai Union Piere ato
Call collect, Mr. Phillips, 716protestui
su
šimtu
tūks

—
Kritikas.
685-1600.
(49-55)
kių, tuo labiau viskas stogaująs lietuvis. Jis
— Reiškia, prieš skaitydamas knygą, jūs skai
blunka, užsimiršta, pa čia pradėjo atostogauti tančiu parašų popiežiui
perduoti.
Bet
jis
atsisa

tote
tos knygos kritiką?
skęsta laiko miglose. prieš 11 metų ir nė vie
WANTED AT ONCE
— Nope. Nei knygos, nei kritikos. Pakviečia
kęs
juos
priimti.
Tai
eks

SEWING MACHINE
Dabartiniai laikraščiai nos vasaros dar nepralei
me
paskaitininką
pakalbėti apie kritiką. To mums
kursijai
vadovavusi
to
OPERATORS
ir žurnalai tokių žinių ne do. O gi Viktorija ir Al
Experienced preferred, will accept
ir
užtenka.
sąjūdžio
direktorė
Frau
betalpina, nes tai jau is gis Karaičiai, kurių gra
trainees.
— Bet gi iš to jūs nepažinsite lietuvių litera
Steady hourly rate.
torija. Taip ir mes,kaip žiajame "Gintare" šalia Elisabeth Gerstner.
Apply in person
Tada
protestuojantieji
tūros,
— suriko korespondentas.
ir mūsų jaunimas,daro kitos lietuvių spaudos,
Next to 117 Rapid Stalion
—
Lietuvių literatūros? — nustebo literatūros
maldininkai
susirinkę
CHALFANT SEWING
mės panašūs nežinojime pagarbiai vietą randa ir
entuziastas.
— Kam reikia ją pažinti? Juk joje
pirmadienį
kitoj
aikštėj
FABRICATORS
bei ignoracijoje—lygiai Dirva, šiemet švečialO
1 1 525 MAD1SON AVĖ.
nėra
nei
Faustų,
nei Lolitų, nei Fanny Hill. Aišku?
Romoj,
vieną
kilometrą
nebežinome. O kaip jau metų, kai įsigijo dabar
CLEVELAND. OHIO
Korespondentas
atsakė:
atstu
nuo
Šv.
Petro
aikš

An Equal Opporlunity Employcr
nimą supažindinti? Štai, tinį "Gintarą" — viso ku
(45-54)
—
Aišku.
tės
Vatikane.
Čia
ponia
šia prasme J. Gliaudos rorto pažibą. Pirmai
Agonija turi neįkainuo siais metais "Gintaras"
jamos vertės. Lietuvių a.a. Albino Valentino
gimnazijos, lituanisti plunksnos dėka plačiai
nės mokyklos, pedagogi nuskambėjo spaudoje,
nis institutas ir kitos kai neužmirštamas "pek.
švietimo institucijos da lininkas" čia surado ir
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ
bar turi visą "informa Lincolno lovą, ir gen.
ciją" vienoje knygoje. Eisenhowerio golfo laz
2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Agonija turi būti įtrauk dą ir Čangaišekienės
ta į privalomų skaityti kambarį. Per 10 metų čia
Savininkai: J. JANUSAITIS ir J. MAŽEIKA
knygų sąrašą ir kiekvie perėjo tūkstančiai vasa
nas mokinys gerai ir rotojų, vyko eilės suva
čia rasite didžiausią pasirinkimą vietinių ir importuotų likerių
tiksliai supažindintas su žiavimų, visokių kultūri
ir kitokių gėrimų, gi delikatesų skyrius stebina savo įvairumu.
šios knygos istorija, pa nių ir linksmesnių pra
rašyta gražia ir taisyk mogų. Tik šiandien "Gin
Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
linga kalba, menine for taras" dėka labai tvar
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.
ma. Labai rekomenduo kingų savininkų dar la
ju kiekvienam.
biau pagražėjęs, negu bu

SU LIETUVIAIS PROFESORIAIS 'GINTARO' KRANTE

Apie santyki su literatūra

Agonija...

Viešėdami Chicagoje aplankykite
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ADOMONIAI
Retų sukakčių vainikas
Sakoma, kad kiekviena
gyvastinga tauta, kai ją iš
tinka sunkios nelaimės, kai
ji netenka savo elito, jos
nauji vadai atkyla iš neiš
senkančio šaltinio — iš liau
dies. Istorinių amžių sąvar
tose tokią metamorfozę aki
vaizdžiai yra išgyvenusi lie
tuvių tauta. Praradusi se
ną ir galingą aristokratiją,
atsidūrusi beveik neišbren
damose sutemose, mūsų
tauta naujus ir valingus
vadus išsiugdė, kaip esam
įpratę sakyti, šiaudinėj pa
stogėj. Ii- nereikėjo išgy
venti šimtmečių — naujų
jų vadų įtaką visuomenės,
kultūros ir ūkio baruose
pradėjom jausti kelių de
šimtmečių laikotarpy.
Aukštaičiuose, plačioj Pa
nevėžio apygardoj, gyveno
gausi ir kūrybinga Adomo
nių giminė. Adomoniai bu
vo ūkininkai, darbštūs, su
manūs, naujovių ir naujų
galimybių nesibaidą ūkinin
kai. Savo pažangumu ir
darbštumu, savo drąsa kib
ti į stambesnių žemės ūkių
valdymą, savo pažangiu
ūkininkavimo būdu, jie bė
rė šviesos spindulius į toli
mas apylinkes, vieniems
kaimynams tapdami pavyz
džiu, o kitų tarpe gal ir pa
vydo kibirkštis įskeldami.
Kietas darbas, sugebėjimas
prisitaikyti prie laiko reika
lavimų, iniciatyva ir gal net
rizika jiems lėmė vis pla
čiau kerojantį pasisekimą
— Adomoniai netruko įsi
gyti nuo savo tautos atitrū
kusių, savo dienas bebai
giančių aristokratų gūžtas.
Ir ten, kur dar neseniai tū
nojo apkerpėjęs ir ligi ap
akimo saugojamas sulenkėjimas — įsižiebė atgimusio
lietuviško gyvenimo židi
niai. Tuos židinius savam
Panevėžio krašte, žinoma,
tik viename ruože, užkūrė
Adomoniai.
Tam, kuris bando suregz
ti retų sukakčių vainiką,
Adomonius, tik iš tolo, te
ko pažinti mūsų didžiai ta
lentingo ir per anksti miru
sio poeto Kazio Binkio dė
ka, nes gi ir jo vestuvės
įvyko Adomoniuose, ir jo
pirmoji žmona buvo Ado
monytė. Kiek savotiškai
skamba faktas, kad Ado
monių giminėj buvo itin po
puliarus vyrų vardas Jonas.
Dar ir šiandien tebėra gyvi
trys Jonai Adomoniai: Bos
tone gyvena Jonai tėvas ir
sūnus, o Montrealy, Kana
doj, boštoniškio Adomonio
seniorio brolio sūnus Jonas
Adomonis.
Savo išgyventoj jaunys
tėj, savo prarastam laike
iškiliausias buvo Jonas Ado
monis, dabar su žmona sa
vo gyvenimo rudeniu besiguodžiąs So. Bostone, Mass.
Tai jam šių metų pavasarį
sukako 85 metai amžiaus,
tai jis ir jo žmona birželio
mėn. pabaigoj atšventė re
tą 60 metų vedybinio gy
venimo sukaktį. Tų sukak
čių proga sūnus Jonas savo
tėvą apibūdino vienu kukliu
sakiniu, be abejonės, per
daug kukliu sakiniu: girdi;
mano tėvas buvo ūkininkas,
tik ūkininkas, grynas ūki
ninkas.
Iš tikro gi Jonas Adomo
nis, Sr., ir buvo tas vyras,
kuris XX a. pradžioj, ypač
Nepriklausomybės laikotar
py, savam Panevėžio kraš
te sugebėjo atsistoti dauge
lio ūkininkų prieky. Sukalęs
reikalingą pinigų sumą, Ku
piškio vi. jis nusipirko Noriūnų dvarą su puikiais ir
stilingais rūmais, kuriais
ne tik gėrėjosi, bet ir sten
gėsi jų grožį išlaikyti. Tuo-

se rūmuose, kaip prideda
ma foto nuotrauka liudija,
įvyko ir poeto Kazio Binkio
vestuvės, šiandien toji nuo
trauka yra retas ir brangus
mūsų praeities dokumentas,
iš kurio atspindi daugelio

žmonių likimai ir gyvenimo
kelio vingiai bei lūžiai.
Jonas Adomonis, Sr., bu
vo gerų arklių mėgėjas,
arklių augintojas. Ir jo No
riūnai greitai pasidarė pa
vyzdine arklių auginimo
vietove. Pats Adomonis, ži
noma, turėdamas vyriausy
bės įgaliojimus, ne kartą
yra keliavęs per Lietuvą,
darydamas arklių atranką,
besirūpindamas jų veislės
pagerinimu. Be to, Adomo
nių Noriūnuose buvo įsteig
tas sėklų valymo punktas.
Adomonis visiems ūkinin
kams, kurie tik į jį kreipda
vosi javų sėklas išvalydavo
be atskiro atlyginimo. Bū
davo atsitikimų, kada žmo
nės atveždavo dirses, atseit,
javą, kurio nebeapsimoka
valyti. Tokiais atvejais Jo
nas Adomonis tardavęs:
"Kaimyne, palik tas dirses
mano gyvuliams, o pats va
žiuok į svirną ir tuos mai
šus prisižerk jau išvalytų
grūdų. Tik žiūrėk, kad ge
rai sėklai ir žemė būtų ge
rai paruošta”.
Ilgainiui Adomonių Na
rūnai tapo plačių apylinkių
pavyzdiniu žemės ūkiu. Dot

nuvos žemės Ūkio Akade
miją siųsdavo į Noriūnus
jaunus agronomus prakti
kos darbams atlikti. Taip,
anot sūnaus Jono pravar
džiavimo, tas "grynas ūki
ninkas’’ netruko įsijungti į

pačių iškiliausių Lietuvos
ūkininkų gretas. Nepriklau
somybės laikotarpy, kaip
žinom, tie "gryni ūkinin
kai” buvo naujų siekimų ir
pažangos skatintojai, pri
sikėlusios valstybės šulai
bei ramsčiai. Savo veiklu
mu ir energija jie paliudijo
ir istorijos dėsnį: kai viena
tautos šaka nudžiūvo, jos
vietoj pradėjo žaliuoti ne
mažiau gyvybingos atžalos.
Tų atžalų tarpe iškilo ir
grynasis ūkininkas Jonas
Adomonis, Sr.
Poetui Kaziui Binkiui su
Adomoniais s u si g iminia.
vus, Noriūnai pasidarė mū
sų kultūros, visuomenės ir
politikos žmonių viešėjimo
vieta. Visų jų apsilankymų
čia neišvardinsi, bet į No
riūnus su malonumu keliau
davo dainininkas Kipras
Petrauskas, poetas Liudas
Giria, pats Kazys Binkis ir
kitos ono meto mūsų gyve
nimo garsenybės. Vadinasi,
Adomonių Noriūnuose yra
įsižiebusi ir ne viena lietu
vių kultūrinio gyvenimo
žiežirba.
Tėvui ir Motulei retų su
kakčių vainiką, su sūnaus

ir dukros rūpestingumu,
nupynė Jonas Adomonis,
Jr., ir jo žmona Aldona. Jo
nas Antrasis, taip šia proga
tegu būna leisti jį vadinti,
taip pat nuo tėvo sugebėji
mų neatsiliko. Kaip vieną
kartą pats netyčia prasita
rė, prieš dvidešimt metų į
Amerikos krantus jis išlipo
su trim doleriais kišenėj.
Šiandien jis turi Merzedes
Benz’o ir Volvo automobilių
atstovybes visam Cape
Cod’ui, o Bostone siunainių
ir kelionių biurą, kurį su iš
manymu tvarko žmona Al
tai jau nėra men
kesnis objektas už Noriūnų
dvarą Kupiškio valsčiuje.
Jonas Antrasis aiškikad tokia laimė jį ištitik dėlto, kad visą gy
venimą jis tingėjęs dirbti.
Girdi, jei nebūčiau tingėjęs,
ir šiandien dar prakai
tuočiau kuriame nors Ame
rikos fabrike. Aišku, nie
kam neskauda jokio sąna
rio, kai žmogus juokiasi
pats iš savęs. Tik, vienokių
ar kitokių laimėjimų pasie
kę, vargu daugelis iš mūsų
pajėgtumėm save tinginiu
apšaukti. Betgi toks, mėgs
tąs iš savęs pasišaipyti, yra
Jonas Adomonis sūnus, tik
sunkiu darbu, tik veržlumu,
tik įgimta energija bei su
manumu ir Amerikoj tvir
tai atsistojęs ant kojų,
anaiptol neatitrūkęs ir nuo
mūsų išeivinių pastangų bei
rūpesčių.
Retos tėvų sukaktys bu
vo gražiai prisimintos pui
kioj sūnaus Jono Adomo
nio viloj, Ostervillėj, Cape
Cod’e, savo plačiais langais
atsigrįžusioj į Atlanto van
denis, į lietuvių pamėgtus
vasarinių atostogų paplūdymius. Svečių prisirinko iš
toli ir arti. Toliausias sve
čia buvo Julius Adomonis,
brolio ir giminių aplankyti
atvykęs iš Lietuvos. Iš Ka
nados, iš Montrealio, atvy
ko brolsūnis Jonas Adomo
nis su žmona. Iš Chicagos
atskrido dr. Leonas Kriaučeliūnas su žmona ir sūnu
mis, inž. Braždys su žmona,
p. Janulaičiai, p. Žostautas,
kurio tėvas, žinomas Dro
bės audyklų kūrėjas, žuvo
Praveniškėse. Bostoniškių
buvo gausiausias būrys, jų
prieky, be abejonės, buvo
duktė S. Adomonytė-Kriščiūnienė su vyru inž. Kriš
čiūnu ir sūnum, dr. G. Stapulionienė, pulk. Stapulionis, Eikinai, Grinkevčiai,
Rudžiūnai, šimkai ir kt.
Kaip tokiais atvejais įpras
ta, pasakyta keletas kalbų,
sukaktuvininkams palinkė
ta sveikatos ir ilgiausių
metų, sūnui Jonui ir jo
žmonai Aldonai padėkota
už vaišes. Atsiliepdamas į
sveikinimus ir linkėjimus,
Jonas Adomonis tėvas pa
žėrė pluoštą spalvingų pri
siminimų, padėkojo marčiai
Aldonai ir sūnui, o savo kal
bą baigė Kazio Binkio hu-

Poeto Kazio Binkio ir Adomonytės vestuvės Noriūnų dvare. Prieky, svečių tarpe, jaunavedžiai, kry
žiukais paženklinti: dešinėj Jonas Adomonis, Sr., Noriūnų savininkas ir jaunosios brolis, žemiau jo
nesunkiai atpažįstamas poetas Liudas Gira, apačioj V. Adomonienė su sūnum Jėnu Adomoniu, Jr.

Adomonių Noriūnų dv. rūmai 1930 m.

moristiniu eilėraščiu. Tai
buvo gyvas įrodymas, kad
ir 85-rių metų sulaukus dar
ne viskas būna pamiršta
ma.
Retų sukakčių vainikas

tegu negreit nuvysta! O
sukaktuvininkams Adomo
niams, Mamai ir Tėčiui, te
gu atneša dar ne vieną pa
vasarį mūsų viešpats lai
kas!
St. S.

Poetas Aleksis Rannit
P.E.N. kongrese
Tarptautinė rašytojų or
ganizacija, trumpai vadina
ma P.E.N.’, savo 37-tą kon
gresą
šiemet
surengė
Seoul’e, P. Korėjoj, birželio

niausia būna ramūs, o ne
audringi. Groteskinis išra
dingumas, maniakiniai pok
štai, juokdarystė, manierin
gi kaprizai ir kitos šitokio
pobūdžio humoro rūšys yra
mažai težinomos apraiškos
estų literatūroj. Turtinga
estų liaudies poezija, sutel
kusi apie 400,000 atskirų
kūrinių, sukurtų maždaug
vieno milijono tautos, tetu
ri tik keletą tūkstančių dai
nų, skirtų šventadieniams
ir švenčių iškilmėms, kurių
tarpe tik reta kuri atspindi
grynąjį humorą. Vietoj to
mes turime ironijos, turime

Nukelta į 6 psl.

Aleksis Rannit

mėn. paskutinėm dienom.
Kongresas buvo dedikuotas
temai: "Humoras Vakarų
ir Rytų literatūrose”. Kiek
mus pasiekė pokongresinės
žinios, atskridusios iš Toli
mųjų Rytų, kongresas pra
ėjo pakilioj ir darbingoj
nuotaikoj.
Mūsų bičiulis estų poetas
Aleksis Rannit P. E. N.
sluoksniuose yra įsigijęs
pelnyto populiarumo. Gy
vendamas New Yorke ir
Nevv Havene, Conn., jis ak
tyviai dalyvauja rašytojų
egzilų P.E.N. padaliny, ak
tyvia veikla pasireiškė tarp
tautiniame kongrese, prieš
keletą metų įvykusiame
Nevv Yorke, po to dalyvavo
Dramblio Kaulo pakrantėj
surengtame P.E.N. kongre
se, pernai skrido į Menton’ą,
Prancūzijon, o šiemet da
lyvauja 37-me P.E.N. kon
grese tolimoj f. Korėjoj.
Jis atstovauja Estų P.E.N.
klubą, įsteigtą nepriklauso
mo gyvenimo metais, kurio
mes, nors ir buvom kviečia
mi, kažkodėl nespėjom
įsteigti.
Birželio 30 d., 37-fo P.E.
N. kongreso pilnaties posė
dy, poetas Al. Rannit skaitė
paskaitą tema: "Pastabos
apie estų humorą”. Paskai
tos paraštė: "Ar literatūra
gali būti tautinė?” Savo pa
skaitoj, tarpe kitų minčių,
Al. Rannit pareiškė: ”lš
tikro estų humoras yra
tamsių, rūsčių spalvų, jis
sutampa su rūsčia gamtos
padaira, o taip pat ir su ty
liais krašto gyventojais —
ūkininkais, žvejais ir kitais
darbininkais. Vidurž e m i o
jūros pakrančių žmogaus
staigus juokas Estijoj labai
retai teišgirstamas. atrodo,
kad visas estų humoras yra
dalis, lėto, lemties skirto ri
tualo, kur laukų ir girių ju
dėjimas yra gana ribotas,
kur ir jūros vandenys daž

ŽVILGSNIAI
KĘSTUTIS GUDŽIŪNAS
Beveik vienintelis iš
likęs Hitleriui monumen
tas yra 1,800 mylių mo
dernaus autobahno (greit
kelio). Bet ir šie keliai,
jau praplatinti, persta
tyti, pailginti.
Pagal neseną apklausi
nėjimą, tik 6% Vakarų
Vokietijos gyventojų pa
sisakė, kad vėl balsuo
tų už į Hitlerį panašų
kandidatą. Hitleris slys
ta iš efektingiausių Vo
kietijos valstybininkų ei
lės. 1950 metais Bismarckas vedė sąrašą su
35% balsų; Hitleris ga
vo 10%. Prieš tris metus,
paskutiniame tokiam e ap
klausinėjime, Konradas
Adenaueris gavo 60%, ir
Hitleris tik2%.
Tik trečdalis šiandie
ninės Vakarų Vokietijos
gyventojų buvo paaugliai
prieš Antrąjį Pasaulinį
karą. Tie gimę po karo
rodo labai mažai dėme
sio nacių laikotarpiui, ir
aišku, jų neliečia jokia
šio laikotarpio kaltė.
Nuo 30 iki 50 metų am
žiaus karta, pagal istori
ką Joachim Fest, yra
"sau
priekaištaujanti
karta". Dauguma prilei
džia kad Hitleris atliko
ir gero, bet šie pliusai
nustelbiami nacizmo te
roro.
Bet dauguma virš 50
metų amžiaus, dar at
mena Pirmojo Pasauli
nio karo pažeminimus ir
Weimaro
republikos
chaosą, teigia kad Hit
lerio pozityvūs veiksmai
atsveria negatyvius.
Sekantį kartą: "Tas
vienas".
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New Yorko lietuvių tautinių šokių grupė, neseniai atšventusi 20 metų veiklos sukaktį, su vadove Jad
vyga Matulaitiene.
Maželio nuotrauka

ST. CATHARINES

DVIGUBA SUKAKTIS
Š.m. birželio mėn. bu
vo suruošta A. ir A. Še
tikams 15 metų vedybinio
gyvenimo sukakčiai pa
minėti netikėtumas —
vaišės. Iniciatoriais bu
vo: A. Lukas, P. ir P.
Polgrimai ir S. ir Z. Ulbinai. Žmonių dalyvavo
apie 80, iš apylinkės vie
tovių ir iš JAV. Gausus
svečių dalyvavimas A. ir
A. Šetikųpagerbime aiš
kiai parodo, kad sukak
tuvininkai St. Catharine
ir už jos ribų yra labai
populiarūs, turi daug
draugų ir yra mėgiami.
Be to, ši jų vedybinė su
kaktis dar buvo siejama
ir su Adolfo Šetiko dvi
dešimties metų visuome -

nine veikla, kuri kartu ir
gi atžymėta. _
A. ir A. Šetikai yra
nauji ateiviai. St. Catharines mieste jau gyvena
virš dvidešimt metų.
Prieš tai čia“ nebuvo jo
kios lietuviškos veiklos.
Lietuviai nebuvo organi
zuoti. Gyveno pabirę. Be
jokio dvasinio ryšio. Ma
žomis grupelėmis pa
draugaudavo, ir viskas.
Apie betkokius parengi
mus ar minėjimus ne
buvo nė kalbos. Adolfas
Šetikas, kaip pirmasis
iš naujųjų ateivių, maty
damas tokį apmirus į lie
tuvišką gyvenimą negalė
jo pakęsti. Jam rūpėjo
kaip nors čia gyvenan-

MUSU PRAEITIES BEIEŠKANT
”MUSŲ PRAEITIES BEIEŠKANT” Česlovo Gedgau
do knyga jau paruošta spaudai.
Kaip žinote iš Dirvoje spausdintų ištraukų šioje kny
goje iškeliama giliausia Baltų praeitis visai naujoje švie
soje, pasirėmus vėliausiais šaltiniais. Pažangos amžiuje
negalime tenkintis svetimos propagandos dažnai sužalota
mūsų istorija bei pro-istorė. Turime bešališkai paskelbti
oficialius dokumentus ir naujausius archeologinius radi
nius, kurie tą mūsų praeitį garbingai nušviečia.
Knygoje medžiagos trigubai daugiau, negu buvo
spausdinta Dirvoje. Be to, atskleidžiama nepertraukiama
mūsų istorinė raida nuo Kristaus laikų ligi Mindaugo,
kurios dar niekas nėra paskelbęs. Plačiai aprašoma seno
vės Baltų tikyba ir aukšta kultūra, duodama daugiau 70
iliustracijų bei žemėlapių. Negailėta pastangų, kad gražiai įrišta didelio formato vertinga knyga 400 psl. puoš
tų kiekvieno lietuvio'biblioteką.
Tie praeities klausimai savo naujumu ir netikėtumu
turės sukelti kontraversijų. Diskusijoms bus progos kny
gai pasirodžius, — kiekvienas mūsų galėsime apsispręsti
knygą perskaitę, nes duodami faktai paremti moksliniais
šaltiniais, kurių sąrašas patiekiamas knygos pabaigoj
(apie 150 veikalų).
Iš anksto suteikta Jūsų parama yra būtina, kad
knygos leidėjams nuimtų nuo pečių rizikos naštą. Todėl
prašome Jus Drisidėti prie visai lietuvių tautai naudingo
žygio savo įnašu:
$500.00 ir daugiau — Mecenato vardu;
$100.00 ir daugiau — Rėmėjo;
$15.00 — Prenumeratoriaus.
Mecenatų bei rėmėjų sąrašas bus atspausdintas kny
gos pabajgoje. čekius ar perlaidas prašome adresuoti:
"Gedgaudo knygos Talkai” ir siųsti komiteto iždininkui
J. Kutrai: 1011'— 19 St., Santa Monica, Calif. 90403.
Reiškiame Jums gilią pagarbą ir iš anksto dėkojame.
KOMITETAS:
Alena Devenienė, Stasė Pautienienė, Juozas
Balčiūnas-švaistas, Jonas Kutra, Algirdas
Budreckas.

čius lietuvius suburti į
vieną lietuvišką viene
tą, išjudinti, išvystyti lie
tuvišką veiklą. Ir jis bu
vo vienas iš tų iniciato
rių - pionierių, kurie to
darbo ėmėsi ir kuriems
tai pasisekė. Šiandieną
St. Catharines mieste
matome gražiai veikian
čią Lietuvių Bendruo
menę, bet, tur būt, ma
žai kas ir beprisime
name, kad to taip gra
žiai suorganizuoto lie
tuviško sambūrio ir yra
vienas iniciatorių Adol
fas Šetikas. Ir per dvi
dešimt metų jis čia be
gyvendamas padarė tokį
didelį įnašą lietuviškoj
veikloj ir kartu lietuvy
bėj, kad vargu ar Niaga
ros pusiasaly kas gali
jam prilygti. Beveik ne
buvo LB valdybos, į ku
rią nebūtų įėjęs ir Adol
fas. Daug kartų buvo ir
jos pirmininku. O jam va
dovaujant kokie puikūs
būna parengimai! Ko
kios didingos progra
mos ir kiek sutraukia
žmonių! Be to, daug kar
tų dalyvavo Krašto Ta
rybos ir porą kartų Pa
saulio Lietuvių suvažia
vimuose.
Veiklus jis ir su jau
nimu. Jo pastangomis bu
vo sukurta St. Catharine
skautai. Daug su jais dir
bo. Tam daug paaukojo
jėgų, laiko ir nemažai
pridėjo pinigo. Nenutrau
kė ryšio su jais ir da
bar. Už šitą pasiaukoji
mą ir didelį darbą Skau
tų Sąjungos yra įvertin
tas: pakeltas į paskautininko laipsnį ir apdo
vanotas ordinu.
Jam prie širdies ir lie tuvių šeštadieninė mo
kykla. Daug kartų yra bu -

vęs ir dabar yra tėvų ko
mitete. Visada priside
da prie jos išlaikymo. Ir
šiemet, jeigu ne jis, ne
būtume turėję šeštadie
ninės mokyklos. Jis sur a
do mokytojus. Pasirūpi
no jų atlyginimu irtrans
portacija.
Per pastaruosius po
rą metų lietuviai gra
žiai pasirodė tautybių
festivaliuose. Buvo pa
tiektos gražios progra
mos ir suruoštos didin
gos liaudies dirbinių pa
rodos. Lietuviai pirma
vo kitų tautybių tarpe.
Tai garbė lietuviams!
Bet ta garbė atiteko tik
Adolfo Setiko dėka, nes
jis visa tai suorganiza
vo.
Jis dirba taip pat ir
su karių veteranų sąjun
ga Ramove. Visur jo pil
.na. Darbo nesirenka —
koks pakliūva po ranka,
nuo vadovaujančio iki že
miausio. Dažnai dirba ir
už kitus. Veža už de
šimts. Tai neišsemia
mos energijos ir darbš
tumo žmogus. Su kūnu
ir siela atsidavęs lietu
vybei.
Be abejo, tokia naši
jo veikla neapsieina ir be
jo mylimos žmonos Albi
nos pagalbos. Kur ji ga
li, visada jam gelbsti.
Albinos ir Adolfo Še
tikų atžalynas, nors dar
jaunamečiai, bet jau spė
jo pasireikšto lietuviško
je veikloje. Ir, reikia
manyti, kad ateity dar
daugiau pasireikš ir pa
seks tėvelių pavyzdžiu.
Vaišės vyko Niagara
Falls Vašeklių reziden
cijoj. Jas gražiai pra
vedė A. Lukas. Visų nuo
taikos buvo puikios. Bu
vo nemažai kalbėtojų.
Sukaktuvininkams pa
reikšta daug linkėjimų ir
įteikta gražių dovanų
(sc)

A. Rannit...
Atkelta iš 5 psl,
ir bandžios satyros, daž
niausia taikomos specifi
nėm aplinkybėm, o ne sie
kiančios pagrindinio tikslo
— humoro visuotinumo”.
Keldamas tautinės litera
tūros idėją, poetas Al. Ran
nit prisiminė Lietuvą ir lie
tuvių grožinę literatūrą,
čia jis tarė, kad kiekvienas
rašytojas, nepaisant kuria
kalba jis berašytų, neišven
giamai atspindįs savo tau
tos sielą. Toks buvęs O. W.
de Lubicz Milašius, vado
vaujantis metafizinis Pran
cūzijos poetas, lietuvis po
etas', pasisakęs prancūzų

Skulptoriaus Antano Mončio medžio skulptūra Briuselyje (Belgi
joje) laimėjusi Shell bendrovės konkursą. Ji yra pastatyta Shell
bendrovės naujuose rūmuose kongresų salėje.

kalba (poete, lituanien d’expression francaise). Dau
giau negu šimtas metų te
besitęsia ginčai dėl Adomo
Mickevičiaus, kuris pats
save apibūdinęs kaip Cente
Lituanus, Natione I’olonus
(Al. Rannit’o pabraukta).
Ad. Mickevičius savo eiles
rašęs lenkiškai, bet iš tikro
jis esąs lenkų ir lietuvių
tautinis poetas. Al. Rannit’o
paskaita P. E. N. kongrese
paskelbta trim kalbom —
anglų (ta kalba ji buvo
skaitoma), prancūzų ir ko
rėjiečių kalbom. Poetas Al.
Rannit, kiek teko patirti, iš
tarptautinio P.E.N. kongre
so, įvykusio Seoul’e, P. Ko
rėjoj, Amerikon grįš liepos
mėn. pabaigoj. Savo paskai
tos santrauką ir kongresi
nius įspūdžius jis yra susi
taręs paskelbti The New
York Times kultūros ir
knygų priede.
Jau kuris laikas Al. Rannit’as pastoviai gyvena Nevy
Ilaven’e, Conn., ir dirba

Siunčiu č. Gedgaudo istorinei knygai ”Mūsų praeities
beieškant” išleisti
Mano adresas: ................................

Parašas

DETROIT

ŠAULIŲ DĖMESIUI
Stasio Butkaus ir "Švy
turio" kuopų šauliai lie
pos 18 d. 1 v. p.p. su au
tomobiliais susirenka
Vernor ir 25th St. ir iš
ten organizuotai daly
vauja DLOC rengiamo
joje Pavergtų Tautų de
monstracijoje.
Stasio
Butkaus kuopos šau
liams vadovauja Leo
nardas Šulcas, o Jūrų
šaulių "Švyturio" kuo
pai vadovauja Mykolas
Vitkus.
A. Grinius

PAGALVOK

(IŠKIRPTI)
Komiteto iždininkui J. Kutrai,
1011 — 19 Street,
Santa Monica, Ca|if. 90403

Data

Yale Universitete, čia jis
yra rusų ir rytų Europos
tautų kolekcijų kuratorius,
beveik kasmet Yale Univer
sitete surengiąs rytų Euro
pos tautų knygų parodas ir
grožinės literatūros semi
narus (paskutinysis Al.
Rannit’o suorganizuotas se
minaras buvo skirstąs estų
literatūrai).
St. S.

Futbolo komanda laimėjusi pirmą vietą Chicagos moksleivių šventės metu. Nuotraukoje iš dešinės:
Saigunas Degutis, Jurgis Venckauskas, Saulius Gylys, Raimundas Pikšrys, Edmundas Sinkus; antroje ei
lėj; Juozas Bacevičius -- L.B. sporto šventės oficialus rengėjas, Audrius, Aleksas Remeika, Tomas Se
rapinas, Petras Venckauskas, Zenonas Balčiūnas ir p. Kerelis L.B. šventės rengėjas.
Z. Degčio nuotrauka

* Berniuko balsas kei
čiasi, kai jis tampa vy
ru... mergaitės — kai ji
tampa žmona.
* Žodis yra kaip strė
lė — atgal niekad negrįž
ta.
* Viengungis yra vienintėlis vyras, kuris nie
kad nesužino savo ydų.
* Asilas neturi laiko
galvoti, nes jis bijo pa
miršti bliauti.
* Moderni m uzika yra
visiškai tvarkoje, tačiau
kodėl ji turėjo atsirasti
mūsų laikais?
* Ankstėliau, papras
tai tėvas mokydavo sūnų,
kaip skustis barzdą —
šiandien patarimus barz
dos reikalais tėvas gau
na iš sūnaus.
Paruošė V.Š.

L.
CLEVELANDE
IR APYLINKĖSE
• laisves forumas
Pavergtųjų Tautų Savai
tės proga Clevelande
įvyks šį penktadienį, lie
pos 17 d. 7:30 v.v. St.
John's kolegijos audito
rijoje, E. 12 St. ir Su
perior Avė.
Sovietų pavergtų tau
tų atstovai teisėjų kole
gijai pristatys dokumen
tuotus kaitinimus nuro
dančius neteisėtą sovie
tų okupaciją ir komunis
tų vykdytus ir tebevykdo
mus tautžudystės nusi
kaltimus.
Teisėjų kolegiją su
darys: Apeliacinio teis
mo teisėjas John M. Ma
nos, apskrities teismo
teisėjas Alvin I. Krenzler, apskr. teismo tei
sėjas Perry B. Jackson, Clevelando mies
to teisėjas Norman Fuerst, prof. Michael S.
Pap,
prof.
Hovvard
Oleck, AFL-C1O distrikto pirm. James Iafelice,
adv. William Petro ir
Tautybių Sąjūdžio pirm.
Ralph J. Perk.

Tribunolo sprendimas
bus pasiųstas su visais
sovietus kaltinančiais do
kumentais JAV Preziden
tui, Kongresui ir Jungti
nėms Tautoms.
Visi lietuviai kviečia
mi Laisvės Forume gau šiai dalyvauti.

• JONAS IR NELE
MOCKAI grįžo iš atos
togų, automobiliu apke
liavę Pacifiko pakrantę
ir Amerikos vid. valsti
jas.
• LIETUVIŲ

NAMŲ

statybai remti organizuo
jamas visuomeninis ko
mitetas.
Iniciatoriai:
inž. B. Snarskis, dr. A.
Butkus, V. Plečkaitis ir
ALT Clevelando sky
rius. Šis suorganizuotas
komitetas propaguos na
mų statybą, platins akci
jas ir bus patariamuoju
visuomenės balsu Lithuanian Village direkcijai.

• SLA 14 KUOPOS
vidurvasario susirinki
mas įvyks rugpiūčio 2 d.

AND LOAN ASSOCIATION
MOKA AUKŠTAS PALŪKANAS Už PADĖTUS
INDĖLIUS.

Už paprastus indėlius moka

5%

Už įvairius* taupymo certifikatus moka

5 '/<% « 6%
Visiems indėliams valdžios apdrauda pakelta iki
$20,000.00.
Teiraukitės bet kuriame SUPERIOR SAVINGS
skyriuje dėl taupymo sąlygų ir Jums bus paaiš
kinta, kokį taupymo būdą pasirinkti, kad gavus
didžiausias palūkanas.
SUPERIOR SAVINGS skyriai:

798 EAST 185th STREET
Telephone 481-8552
6712 SUPERIOR AVENUE
Telephone 431-2497

13515 EUCLID AVENUE
At Superior — (Near Rapid)
Telephone 681-8100

AMERIKOS LIETUVIŲ
PILIEČIŲ KLUBAS
Telef. 391-1143

Cleveland, Ohio

Kviečia visus tapti klubo nariais.
Palaikydami Klubą — kartu paremsime Cleve
lando lietuvių organizacijas.
Penktadieniais galima vaišintis bulviniais bly
nais, dešromis, virtiniais ir kepta žuvimi. Kitomis
dienomis įvairūs kiti valgiai.

Viši susitinkame Lietuvių Klube!

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO {STAIGA
Vėsinamas oras Jūsų patogumui

Della E. Jakubs & H’illiatn J. Jakubs

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojiii
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo
6621 Edna Avenue
361-1763

12 v. Lietuvių salės sve
tainėje. Susirinkimo dar
botvarkėje: kuopos dele
gatų, Vytauto A. Braziulio ir Kazio S. Karpiaus
pranešimai apie SLASei
mo darbų eigą ir svar
besnius nutarimus. Po
susirinkimo visi daly
viai kviečiami į broliško
bendravimo popietę kuo
pos pirmininko Vytauto
ir Noros Braziulių sodybon, 3757 Northwood
Rd., University Heights
Esant reikalui skambin
ti 321-2443.
• GRANDINĖLĖS ke
lionę į Kolumbiją ir Venezuelą gražiai aprašė
Clevelando dienraštis
The Plain Dealer savai
tiniame priede PD Action (liepos 10 d.) ilius
truodamas keturiom nuo traukom.

•NIJOLE VEDEGYTE - PALUBINSKIENE
su keturiais darbais da
lyvauja Massillon mu
ziejaus 34-toje metinė
je Ohio dailininkų paro
doje.
Paroda vyks visąrugpiūčio mėnesį.

SUPERIOR
SAVINGS

6835 Superior Avė.
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1970 m. liepos 15 d.

936 East 185‘h Street
531-7770

• LOU1S LANE, ku
ris su Clevelando orkest
ru dirba nuo 1947 m. ir
yra orkestro Associate

Conductor nuo 1960 m.,

šį vasaros sezoną diri
guoja "Pops" koncer
tams ir aktyviai daly
vauja Blossom muzikos
centro veikloje.

FILATELIJOS KAMPELIS
_________

ANTANAS BERNOTAS __ _ _

LENKIJA išleido porą paš
to ženklų, kuriais pagerbiamas
žymus astronomas Mikalojus
Kopernikas. Čia dedame 2,50
zlotų p. ženklą su jo atvaizdu
ir jo daryta Saulės sistema.

Mikalojus Kopernikas.lotyniškai vadinęsis Micolaus Copernicus (1473-1543), kanauninkas,
gimėTorunėje, tuomet priklau
siusiai Prūsijai. Studijavo Kro
kuvoje ir Bolonijos, Paduvos ir
Ferraros universitetuose Itali
joje, gaudamas kanonų daktaro
laipsnį 1497 m. buvo paskirtas
Grauenburgo kanauninku Prūsuo
se, bet netrukus išvyko į Romą
ir ten dėstė astronomiją. 1505
m. gr(žo Lenkijon ir atsidavė sa.
vo dvasininko pareigoms. Nors
jis žinomas kaip astronomas,
bet astronominių stebėjimų jis
nedaug teatliko. Jo svarbiausias
darbas -- matematiniai Saulės
sistemos apskaičiavimai, pa
statant Saulę visatos centre, vi3ton iki tol buvusios Ptolomėjaus
sistemos, kurios centre buvo
Žemė. Kopernikas liko nesu
griaunamu autoritetu iki Kep
lerio, Tycho Brahės ir Newtono laikų. Parašė kelias astro
nomines studijas lotynų kalba.

stovė. Turtingo bankininko duk
tė, gavo puikų išsilavinimą ir
kelius | intelektualini elitą. Dvi
dešimties metų ištekėjo už šve
dų diplomato Stael-Holstein, bet
vedybos nebuvo laimingas ir ji
pasišventė literatūrai. Daug ke
liavo po Europą ir užmezgi pa
žintis su garsiaisiais ano meto
vokiečių literatais (Goethe, Ši
leriu, Fichte, Wielandu ir kt.).
1807 m. grižo j Švecariją ir ap
sigyveno prie Ženevos. 1811 m.
ji, jau našlė, ištekėjo už A. de
Rocca ir vėl keliavo po Europą
iš kur grjžo tik Napoleonui žlu
gus. Parašė romanų, literatūri
nių studijų, essays ir aprašy
mų iš susitikimų su žymiaisiais
asmenimis.
V. VOKIETIJA išleido 30 pfenigių pašto ženklą paminėjimui
tautinės filatelinės parodos
SABRIA 70, kuri įvyko Saarbrueckeno mieste, Saaro kraš
te. Piešiny parodytas I markės
Saaro krašto pašto ženklas,
pieštas mūsų dailininko V,K.
Jonyno, kuris buvo išleistas 20
kitų pašto ženklų serijoje 1947
m. Artame 1 markės pašto ženk
le matyti didžioji Saaro upės kil
pa tarp Mettlacho ir Merzigo
miestų. Saaro upė, maždaug 85
mylių ilgio, prasideda Prancū
zijos Vogėzų kalnuose, vėliau
teka skersai Saaro kraštą per
turtingiausias Europoje anglių
kasyklas, ir (teka į Mozelio
upę netoli Triero miesto. Be
veik visu ilgiu upė tinka laivy
bai.

ta Kerikeri vietovė, ten (kurta
1819 m., gi 6 c. ženkle matome
Bay of Islands (Salų įlanką) su
ta vietove. Naująją-Zelandiją at
rado Tasmanas 1642 m., vėliau
ją lankė kitas Žymus keliaunin
kas kapitonas Cook 1769 m., bet
tik 1819 m. pirmieji kolonistai,
banginių žvejai ir prekiautojai
ten (steigė pirmąją sodybą maorių apgyventose salose. Nuo
1840 m. N. Zelandija tapo D.
Britanijos kolonija. Ji susideda
iš North Island, Southarba Middle Island ir Steart Island bei
daugelio arčiau ar toliau kran
tų gulinčių salų ir salelių, bend ro ploto 103,723 kv. mylių. Sa
lose gyvena 2,712,251 gyventoju,
kuriu tarpe apie 85,000 pirmykš
čių gyventojų maorių. Kolonijos
sostinė yra Wellington miestas;
kiti didesni miestai: Auckland,
Christchurch ir Dunedin. Pašto
ženklus išleidžia nuo 1855 m.
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• REZISTENCIJA. R.
Spalis, Romanas. 430 psl.
Išleido Viltis. Kaina $6.00.

ŠVEICARIJA išleido penkių
p. ženklų seriją su jos žymesnė
mis asmenybėmis. Čia dedame
80 c. pašto ženklą su Mme de
StaeL

_• TERESE L1UTKIENE išsikėlė gyventi pas
savo dukrą Aldoną Savic kienę į Monticello, N.Y.
• VAŽIUOJAM auto
mobiliu liepos vidury į
Floridą. Galime paimti
vieną vyrą, mokantį vai
ruoti. Skambinti 531-7260.

Anne Louise Germaine, Ba«
ronne de Stael-Holstein, gimu
si Necker (1766-1817), buvo švei
carų kilmės prancūzų rašytoja,
paruošiamojo romantizmo at-

• ALT S-gos Clevelando
skyriaus gegužinė įvyks
rugpiūčio 23 d. Vlado Dauto sodyboje, 2971 Bishop
road.

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

• Išnuomojamas butas 5
kam b. viršuj, šv. Jurgio
parapijos rajone.
Skambinti UT 1-5080.
(51-52)

• Prieš atnaujindami sa
vo namų ar automobilių
draudimus, palyginkite sa
vo mokestį paskambindami
V. Giedraičiui tel. 944-6835.

KVIEČIAME Į TALKĄ!
Lietuvių Enciklopedijos
leidykla isleidusi eilę ver
tingų ir kažin ar bepakąri ojamų leidinių, iš naujo su
telkė jėgas prie ENCVCLOPED1A L1TUANICA, ku
rios bus 6 tomai. I-sis tomas
yra jau išleistas. Maloniai
kviečiame į talką ją užsipre
numeruojant.
Clevelande prenumeratas
priima: Juozas Stenipužis.
p. Balio Gaidžiūno krautu
vėje ir Dirvos administra
cijoje.
Iš anksčiau išleistų leidi
nių dar turima:
1. Lietuvių Enciklopedija
— 36 tomai
2. Vinco Krėvės Raštai
— 6 tomai
3. Mūsų Lietuva — 4 to
mai.
Tai yra vertingos dova
nos bet kuria proga. Jų kai
nos yra žemos, leidžiant da
bar kaštuotų beveik dvigu
bai. Nedelsiant užsisakyki
te, nes atsargos yra nedide
lės.
Adresas: Juozas Kapo
čius, 361 W, Broadway, P.
O Box 95, So. Boston, Mass.
02127, USA. Tel.: Leidyk
los — (617) 268-7730, na
mų (617) 282-2759.

• Globė Parcel Service,
Ine. Clevelando skyrius, dėl
atostogų bus uždarytas nuo
liepos mėn. 4 dienos iki lie
pos mėn. 28 dienos.
787 E. 185 St.
Cleveland, Ohio -14119
Tel. 486-1836
VIRĖJA

Gyventi kartu ar 5 die
nas savaitėje. Pietūs ir va
karienė. Kita pagalba sam
doma. Shaker Rapid. Telef.
991-6286.
(51-52)

IEŠKO BUTO
2 asmenų šeimai reikalin^
gas butas nauj. parap. ar
Euclid rajone. Skambinti
261-5661,
FEMALE HELP WANTED

SIUVĖJOS
Patyrusios prie stiprių elek
trinių siuvimo mašinų. Aukštas
akordinis (piece work) atlygi
nimas. Viršvalandžiai. Skambin
ti: Vicky Knapp 771-3633.

LENHOW CORP.
1239 West 9th St. (2nd Fl.
Cleveland, Ohio
(51-52)

Dailininkas Vytautas K. Jony
nas, tuomet gyvendamas okupuo.
tos Vokietijos prancūzų zonoje,
be čia minėtos Saaro krašto paš.
to ženklų serijos, yra dar nu
piešęs po keletą skirtingų pie
šinių pašto ženklus ir kitoms
trims tuomet prancūzų zonoje
buvusioms vokiečių provinci
joms: Badenui, Rheinland-Pfalzui ir Wuerttembergui, Saky
tos pašto ženklų laidos buvo iš
leistos 1947-49 m. laikotarpy
je net trimis skirtingomis se
rijomis. Vokiečių Michelio paš
to ženklų katalogai pažymi, kad
tai prof. V.K. Jonyno piešiniai.

♦»*

NAUJOJI ZELANDUA išlei
do du pašto ženklus paminėti
150 metų sukakčiai nuo pirmų
jų nausėdijų ten įkūrimo.
4 centų paįto ženkle parody-

TĖVIŠKĖLĘ Aš REGIU.
Prano Imsrio parašyti eilė
raščiai jauniesiems skaity
tojams. Iliustravo Aida
Vektarytė. 40 puslapių.
Kaina $1.00.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

lėšų. Pinigai reikalingi
korespondencijai, bro
šiūrų spausdinimui, kvie
čiant žymesnius sve
čius, pergabenant liau
dies meno eksponatus,
nes prie konferencijos
bus paroda — ir dar ke
liems tikslams. Labai
prašoma aukų iš organi
zacijų ir iš asmenų. Au
kas siųsti draugijos ižd.
Juris Petriceks,398Ventura Avė., Palo Alto,
Calif. 94306.

DIRVA

TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS
RIMAS — LIAUBA —
NAUJAS MEDICINOS
DAKTARAS

Vet. gydytojo Albino ir
Janinos Liaubų sūnus Ri
mas š. m, birželio mėn. bai
gė medicinos mokslų studi
jas ir gavo medicinos dak
taro laipsnį. Dr. Rimas
Liauba — tai naują ir nuo
širdžiai sveikintina mokslo
pajėga lietuvių išeivių gy
venime.
O. Liauba gimė 1945 m.
balandžio 15 d., savaime su
prantama, jau anapus Lie
tuvos ribų. Tėvas iš Bosto
no persikėlęs į Cincinnatį,
Ohio, 1962 m. Rimas baigė
Roger Bacon aukštesniąją
mokyklą, o 1966 m. Menų ir
Mokslo kolegiją Cincinnati
Universitete. Tais pat me
tais jis įstojo į to paties
Universiteto Medicinos mo
kyklą, kurią, kaip minėta,
baigė š. m. birželio mėn.,
įsigydamas med. daktaro
laipsnį. Studijuodamas Cin
cinnati Universiteto Medi
cinos mokykloj, už aukštą
mokslo lygį Rimas buvo iš
rinktas Phi Beta Kappa or
ganizacijos nariu.
Dr. Albinas Liauba, su
šeima atvykęs Amerikon,
kurį laiką gyveno Bostone,
čia jis priklausė ALT S-gos
skyriui ir nemažai prisidė
jo prie žinomų to skyriaus
namų atnaujinimo bei iš
puošimo. Rimas čia lankė
lituanistinę mokyklą, lietu
vių kalbos neužmetė ir ne
gausioj Cincinnati lietuvių
kolonijoj, priklausė lietuvių
skautų organizacijai, nuo
studijų atitrukdamas, daly
vavo lietuvių skautų sąskry
džiuose ir stovyklose. Bai
gęs medicinos mokslus, jis

pats panoro ir buvo priim
tas nariu į Ohio Lietuvių
Gydytojų Sąjungą. Jo tėvas
dr. Albinas Liauba, kaip
vet. gydytojas, jau eilė me
tų dirba žemės ūkio Depar
tamente, Cincinnati, Ohio,
maisto kontrolės žinyboj.
Dr. Rimui Liaubai studi
jas baigus, tų pabaigtuvių
proga jo tėvai suruošė vai
šes, kuriose dalyvavo gau
sus būrys Liaubų bičiulių
lietuvių amerikiečių. Iš lie
tuvių vaišėse dalyvavo Ohio
Lietuvių Gydytojų S-gos
pirm. dr. Edm. Drukteinis
su ponia, prof. dr. A. Bie
liauskas su ponia, iš Bosto
no su sūnum Arvydu buvo
atskridusi dr. Albino sesuo
Vai. Liaubaitė - Vaičjurgienė, vaišėse dalyvavo ir dau
giau garbingų svečių. Ta
proga buvo pasakyta kele
tas kalbų, jaunajam dr. Ri
mui palinkėta sėkmės, pa
linkėta ištverti savo' paties
pasiryžime visada būti
drauge su sergančiu bei
kenčiančiu žmogum.
Prie linkėjimų jaunajam
dr. Rimui Liaubai jungiasi
ir Dirva.

• Lietuvos okupacijai pri
minti ženkleliai, klijuojami
ant vokų, kuriuos išleido
Pasaulio Lietuvių Gydyto
jų Sąjunga, gaunami Dar
bininke, 910 Willoughby
Avė., Brooklyn, N. Y. 11221.
100 ženklelių už 1 dolerį.

Reiškiu savo nuoširdžiau
sią padėką ponui Walter
Rask-Rasčiauskui už didelį
rūpestingumą ir nuoširdų
patarnavimą sudarant man
galimybę aplankyti Lietuvą
ir mano mielus gimines. Per
jo asmenišką rūpestingumą
ir nuoširdžiausį patarnavi
mą mano kelionė buvo su
tvarkyta be rūpesčių ir
Amerikos lietuvių inžinierių architektų sąjungos ALIAS naujoji centro valdyba sudaryta Los Angeles
nuovargio. Be to su jo or
Calif. Iš k. i d.: inž. Alfonsas Juodikis, valdybos narys palaikyti ryšiams su išsiblaškiusiais inžinie
ganizuota ekskursija va
riais, architektais, 1510 Sandcaste Dr., Corona dėl Mar. Ca„ 92625, architektas Edmundas Arbas,
žiuojant pamatėme visas
vicepirm., inž. Vytautas Vidugiris, pirm. 27923 San Nicolas Dr., Palos Verdes, Ca. 90279, telef,
įdomiausias vietas.
(213) 377-3192, inž. Nida Brinkienė, sekretorius inž. Vytautas Tamošaitis, valdybos narys ir naujas
Pono Walter Rask-RasALIAS Los Angeles sk. pirm., inž. Eugenijus Vilkas, ižd. Trūksta nuotraukoj inž. Broniaus Galinio,
čiausko kelionių įstaiga
nario specialiems reikalams.
yra: American Travel Service Bureau, 9727 So. Western Avė., Chicago, Illinois
• Venezuelos LB pirmi
BALTISTIKOS KONFERENCIJA
60643. Tel. 238-9787.
ninkas inž. V. Venckus pra
Tikiuosi, kad šiuo viešu
neša, kad nuo birželio 29 d.
Antroji baltistikos kon - tori jos, kultūros, litera padėkos pareiškimu būsiu
Venezuelos televizija (5)
p i r madieniais programoje ferencija įvyks šiais me tūros, lingvistikos, fol ponui W. Rask nors dalinai,
kloro, meno ir mokslo. atsilyginusi ir lietuviškai
Gran Sorpresa skiria Gran tais lapkričio 26-29 d.
San
Jose
Statė
College,
Kviečiami visi susidomė visuomenei susirūpinus i a i
dinėlės pasirodymams VeSan
Jose
mieste,
Kali

jusieji ar prijaučiantie panašia kelione bent kiek
nezueloje. Įvadą ir paaiški
ji kuo gausiausiai daly p a g e Ibėjusi. Suinteresuo
nimus ispanų kalba paruo fornijoje.
Pirmoji
baltistikos vauti; nes busimoji kon tiems smulkiau apie mano
šė Jūratė S. de Rosales.
konferencija įvyko per
ferencija bus reta proga kelionę, prašau asmeniškai
supažindinti mokslo pa į mane kreiptis, mielai at
• "Lietuvių Tautos Geno nai Marylando universi
cidas ir Amerikos politikų tete ir praėjo sėkmingai.
saulį su estų, latvių ir sakysiu. Prašau rašyti: 31
žodis” (Dirva nr. 51, 3 psl.) Ta proga buvo įsteigta
lietuvių kultūra bei sie Springfield Ad., Aldan, Pa.
19018, arba skambinti tel.
autorius yra ne J. Jurevi Draugija Baltistikos Stu kimais.
MA
3-8165.
čius, bet J. Janušaitis. Abie dijoms Remti (AssociaBesiruošiant šiai kon
Dėkinga
Birutė Wallash
jų bendradarbių, dėl pavar tion forthe Advancement
ferencijai, labai trūksta
(sk)
džių sukeitimo atsiprašome. of Baltic Studies), kuri

ir ruošia antrąją konfe
renciją.
Šia prasme baltistika
• Lietuviai įsidėmėkite, apima trijų Pabaltijo tau.
kad Pavergtųjų Tautų Sa tų bei kraštų tyrinėjimą
vaitės paradui liepos 18 ren visais atžvilgiais. Į kon
kamės Wacker Dr. ir Wells ferencijos programą įei
gatvių kampe 11 vai. ryto. na pranešimai ir paskai
Ten buriasi ir organizaci
jos su vėliavomis, vaikų ir tos iš Pabaltijo tautų is-

CHICAGO

jaunimo ansambliai, atviri
autovežimiai. Ten dalyviai
bus aprūpinti plakatais, o
vaikai mažomis lieuviškomis vėliavaėlėmis.

BALTIMORES lietuvių radi
jo valandėlės gegužinėje susi
tiko Nancy Juškiatė iš Baltimorės ir Marija Dambriūnaitė iš
VVashingtono.

Tauriai lietuvei, Sibiro tremtinei

ONAI

PADĖKA

RIMIENEI

tų įamžintas prie Michigano ežero.
Lituanikos parko įren
gimo darbai jau pradėti;
paminklo bazė jau pada
ryta; netrukus bus stato
BEVERLY SHORES
mas ir skulptoriaus Juo
* BEVERLY SHORES zo Bakio sukurtas pa
Lietuvių Klubo nariai už minklas. Tam reikia dar
imti didelės gegužinės daug lėšų. Joms sutelk
rengimo darbais. Ypač ti rengiama ir ši gegu
daug dirba ponia Kristi žinė liepos 19 d. nuo 1
na Austin, vyriausioji iš vai. popiet gražioje dr.
vykos šeimininkė. Bufe Jono Valantiejaus sody
tui paruošti jai talkina boje prie New Buffalo,
ponios Prakopienė, Bra- Mich. Visi lietuviai kvie
šienė ir Krisčiūnienė. čiami linksmai praleis
Laimės šulinį kasa Ire ti sekmadienio popietę
na Nekuvienė. Vaikų žai vaišingų šeimininkų gra
dimus organizuoja Aldo žioje sodyboje ir parem
na Masiulienė. Kam vi ti Beverly Shores lietu
sa tai daroma? — Gitam vių klubo tautines bei kul
kad, Lietuvos vardas lik— tūrines pastangas, (sr)

GERIAUSIAI PAILSĖSIT PER SAVO ATOSTOGAS.

CAPE COD - OSTERV1LLE

KURORTE PRIE ATVIRO ATLANTO JŪROS
PLIAŽO — GRAŽIOJE LIETUVIŠKOJE

mirus, mūsų bendradarbiams — Velio

JANSONŲ VASARVIETĖS VILOJE
nės sūnui inž. ALFONSUI RIMUI ir

UDRONE

vaikaičiui ALGIMANTUI RIMUI —

reiškiame užuojautą

& 87 East Bay Rd., Osterville'Cape Cod, Mass. 02655
Tel. (Area 617) 428-8425

♦

Vila Audronė yra apsupta didelio pušų, beržų ir kt.
dekoratyvinių medžių parku. Daug vietos poilsiui ir
žaidimams.
Erdvūs kambariai, rami ir jauki aplinkuma.
Visai arti šiltos srovės, privatus atviros jūros pliažas
(7 min. pėsčiom).
Geras lietuviškas maistas.

Bartkus and Associates, Ine.
lietuviai bendradarbiai:

S. Antonaitis
E. A. Bartkus
P. čelkis
E. Jokubauskas
L. Juodikis
J. Jurkūnas
K. Kaunas

A. Mykolėnas
J. Petkūnas
V. Rupinskas
R. Sirutis
J. Šulaitis
J. Vadopalas
M. Valiukėnas

WVILA AUDRONĖ JAU ATIDARYTA

IR PRIIMA SVEČIUS

Aušra Zerr, L. Bendruomenės Philadelphijos apylinkės pirmi
ninkė, {teikia Aušrai KanaviCiŪtei, baigusiai pirmąja mokine šeš
tadieninę mokyklą, pažymėjimą. Salia mokyklos vedėja RėdaArdienė ir (žemiau) tautinių šokių mokytoja, Estera BendžiOtė,
K. Čikoto nuotrauka

V*
Cg

Kreiptis tiesiai į vilą AUDRONĘ, OSTERVILLE, CAPE COD, MASS. 02655. Tel. 428-8425,
MRS. MARIJA JANSONAS.
Visi maloniai kviečiami atvykti j šių gražiausią ir
didžiausių Cape Cod žalumynuos paskendusių lietuvišką
pajūrio vilą.

