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ARTIMUOSE RYTUOSE
TAIKA PRIKLAUSO NUO VVASHINGTONO-MASKVOS

Prezidento Nixono su
keltas aliarmas dėl būk
lės Artimuosiuos e Rytuo
se kai kur buvo sutiktas 
skeptiškai. Pvz. New 
York Times sekmadie
nio laidoje apžvalginėje 
dalyje tai situacijai ski
ria net 4 straipsnius. Vie
name jų nurodoma, kad 
prezidentas taip daryda
mas norėjęs pakelti sa
vo populiarumą, kas iš 
dalies turbūt atitinka tei’ 
sybei. Grėsmė Izraeliui 
padeda Nixono politikai 
Indokinijoje. Tiesa, kai 
kas nurodo, kad Ame
rikos įsivėlimas į Indo
kiniją neleidžia jai pa
naudoti visą svorį Arti
muosiuose Rytuose. Iš 
kitos pusės, jei Ameri
ka kapituliuotų Indokini
joje, kiek svorio ji iš vi-

SNIEČKUS VĖL PUOLA 
LIETUVIUS IŠEIVIUS
Birželio 23 d. Kaune 

buvo pradėta ir kelias 
dienas vyko Maskvos su
kviesta "visasąjunginė" 
konferencija vadinamo 
proletarinio internacio
nalizmo klausimais. Dir
bo visa eilė sekcijų. 
Skirta daug dėmesio 
"buržuazinio nacionaliz
mo" apraiškoms pa
sauly, be to, svarstytas 
keistas, bet Maskvai, 
matyt, priimtinas klau
simas apie tai, kaip su
derinti "proletarinį in
ternacionalizmą su pa
triotizmu".

Šalia Maskvos ir įvai
rių sovietų respublikų 
kalbėtojų, iš lietuvių ko
munistų plačiau pasisa
kė A, Sniečkus.

Kaip ir reikėjo laukti, 
Sniečkus nurodė į vad. 
"ideologines diversi
jas", kurių šaltinis — 
lietuvių veikla Vakaruo
se. Kaip komunistai su
sirūpinę tomis "diversi
jomis", čia pakanka nu
rodyti į kelias Sniečkaus 
kalbos pastraipas (pgl. 
"Tiesą", birž. 25).

Jis pažymėjo: "... ka
pitalo tarnai svarbiau
sias pastangas deda, 
siekdami skiepyti nacio
nalinę nesantaiką, neapy
kantą, kurstyti naciona
linius jausmus, pakirs
ti proletarinio interna
cionalizmo pagrindus... 
Kartu jie dažnai mėgina 
parazituoti kai kuriais 
mūsų sunkumais, trūku
mais, taip pat atskirų 
praeities laikotarpių ir 
istorijos momentų idea
lizavimu, kad tai panau
dotų savo ardomaisiais 
tikslais. Antikomuniz-: 
mas, antitarybiškumas 
įgyja aiškų nacionalis
tinį pobūdį. Vatikanas 
taip pat kursto religijos 
pagražintas nacionalisti - 
nes aistras..."

Ir kitoje vietoje Snieč
kus nurodo: "...idėjiniai 
ir politiniai imperialis
tinės reakcijos talkinin
kai yra ir lietuviškos bur
žuazinės emigrantų orga-

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS

so turėtų? Žinia, Izra
elis kol kas yra daug 
geresnėje būklėje kaip 
kiti Amerikos globoja
mieji. Jis neprašo nei 
Amerikos karių, nei gink
lų dovanai. Jis nori juos 
pirktis. Tačiau juo dau
giau Izraelis gaus lėktu
vų, tuo daugiau sovietai 
duos savo ginklų Egiptui, 
įskaitant ir priešlėktu
vinių raketų batarėjas. 
Jau šiuo metu atrodo, 
kad Izraelio aviacija per 
paskutinius du mėne
sius be perstojimo pul
dama Egipto Su ez o kana
lo pakraštį visdėlto ne
sugebėjo ten sukliudyti 
priešlėktuvinių batarėjų 
įrengimą. Tuo pačiu ar- 

nizacijos. Jos iš esmės 
siekia pakirsti morali
nę - politinę mūsų res
publikos gyventojų vieny
bę, susilpninti komunis
tinės ideologijos įtaką, 
iškraipty nacionalinę Ta
rybų valstybės politi
ką... būtina geriau ištir
ti jų (organizacijų Vaka
ruose — Red.) šiuolai
kinį veidą, jų veiklos for
mas bei metodus".

Sniečkaus naujas rū
pestis, dejavimas mask- 
vinių ir "visasąjunginių" 
ideologinių svečių aki
vaizdoje liudija, kad Vli- 
ko, mūsų veiksnių, orga
nizacijų veikla Vakaruo
se, ypač JAV-se, oku
pantą erzina, nes jis jau
čia tos veiklos poveikį 
krašto gyventojams. 
Sniečkaus pyktis įrodo 
ir tų "emigrantų orga
nizacijų" veiksmingu
mą bei teisingą kryptį. 
Priešingu atveju Snieč
kus ar partija nebūtų da
bar kreipę dėmesio į rei
kalą arčiau ištirti tų va
kariečių veiklos "for
mas bei metodus".

(ELTA) 

tėja diena kada egiptie
čiai galėtų pradėti per
sikėlimą per Suezo ka
nalą. Tam reikalui am
fibinius autovežimius jie 
jau gavo iš sovietų.

Akivaizdoje to, prezi
dentas Nixonas, pasak 
Newsweek, pažadėjo Iz
raeliui parduoti po du 
’Phantom’ lėktuvus per 
mėnesį. Be to, jis paža
dėjo dar duoti 6 tokius 
lėktuvus tuoj, pat, kad 
padengus Izraelio turė
tus iki šiol nuostolius. 
(1968 metais JAV par
davė Izraeliui 50 tokių 
lėktuvų, kurių pristaty
mas sekantį mėnesį bus 
išpildytas.) Kartu JAV 
pasiuntusios specialių 
prietaisų suklaidinti so
vietines raketas. Tie 
prietaisai gerai pasiro
dę Vietname.

Bet visos tos priemo
nės yra tik laikino pobū
džio. Kad išgelbėjus Iz
raelį nuo arabų persva
ros ateityje, JAV turi 
susitarti su Maskva. To 
ji iš principo yra pasi
sakiusi už Izraelio eg
zistenciją, tačiau ji jai 
reikalinga visų pirma 
tam, kad sukiršinus ara
bus. Tiek Washingtonas, 
tiek ir Maskva sutaria, 
kad taikos labui Izrae
lis turėtų atiduoti savo 
okupuotas teritorijas, ta
čiau Maskva turi galvo
je visas, o Washingtonas 
su tam tikrais pakeiti
mais, kad naujos Izrae
lio sienos būtų lengviau 
apginti. Prieš 1967 m. 
šešių dienų karą buvu
sias sienas neįmanoma 
apginti ir už tat Izrae
lis grįžimą į tas sienas 
laiko savižudybe. Čia ir 
slypi didžiausias skir
tumas tarp amerikiečių 
ir sovietų planų. Iš prin
cipo ir Maskva ir Wa- 
shingtonas sutinka, kad 
arabai turėtų pripažinti 
Izraelio suverenumą, ly
giai kaip abi sutinka, kad 
Suezas turėtų būti ati
darytas visiems lai
vams. (Suezas yra svar
besnis Maskvai kaip Wa- 
shingtonui, jo uždary
mas sulėtino sovietinio

ILIUSTRUOTAS TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Amerikoje dar yra patriotų, kurie gerbia vėliavą. Vaizdas iš New Yorko darbininkę suruoštų demons
tracijų, remiant prezidento Nixono politiką Indokinijoje. V. Maželio nuotrauka

Daiva Kezienė tarė:

NE, NEGALIMA TYLĖTI!
Tai buvo vieną gegu

žės rytą. Daiva Kezie
nė, kaip visada darbo 
dienomis, davė parėdy
mą 5-iems savo sūnums 

tiekimo pristatymą Viet- 
namui.)

Izraelio ministeris 
pirmininkas Goldą Me- 
ier pareiškė prancūzų 
žurnalui L'Express, kad 
ji jau daug kartų siūlė 
Nasšeriui slaptas dery
bas, paskutinį kartą 
prieš dvi savaites, ta
čiau negavusi jokio atsa
kymo. Sovietų kėslus ji 
taip apibūdino:

"Maskvos valdovai 
yra ne idealistai, betblo, 
giausios rūšies imperi
alistai. Jie nori įsitvir- 
tingi Artimuosiuose Ry
tuose ir tam tikslui iš
naudoja Nasserio sva
jones. Jie eis tuo keliu 
taip toli, kiek jiems leis 
JAV". ■

Bet kaip JAV gali juos 
sulaikyti? Atominio ka
ro grėsme? Susirėmimu 
Viduržemio jūroje? Ar 
tai įmanoma po to, kai 
JAV nedrįso sulaikyti so
vietų laivų, plaukiančių 
į šiaurinį Vietnamą?

ANTANAS DIRŽYS

sulipt į mašiną — žy
giui į mokyklą. Bet pri
važiavusi mokyklą rado 
ją ne "kaip visada". Šį

Daiva Kezienė

rytą mokykla buvo užra
kinta, ant durų kabojo 
pranešimas: mokykla už
daryta dėl gedulo visa
me New Yorke.

Mama Daiva — lietu
vė, ir mama Lee — ame
rikietė susidūrė žvilgs
niais nustebimo ir neri
masties. Ką juodvi juto, 
tą išsikalbėjo ir gyvu žo
džiu, prie to prisidėjo 
trečia, ketvirta ir kažin 
kelinta mama, o po to gi
mė bendras tą rytą su
sitelkusių mamų nusi
statymas, suglaustas įto 
kį rėmą.

"Prieš kelias dienas 
žuvusių 4-ių studentų, 
nors ir jų pačių keltose 
riaušėse, reikia gailėti. 
Jauna gyvybė — ypač 
brangi. Tačiau studentų 
keltos riaušės buvo nu
kreiptos prieš savo kraš 
to vyriausybę,prieš vals
tybės vėliavą ir ypač 
prieš JAV Prezidento ve
damą kovą sutramdyti ko - 

munizmą. Tokiose riau
šėse atsiradusios aukos 
neužsitarnauja tokio ge
dulo, kad net New Yorko 
mokyklos būtų uždary
tos, burmistras John 
Lindsay blogai padarė 
leisdamas visuotiną mo
kyklų gedulą, pritarda
mas maištaujančiai stu
dentijai, o ypač velda- 
mas politikon pradinių 
mokyklų mokinius, t.y. 
vaikus ".

"Ne!" — sušuko Daiva 
Kezienė — "mes nega
lim nuleist to tylomis, tu
rim protestuoti"

Tą pačią dieną protes - 
tas buvo parašytas, 200 
motinų ir tėvų pasirašy
tas ir burmistrui J. Lind 
say įteiktas. Lygiagre
čiai su tuo buvo sutarta 
ir nutarta New Yorko 
dalyje — Middle Villa
ge — organizuot rnotor. 
kadinį paradą su prita
rimo šūkiais vadovauja
mai prezidento Richar
do Nixono antikomunisti
nei kovai — Amerikoj ir 
pasaulyje.

Paradas įvyko sekantį 
šeštadienį (gegužės 16) 
važiavo virš 200 auto
mobilių per gatves 500, 
000 gyventojų — su šū 
kiais, siūlymais, prita 
rimais, raginimais, pa
drąsinimais — keldami 
žmonių nuoaikas, žmo
nių išsiliejusių į gatves 
su pilietine savigarba, 
dalyvavusių ne tylomis 
pro atidarytus langus, 
nuo balkonų su vėliavų 
šimtais, tūkstančiais.

Ir tai — buvo dar ne 
viskas.

Toms dviem jautriom 
motinom ir ryžtingom 
pradininkėm — Daivai 
Kezienei ir Lee Plerce 
— atėjo priderinta pagal - 
ba. Pramonininkai, pre- 
kybininkai, savivaldy
bių įstaigos ir keletas 
valstijos įstatymų lei
dėjų greit pagamino 
tūkstančius lapų para
šams, kurie pritarė JAV 
Prezidento pastangoms 
saugot Ameriką, įos ger
būvį ir kurie sveikina

(Nukelta į 2 psl.)
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PO PIETŲ KRYŽIUM
VLADA? RADZEVIČIUS

“KULTŪRINIAI MAINAI” 
GRIEŽTAI ATMESTINI

Š.m. birželio pabaigoje Adelaidėje suorgani
zuotas sąlyčio su tauta simpoziumas, apie kurį 
"Dirvos" skaitytojai buvo painformuoti pereitą 
kartą, daugiausia gvildeno "kultūrinius mainus". 
Išsamiausiai juos palietė žinomas Australijos Ka
talikų Federacijos idėjų populiarintojas Pranas Pus- 
dešris. Savo samprotavinąus jis grindė pavyzdžiais, 
paimtais iš Amerikos ir Kanados lietuvių patir
ties. Jis čia apžvelgė krepšininkų pasiuntimą į Lie
tuvą ir iš Lietuvos atsiunčiamų menininkų pasiro
dymus Amerikoj bei Kanadoj. Šiuos nusidavimus su- 
raišęs su skirtingom reakcijom pačių lietuvių tar
pe, Pusdešris taria, kad okupantas, sąmoningai nau
dodamas vadinamus "kultūrinius mainus", jau įs
praudė pastebimą pleištą į Amerikos ir Kanados 
lietuvių vieningumą. Tas pleištas varomas giliau 
tautiniam budrumui slopinti ir tarpusavio kivir
čams didinti. Jo nuomone, Amerikos lietuvių vienin 
gas atsparumas palūžo, kai į Lietuvą buvo pasiųs
ti krepšininkai. O incidentą su tautine vėliava jis 
laiko Hamiltono lietuvių gėda.

Pereidamas prie Australijos, Pr. Pusdešris 
pažymėjo, kad okupanto bandymai, kurie buvo pra
dėti Amerikoje prieš 10 metų, dabar jau užčiuopia
mi ir pas mus, ypač stebint įvairius apsilankymus, 
kvietimus, pažadus. Jo įsitikinimu, į kiekvieną iš 
Lietuvos okupanto atsiunčiamą asmenį reikia žiū
rėti, kaip į to okupanto užmačių vykdytoją, kuris 
yra įpareigotas atlikti vienokius ar kitokius užda
vinius. Ir iš Lietuvos į Vakarus siunčiamus dvasi
ninkus jis priskyrė prie tos pačios slaptas Mask
vos misijas vykdančios okupanto agentų kolonos. O 
tos slaptos jų misijos, be abejonės, sąlygoja ir 
mūsų kontaktą su jais.

Pr. Pusdešrio išvados "mušti hipnotizuojančią 
gyvatę" daugeliu atveju buvo identiškos samprota
vimams, kuriuos išreiškė Lietuvos Atgimimo Są
jūdžio nuotaikų vaizduotojas V. Raginis. Jo refera
tui (galbūt dėl nelaukto trumpinimo jį skaitant) trūko 
faktų, į kurių vietą įsiveržė graudenimai. Savo jaus
mingumo gaidą jis ypač aukštai įtempė kalbėdamas 
apie okupanto pastangas sukelti tarpusavio ginčus 
lietuvių tarpe, apie pavojų, kuris slepiasi net ir pa
vienių jaunuolių kelionėse į Lietuvą ir apie okupan
to pinkles bandant stipendijomis gundyti jaunus lie
tuvius .

Bronius Straukas, kuris visada aukštai kelia 
bendruomeninę vėliavą, galvoja kitaip, negu Ragi
nis, ypač dėl jaunimo apsilankymų Lietuvoje. Imda
mas pavyzdžiu Vakarų Vokietijos ir LB Krašto Val
dybos nutarimus apsilankymu ir studijų klausimais, 
Straukas nemato jokio pavojaus ir skatina privatų 
jaunimo apsilankymą palaikyti. Iš šio privataus ap
silankymo jis išjungia ekskursijas, prie kurių oku
pantas galėtų tiesioginiai ar netiesioginiai prikiš
ti savo klastingą ranką.

Visus tris referentus, gvildenusius kultūrinius 
mainus papildė VLIK'o atstovas Australijai, Juozas 
Lapšys, paskalydamas VLIK ir ALT atitinkamus 
nutarimus.

Nežiūrint skirtumų jaunimo apsilankymo ir kai 
kuriais kitais šalutiniais klausimais, simpoziume 
buvo išreikšta vieninga nuomonė dėl pagrindinio 
klausimo: ar turime palaikyti kultūrinius santykius 
su pavergtąja Lietuva? O ta nuomonė šitokia: oku
panto siūlomus "kultūrinius mainus" reikia griež
tai atmesti, nes jie yra vienšališki, destruktyvūs ir 
tarnauja vien okupantui.

***

• PAVERGTŲ TAUTŲ SAVAITE, kuri Australijoj jau eilė mė
ty organizuojama liepos mėnesį, šiemet irgi bus plačiai minima di
desnėse vietovėse. Ypač plačią programą sudarė Sydnejus. Čia sa
vaitė bus pradėta tradicine eisena per miestą liepos 12 d. Po eise
nos ir vainikų padėjimo oficialus savaitės atidarymas vyks Sydne- 
jaus miesto salėje. Kalbėtojais numatyti New South Wales valstijos 
teisingumo ministeris J.C. Maddison, Federalinis Laivyno minis
teris D.J. Killen, senatorius F.D. McManus, iš Sibiro pabėgęs trem
tinys S. Urmonas, Sydnejaus universitete atstovas G. Ferrovvir Pa
vergtų Tautų Savaitės Komiteto pirmininkas E.D. Darby. Liepos 18 
d. organizuojama šūkius ir plakatus vežančių mašinų motorkada, o 
vakare kultūrinis festivalis ukrainiečių salėje. Išleisti specialūs at
sišaukimai ir įvairios brošiūros. Atskiros grupės gamina specialius 
plakatus.

• JAUNOSIOS KARTOS meno paroda bus organizuojama Mel- 
bourne būsimų Lietuvių Dienų proga š.m. gruodžio 27-31 dienomis. 
Dalyvavime tik viena sąlyga — kūrėjai turi būti ne vyresni kaip 30 
metų amžiaus.

• ARTĖJANT KRAŠTO TARYBOS SUVAŽIAVIMUI vėl iškilo 
klausimas ar nereikėtų kilnoti Krašto Valdybos būstinę. Ligšiol ji 
pastoviai buvo Sydnejuje ir iš Sydnejaus lietuvių visada ta Valdyba 
būdavo renkama. Dabar, Broniui Straukai klausimą pajudinus "Mū
sų Pastogėje", vėl siūloma j( pasvarstyti Tarybos suvažiavime. 
Su Krašto Valdyba glaudžiai surištas ir bendruomeninis laikraš
tis (Mūsų Pastogė), nes ji tą laikrašti leidžia ir už j( atsako.

• NEW YROKO lietuviai pagerbė a.a. S, Narušj. ĮSydnejų at
vykęs p. Radzivanas ant velionis kapo padėjo L.B. New Yorko apy
gardos lietuvių vardu gražų vainiką. S. Narušis, kaip žinoma, ilgą 
laiką buvo ALB Krašto Valdybos pirmininku.

• AUSTRALUOS LIETUVIŲ BENDRUOMENES įsikūrimo 20 
metų jubiliejus Sydnejuje bus atžymėtas dviejų dienų iškilmėmis: 
rugpjūčio 9 ir 15. Oficialioje iškilmių dalyje numatoma pagerbti ryš - 
kesnius bendruomenės darbuotojus ir kultūrininkus.

• LEONO ŽYGO PARODA Adelaidėje meno kritikų buvo gana 
palankiai {vertinu. Atrodo, kad šis kuklus lietuvis dailininkas sa
vo ryžtingumu pamažu išplauks l platesnius vandenis.

• TĖVIŠKĖS AIDAI praneša, kad "Eliją Lazauskienė garsėja 
Adelaidėje savo originaliais paveikslais. Jos medžiaga ne dažai.

_____________________ DIRVA_____________________

ATVIRKŠČIA KĘSTUČIO IR BIRUTĖS 
ISTORIJOS VERSIJA

Būtų galima manyti, 
kad daina, ypač liaudies 
daina, būdama labiau

D. KEZIENĖ...
(Atkelta iš 1 psl.) 

Prezidentą- tvirtai nusi
stačiusį Amerikos gero
vei ir orumui kelt.

Tie lapai paskleisti 
New Yorko ir jos kaimy 
ninėse valstijose ir lau
kiama jų grįžtant pilnų 
su parašais.

Tuo pusmilijoninės 
New Yorko dalies Mid- 
dle Village gyventojai bu
vo patenkinti ir labai dė 
kingi tom dviem pradi
ninkėm motinom, kurių 
ryžtu šis sujudimas bu
vo sukeltas. Daiva Ke- 
zienė gavo ypatingą pa
garbą nuo Karo Vetera
nų "St. Margaret's Pos 
tč No. 1172". Ši organi
zacija š.m. gegužės 30 
d., savo iškilmingame 
akte, su virš 2000 daly
vių, įteikė D. Kezienei 
"Special Citation" už jos 
ypatingą patriotizmą. 
Šiame dokumente ji yra 
sveikinama už parody
mą gero noro padėti mū
sų Prezidentui šiais sun
kiais laikais ir tas ver
tinimas baigiamas šiais 
žodžiais: "Telaimina
Jus Dievas, parodžius 
didingai tikrą meilę vė
liavai ir šiam kraštui".

***
Daiva Kezienė nors 

jau ir motina penkių sū
nų, tačiau amžiumi yra 
jauna. Besireiškianti ge
romis savybėmis visuo 
meniniame darbe, šiuo 
metu ji yra svarbi bend 
radarbė New Yorke Lais 
vės Žiburio radijo pro
gramose ir veikli dalyvė 
lietuviškoj skautijoj. Be 
abejo, šie darbai negali 
neprivalo kliudyti auk
lėjimo savo penkių sū
nų "grandinėlės" kuri 
buvo akstinu tokiam ryž
tui, kad tuo susižavėjo 
Amerikos karo vetera
nai.

Smagu ir mums kai 
matom dvi moteris stai
ga per vieną dieną su
renkančias 200 parašų, 
per vieną savaitę suor
ganizuojančias 200 au
tomobilių paradą, per 
dvi savaites sau palen
kiančias 2000 veteranų 
simpatijų, o dabar, maž
daug po dviejų mėnesių, 
skaitančias virš 20,000 
parašų, su kuriais reiks 
vykti į Washingtoną ir pa 
guost visus Baltuosius 
Rūmus,

Dar smagiau, kai vie 
na tų moterų, visuose 
žingsniuose pirmavusi, 
yra Daiva Kezienė — 
jauna mama, lietuvė.

jausminis kūrinys, yra 
nesudėtinga savo nuotai
ka ir savo kompozicija. 
Tačiau dainose galima 
sutikti ir visai priešin
gų reiškinių. Kartais 
liaudies dainos pasižymi 
sudėtinga dramine kom
pozicija ir didele įtam
pa.

Paimkim e pvz. iš rin
kinio: "Vilnius liaudies 
dainose" dainą pažymė
tą 88 nr., užrašytą Vely. 
kūnų kaime, Utenos aps
krity. Ji turi sudėtingą 
kompoziciją ir liudija 
pajūrio ir Rytų Lietuvos 
įtampą.

Daina kalba apie mer
gelę pajūryje, kuri, ne
pritariant namiškiams, 
susidraugavo su berne
liu iš Vilniaus. Jie iške 
liavo nuotykiauti į mies 
tus. Mergelei pageidau
jant Jonukas nupirko mū 
rinius namus Vilniuje, 
brangiai už juos užmo
kėdamas. Tačiau po to 
Onytė atvėso nuo Jone
lio, nesutikdama jam pa
sižadėti.

Toliau daina pereina 
į Jonuko kerštą. Jei Ony 
tė nenori Vilniaus, jis 
kviečia ją į pajūrį, pasi
žiūrėti žuvelių. Reikia 
berods suprasti, kad jis 
sutinka pajūryje gyventi. 
Tačiau bevaikščiojant 
jiems pajūryje, jis įstu 
mia savo mergelę į ma
rias. Kai ji, gelbėdamo- 
si iš skendimo pavojaus 
kabinasi į krantą, jis jos 
rankas atkabina, leisda
mas jai skęsti. Nieko ne 
gelbsti nei graudūs Ony 
tės prašymai. Jonukas 
savo elgesį pateisina 
tuo, kad ji priklauso ki
tam.

Žvejai sugauna Ony
tės kūną. Liaudies poe
tas apdainuoja mergai
tės drabužius ir jos pa
čios grožį. Onytę laido
ja auksiniam grabely- 
Tuo tarpu Jonukas eina 
kalėjiman bausmės at
likti. Jis apgailestauja 
savo nelaimę.

Ši daina visų pirma 
yra sudėtingas meilės 
romanas vaizduojąs ka- 
pryzingą mergaitę. Ta
čiau dainininko pakalti- 
nimas tenka berneliui.

Kai žiūrime į šią dai
ną istoriniu požiūriu, ji 
atrodo iš unijinės Lietu 
vos Lenkijos valstybės 
laikų. Iš kurių, sunku 
tiksliai pasakyti. Ji yra 
savotiška išvirkščia is
torija Kęstučio ir Biru
tės legendai. Ten aukštai
čio ir pajūrio mergaitės 
meilė apsivainikuoja di
dele istorine palaima. 
Šioje dainoje pajūrio 
mergaitės ir Vilniaus 
bernelio meilė baigia-

bet įvairiaspalvė medžių žievė, kurią klijuodama sukuria gamtos 
vaizdus, šokėjų grupes ir kitus tradiciniai lietuvio sielai artimų 
temų paveikslus".

Viešėdami Chicagoje aplankykite 
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Savininkai: J. JANUSAIT1S ir J. MAŽEIKA

Čia rasite didžiausią pasirinkimą vietinių ir importuotų likerių 
ir kitokių gėrimų, gi delikatesų skyrius stebina savo įvairumu.

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.
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si skaudžia tragedija.
Ši daina, nepaisant 

savo tragiškos išeities, 
liudija kad tarp Žemaiti
jos ir Aukštaitijos yra 
buvę ne tik politinių bet 
ir šeimyninių santykių 
pastangų. Šis pastebėji
mas nėra toks bereikš
mis, kaip pirmu žvilgs
niu atrodo. Paskutiniais 
šimtmečiais prieš Ne
priklausomybės laikus 
Lietuvos žmonės gyve
no labai užsidarę ir at
siskyrę vieni nuo kitų. 
Platesnį santykiavimą iš 
dalies kliudė Rusų oku
pacija.

Žemaičių ir aukštai
čių santykiai prieš D. 
Lietuvos Kunigaikštijos 
laikus, reikia manyti,bu 
vo daug komplikuotesni, 
negu mes šiandien juos 
vaizduojamės. Durbės ir 
Saulės kautynes Žemai
čiai ir Aukštaičiai atli
ko atskirai, vieni ki
tiems nepadėdami. Ir jų 
kultūriniai skirtumai, 
kaip atrodo iš kautynių 
aprašymų, buvo dideli. 
Vieni kovojo lazdomis, 
kitų šarvai blizgėjo sau - 
Įėję. Pagaliau Mindau
go nužudymo tragiškųjų 
santykių įtampa pasiro
do visoje pilnumoje.

Tai pastebint čia ne
norima kelti bylos ir 
aiškintis kaltes bei nuo
pelnus tų santykių, ku
rių mes pažįstame tik 
nuotrupas. Tačiau tiek 
daina tiek istorinės nuo
trupos liudija, kad tie 
santykiai buvo daug su 
dėtingesni ir įvairavo 
skirtingais laikotar

piais. Santykių sudėtin
gumas ypač pasirodo 
skirtingais laikais. Kai 
kas vienu laikotarpiu pa
sirodo negalima (Min
daugo laikais) tas kitu 
laikotarpiu pasidaro ga
lima (Kęstučio laikais). 
Taip pat tie santykiai 
keičiasi pagal santykia
vimo prigimtį. Kas po
litiniu atžvilgiu pasidaro 
vieninga, tai dar ne bū
tinai vieninga šeimyni
niu atžvilgiu (88 daina).

Gražinos Krivickie- 
nės Gustaitytės rinki
nys: Vilnius Lietuvių 
Liaudies dainose, suža
dina mąstymų, liečian
čių mūsų tautos nueitą 
kelią.

Kun. V. Bagdonavičius 
MIC

Skaityk ir platink 
DIRVĄ

New Plastic Injeetion Molding
Plants Needs Experienced 
MATERIAL HANDLERS 
MAOHINE OPERATORS 

New buitdings, new niolds, new 
eąuipnienl.
Good vvorking conditions 6c benefits.

A PI
1900 EASY ST. 

WALLED LAKE. MICH. 
Call between 9 & II o’clock 

(3131 624-4066
(50-54)

EXPERIENCED
SIDING INSTALLERS 

WANTED
Steady work, mušt have own 
tools. Ilighest prices paid. 
Call collect, Mr. Phillips, 71G- 
685-1600. (49-55)
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THE LITHUANIAN 

NEWSPAPER DH APIE KARUI SKIRTUMUS

Argi taip blogai?
Jei patikėti daugumai 

amerikiečių reporterių 
ir komentatorių, šis 
kraštas ne tik neturi jo
kio ateities, bet jau da
bar baigia suirti. Jei 
kas drįsta pasakyti, kaip 
viceprezidentas Agnew, 
kad ne taip, tas tuojau 
apšaukiamas skaldytoju 
ir vienos visuomenės da
lies kiršintoju prieš ki
tą. Atrodo, kad daugumai 
komentatorių norėtųsi, 
kad JAV ko greičiausiai 
kapituliuotų Indokini
joje, prieš juoduosius 
ekstremistus namuose 
ir šiaip prieš visus ki
tus, kurie to tik norėtų. 
Tų rašeivų nuomone, pre
zidentas tik tada turėtų 
didelės tautos dalies pa
sitikėjimą, jei pasuktų 
tuo keliu. Jei jis tačiau 
bando pataisyti savo po
zicijas Indokinijoje, iš
naudodamas pasitaikiu
sią progą Cambodijoje, 
jis apšaukiamas kvailu 
nusikaltėliu ar protiniu 
ligoniu. Jei dar atsiran
da keliasdešimt ar net 
keli šimtai tūkstančių 
žmonių Washingtone, 
kurie nori iškilmingiau 
paminėti liepos 4 dieną, 
didžioji spauda, kaip 
New York Times, juos 
pristato beveik kaip pa 
mišėlius. Kiekvienas 
laikraštis rado reikalo 
pastebėti, kad jie ne
atstovauja visų... Lyg vi
sais kitais laikais Ame 
rikoje ir visuose kituose 
pasaulio kraštuose vieš
patautų visiškai vienin
ga nuomonė! Jei taip bū
tų, šiandien neturėtu
mėm nei tiek daug tiky
bų, nei tiek daug valsty. 
bių, partijų ir... laik
raščių.

Labai būdingą to
kiom nuotaikom istoriją 
papasakojo Newsweekko- 
lumnistas Stewart Al- 
sop. Ji sukasi apie bu
vusį JAV karo attache 
Cambodijos sostinėje 
pulk. Bill Pietsch. Jam 
kaž kaip nesisekė su sa
vo paties krašto repor
teriais. Vienas jų — ko- 
lumnistas Joe Kraft — 
jį pavadino 'komedijos 
ir patoso mišiniu', 'bū
dingu Amerikos kariu, 
kuris tiki į pergalę iki 
pat katastrofos išvaka
rių' Pentagonas po to jį 
greitai iš Cambodijos 
atšaukė. Jis turbūt grei
tai bus paleistas į at
sargą ir pamirštas. Vi
sa laimė, kad jis dar 
buvo pažįstamas su Ste- 
wart Alsop iš tų laikų, 
kai abu 2-jo pasaulinio 
karo metu buvo ruošia
mi parašiutais nusileis
ti į Prancūziją už vokie
čių linijų. Tai profesio
nalas karys, (tarp kitko 
turįs master's degreeiš 
Stanfordo universiteto), 
kuris savo mintis išdės 
to aiškiai ir paprastai. 
Dėl to jis kartais skam-

ba kaip kantrus instruk
torius kalbąs kiek atsi
likusiai klasei. Savaime 
aišku, kad toks kalbėji
mo būdas netiko Kraf- 
tui ir kitiems komenta
toriams, ypač jei jis ban
dė būklę atvaizduoti dau
giau iš optimistinės pu
sės. Be to, ir jo dar iš 
karo akademijos išnešta 
pagarba trims daly
kams: "garbė,pareiga ir 
tėvynė" — nūdien skam
ba kaip anachronizmas.

Alsopas rašo: "Billo 
pedantiškos maneros ne 
tiko — spauda nemėgsta 
būti mokoma. Bet būta ir 
kitos priežasties. Bill 
Pietsch yra tikras tikin 
tysis, ir spauda nemėgs
ta tikrų tikinčiųjų".

"Jis tikėjo — ir dar 
tiki į Garbę, Pareigą ir 
Tėvynę. Jis tikėjo — ir 
dar tiki, — kad tai ką 
mes padarėme Vietna
me, nėra gėda JAV- 
bėms, bet kad tai buvo 
patarnavimas JAV ir pa
saulio naudai; ir kad ka
ras, jei jo negalima lai
mėti, neturi būti pralai
mėtas. Spaudos daugu
mai, tai yra labai blo
gas tikėjimas."

Reikia stebėtis, sako 
Alsopas, kad Amerikoje 
dar yra daugiau panašiai 
galvojančių kaip Bill 
Pietsch.

Didžiausias pavojus 
šiam kraštui esąs tas, 
kad jei patrankos vėl pra
dės šaudyti — o tai tik
rai bus — JAV neturės 
daugiau Billų Pietschų. 
Tada, galiu pridurti, ne 
reikės ir Krafto ar kitų 
atskiros nuomonės nei 
piktintis viceprezidento 
skaldymo, poliarizaci
jos veikla. Visi bus vie
nodai laimingi ir vieno
dais jausmais sutiks bet 
kokią valdžios įsakytą 
šventę. Bet kol kas dar 
nėra taip blogai. (vm)

Jau nusibodo mūsų 
spaudoje skaityti apie ka
žin kokius kažin kieno 
pramanytus kartų skir
tumus išeivijos lietuvių 
tarpe. Daugiausia tą klau
simą įvairiais būdais ke
lia mėnraštis "Akira
čiai", nelyginant jie tik 
tam tikslui ir leidžiaihi, 
kad greičiau atsikratytų 
senosios generacijos, 
nes neteko matyti nei 
vieno numerio, kuris bū
tų pamiršęs niekinti mū
sų organizacijų vadovus, 
ypač ALT, VLIK ir k. 
Štai paskutiniame nume
ry balandžio mėn. vėl 
rašoma:

"Organizacijų vadovy
bėse dažnai atsiduria 
ne tie, kurie daugiau iš
mano, o tie, kurie sutin
ka tas pareigas prisi
imti ar kurie mėgsta va
dovauti. Šitokiu keliu 
atrenkami "vadai" ir į 
mūsų bendrines organi- 
zacijąs — ALT ir VLIK. 
Bet tokie vadai gali būti 
kartais geri reikalų ve
dėjai, vykdytojai, bet ne
būtinai geri veiklos pla
nuotojai, sprendėjai. 
Dar blogiau, kai į tokias 
vadovybes patenka tie
siog neraštingi žmo-

5 lietuviais grįžusiais iš Sibi
ro ir visi teigė, jog ten esąs 
trūkumas bulvių, duonos ga
baliuko, skudurėlio užsilopyti 
suplyšusį drabužį. Kada trem
tiniams suteikta privilegija 
klausytis iš užsienio radijo? 
Iki šiol buvo žinoma, kad Si
bire gyveną lietuviai tremti
niai neturėjo jokių galimybių, 
bent kokios iš užsienio pro
gramos klausytis, o jei taip, 
tai kur čia laimėjimas?

A.B.

KAIP VADINASI KOPLYČIA?

KUR ČIA LAIMĖJIMAS?

Laikraščiuose skaičiau, kad 
nuo liepos mėn. 1 d. Vliko rū
pesčiu iš Filipinų radijo sto
ties Veritas pradėjo transliuo
ti lietuviškas programas, ku
rias girdi ir Sibiran ištremtie
ji lietuviai. Tai vadinama dide
liu laimėjimu.

Norėčiau sužinoti nuo kurio 
laiko Sibiran ištremtieji turi 
radijo aparatus? Kalbėjausi su

Dirva ilgą laiką spausdino 
skelbimą apie taip vadinamą 
"Lietuvos Kankinių Koplyčią" 
šv. Petro Bazilikoje Romoje.

Mano turimomis žiniomis 
tokio dalyko, kaip "Lietuvos 
kankinių koplyčia" visai nėra. 
Šv. Petro Bazilikoje, Romoje, 
pastatyta koplyčia taip nevadi 
narna ir "Lietuvos" bei "Lie
tuvių" vardo tenai visai nebus.

Prašyčiau Tamstos kiek ga
lima greičiau patikrinti ir pa
skelbti Dirvoje, kaip tikrai yra. 
Jeigu pasirodytų, kad tos kop
lyčios Romoje pavadinime nė
ra "Lietuvos" ar "Lietuvių"var
do, tai čia bus ir vėl lietu
viams įvykęs skaudus smūgis.

Būtų skaudu daleisti, kad lie - 
tuviai buvo apgauti ir išnau
dojami. Lietuviai, aukodami 
iš savo sunkiai uždirbtų sutau- 
pų, tikėjo, kad aukoja savam 
reikalui, bet tikrumoje vienas 
dalykas buvo sakoma, o kitas 
buvo padayta ir svetimi nau
dosis.

Reikėtų rimtai pagalvoti, 
kaip šitą skriaudą lietuviams 
būtų galima atitaisyti.

S.Ž.

REDAKCIJOS, PASTABA: tu
rimomis žiniomis oficialus kop
lyčiai vardas duotas "Gailes
tingosios Motinos koplyčia". Ko
dėl taip atsitiko, laukiama kop
lyčios statybos komiteto smul
kesnio paaiškinimo spaudai.

nės... Atvirai kalbant, 
ALTo ir VLIKo tarybo
se tokių beraščių ar ma
žaraščių yra jau dides
nė pusė”...

Niekas nebandys gin
čyti, kad bet kokia žmo
nių bendruomenė ar or
ganizacija, susidedanti 
iš mokytų žmonių kai ku - 
riais atvejais yra daug 
naudingesnė ir pranašes
nė. Tačiau, kad ir labai 
mokytas profesionalas, 
nors ir labai mėgstąs, ne 
per prievartą įkalbėtas 
vadovo pareigas perim
ti, nebūtinai sugeba ge
rai tas pareigas atlikti. 
Gali būti geras inžinie
rius, gabus profesorius, 
bet labai blogas organi
zatorius. Vadu reikia 
gimti.

"Kadangi dabartinės 
kartos daugumą sudaro 
mokyti žmonės, vadina
mieji profesionalai, tai 
iškilti autoritetui moky
tų tarpe nėra lengva", 
rašo vėl autorius.

Nesileisdami įplačiuo- 
sius vandenis, o pažvel
gę tik truputį atgal vien 
tik į lietuvišką sektorių 
matome, kad ne vien 
mokslas gyvenime nule
mia, bet ir sugebėjimas. 
Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenei eilę metų sėk
mingai vadovavo tiktai 
ūkininkas, kaip jis pats 
save vadino, a.a. Juozas 
Bačiūnas. Ir vadovavo 
jis visiems mokytiems 
ir paprastiems, diplo
muotiems ir eiliniams. 
Vadovauti jisai matyt su
gebėjo, nes PLB-nė au
go, stiprėjo ir buvo vie
ninga, o po jo mirties 
balsuotojų skaičius žy
miai sumažėjo, atsira
do skundų ir net garbės 
teismo prireikė vado
vaujant mokytiems pro
fesionalams.

Ar iš viso reikalinga 
gaišinti brangų laiką ir 
lieti rašalą dėl savaime 
aiškaus klausimo — kar
tų skirtumo, kada tiek 
daug yra visokių darbų 
ir neįgyvendintų planų. 
Tas kartų skirtumo klau
simą aštresnėj formoj 
iškilo, kada prasidėjo 
bendradarbiavimas su 
kraštu, į ką mūsų vyres
nieji org-jų vadovai pa
žvelgė santūriau ir kri
tiškiau, o kai kurie, tik 
maža dalis jaunesniųjų, 
nepažinę Lietuvos oku
panto praktiškai, šio 
krašto universitetuose 
ne kartą gavę apie jįklai 
dingų žinių, šokosi bend
radarbiauti visomis jė—* 
gomis. Juos dar labiau 
paskatino vienas kitas 
prisidėjęs ir vyresnio
sios kartos atstovas tik 
jiems patiems težino
momis. aplinkybėmis.

Tada pradėta niekinti 
vyresniuosius ir skelb
ti, kad jiems laikas iš 
vadovybių pasitraukti, 
užleisti vadovavimą jau-

na jai kartai, gudresnią
ją!, protinga jai, einan
čiai kartu su gyvenimu. 
Ką gi reiškia pasitrauk
ti? Gyvenimas yra Aukš 
čiausiojo Tvėrėjo taip su 
tvarkytas, kad vietoje 
niekas nestovi. Ir Kar
toms nėra jokio reikalo 
tarp savęs kariauti, nes 
jų pasikeitimas vyksta 
savaime, natūraliu bū
du. Vieni gimsta, kiti 
miršta, vieni sensta, ki
ti auga, bręsta ir užima 
iš gyvenimo išeinančių 
vietas, tęsia jų darbus 
su vienokiais ar kito
kiais pakeitimais, pritai
kytais to laiko reikalavi
mams ir galimybėms, 
į visas vadovybes, jų ne
griaunant, savaime paei
liui ateina jaunoji karta 
evoliucijos keliu. Ir mū
sų bendrinėse org-se, jų 
vadovybėse visur jau ma
tome įvairaus amžiaus 
savo pareigoms pasiruo
šusių asmenų.

Aiškiausiai autoritetų 
niekinimo beprasmiu 
pavyzdžiu pasirodė JAV 
studentų būriai, bet ko gi 
jie tokia jaunuoliška 
protestų revoliucija ge
resnio pasiekė? Tik sa
vo pačių nenaudai sunai
kino vyresnių kartų 
jiems įsteigtus universi
tetus, sugadino savo 
mokslo priemones, vy
resniųjų įgytas jiems ir 
saugotas metų metais, 
jų pačių mokslinimui. Ar 
jie tokiais "žygiais" iš
kilo patys į autoritetus, 
ar nušalino vyresniuo
sius, ar užėmė jų parei
gas?

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

ŽVILGSNIAI
KĘSTUTIS GUDŽIŪNAS

Benito Mussolini ir jo 
meilužė Claretta Pe- 
tacci, buvo partizanų nu 
šauti ir žemyn galva su
kabinti žiaurioje nepay- 
kantos manifestacijoje.

Šios žmogžudystės, ir 
dar du įvykiai fašizmo 
saulėlydyje — Mussolini 
pašalinimas iš premje
ro pareigų ir Italijos per 
ėjimas sąjungininkų pu
sėn — užtikrino, kad ii 
Duče minim as su šiokia 
tokia simpatija.

Šiandien italai nesivar_ 
žo kalbėti apie Mussoli
ni, minint jį ne vardu, 
bet "ąuello" (tas vienas) 
ar "lui" (jis), ir pasisa
kymai dažnai yra ginan
tys.

Priešingai Hitleriui, 
Mussolini turi daug pri
minimų. Svarbiausias 
yra jo antkapis Pre- 
dappio, Apeninų kaime, 
kur jis gimė prieš 87 
metus. Jo papuošta krip
ta ir netolimas resto
ranas, kurio savininkė 
yra našlė Rachele, da
bar 80 metų amžiaus, 
yra turizmo magnetai. 
Gražiais sekmadieniais 
į Predappio susirenka 
tūkstantinės minios.

Yra ir kitų primini
mų. Netoli Romos Ducca 
d'Aosta tilto per Tiber 
upę yra obeliskas su iš
kaltu Mussolini vardu. 
Kadaise komunistai rei
kalavo, kad akmuo būtų 
pašalintas. Bet vyriau
sybė nutarė, kad Musso
lini tapo tik dar vienu 
diktatorium šio miesto 
istorijoje — kaip Ceza
ris, Caracalla ar 14 šimt
mečio Colla di Rienzi. 
Ir kaip jie, jis turi teisę 
savo vietą griuvėsiuose.

Sekantį kartą: Jis su
tvarkė traukinius, bet...

Saugus ir pelningas santaupų , 
investavimas į nekilnojamąjį turtą

Jūs gaunate Kalifornijos 
valstybės įstaigose įregis
truotą nuosavybės lakštą, 
be Jūsų sutikimo ar su Ju
mis neatsiskaičius niekam 
neperleidžiamą. Dėl smul
kesnių informacijų kreip
kitės į mus, lietuvių įkur
tą ir vadovaujamą inves
tavimo Bendrovę

RŪTA Ine., 3002 Santa Monica Blvd.
Santa Monica, Calif. 90404 
Tel.: (213) 828-7525

-foto
vestuvės: SPALVOTA ir juoda balta (gali vykti 
ir Į kitus miestus) 
portretūra
meno darbų nuotraukos ir kiti foto patarnavimai
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Apie genocidą rezoliucininkams
Geras mūsų lietuvis, kuris težino apie laisvi

nimo viršgrindžius ir pogrindžius nedaugiau, kaip 
rašo mūsų spauda, atlankė genocido parodą. Jis iš
ėjo iš parodos, svirduoliuodamas dėl sunkių įspū
džių (kas gi nebus ta paroda paveiktas? gal tik ta
rybinis genocidininkas?).

Geras mūsų lietuvis ilgai ėjo Loopo gatvių 
raizginiais, kol, pagaliau, sustojo prie garažo, kur 
jis buvo pastatęs savo automobilį. Jis turėjo lauk
ti, kol tarnautojas atras jo seną fordą ir priva
rys prie durų.

— Viešpatie, Viešpatie, — atsiduso mūsų ge
ras lietuvis, — ir kodėl pasaulis toks kurčias Pa
baltijo skausmui? Ir kodėl galingoji Amerika nie
ko nedaro Pabaltijui padėti?

Atsisėdęs ant dulkino suoliuko mūsų geras tau
tietis, težinąs apie laisvinimo pogrindžius nedau
giau, kaip rašo mūsų spauda, krimtosi ir dejavo. 
Nors kaip mokesčių mokėtojas jis turėjo pilną tei
sę pareikalauti, kad Kongresas ir Senatas tartų sa
vo žodį Pabaltijui apginti.

Kodėl tokia akla tyla, tokia kurti tyla?
Ir geras lietuvis galvojo apie Kersteno rezo

liucijos vaizdus, kuriuos matė genocido parodoje, 
ir apie Batuno vaikštinės po New Yorko gatves. Vi
sa tai jo netenkino. Kersteno komitetas dingo. Ba- 
tunas lanko Congo ambasadorius Jungtinėse Tauto
se. Kur tu, galingoji Amerika, kuriai aš moku mo
kesčius, kur aš esu pilietis, kur aš balsuoju?

Pagaliau jis sulaukė savo forduko, nusipirko 
pakelėj laikraštį ir įspūdžių ir apmaudo iškamuo
tas, grįžo namo.

Vakarop jis atskleidė nupirktą anglišką laikraš 
tį ir netikėtai aptiko žinomo kolumnisto David 
Lawrence straipsnį, kuris vadinosi: JAV galėtų va
dovauti Pabaltijo valstybių bylai.

Netikėdamas savo akimis, mūsų geras lietu
vis ryte prarijo tą rašinį.

Kolumnistas Lawrence rašė apie mūsų lietu
viui nežinomą organizaciją: amerikiečiai už akci
ją išlaisvinti Pabaltijo valstybes. Esą, ta organi
zacija veikia nuo 1961 metų; esą ta organizacija sa
vo narių tarpe turi beveik vius senatorius, dau
giau kaip pusę kongresmanų, didžiųjų miestų bur
mistrus; porą tuzinų aukštųjų kariškių ir pora tuzi
nų aukštųjų dvasininkų. Net prezidentas Nixonas ir 
garsusis Spiro yra tos organizacijos nariai.

... reikia įtikinti vyriausybę, kad ji Pabaltijo 
valstybių bylą iškeltų Jungtinėse Tautose ir pasau
lio akivaizdoje pareikalautų, kad sovietai pasitrauk
tų iš Pabaltijo... skaitė mūsų lietuvis jaudinantį ra
šinį.

Perskaitęs, jis pabučiavo palaimingą laikraštį, 
iš kurio sužinojo, kad jo Amerika ir jo krašto 
įstatimdavystės organai jau pasakė savo žodį.

Jis paskambino redakcijai ir iš ten patyrė, kad 
yra jungtinė kongreso ir senato rezoliucija, praves
ta tos, iki šiol jam nežinomos organizacijos veikla, 
numeruota 416 skaičiumi. Ir kad tik visagalinti su- 
kairėjusi užsienio reikalų komisija neduoda rezoliu
cijai eigos, bet troškina ją stalčiuje.

— Ar tai įmanoma? — ekstazės pagautas suri
ko mūsų geras tautietis, — kad viso to aš nepaty
riau genocido parodoje? Mano Amerika taip pasi
sakė dėl mano Lietuvos, o aš to neradau genocido 
parodoje.

Ir jis paskambino aukštajam lietuviškam pa- 
reigoniui, kurio gyvenimo esmę sudarė Lietuvos 
laisvinimas.

— Genocido parodoje, kaip Amerikos opinijos 
vaizdas, yra karikatūros, pašiepiančios Nikitą ir 
Kosyginą, — pasakė lietuvis, — o nėra paminėta 
rezoliucija 416, reikalaujanti sovietus nešdintis iš 
Pabaltijo? Juk tai nėra nuomonė kokio karikatū
risto, bet istorinis Amerikos senato ir kongreso 
nutarimas? Kodėl taip yra?

Klausimas buvo stačiokas, tiesmukas, ir eti- 
ketiškai nemandagus, nes pats laisvinimo parei
goms buvo visose parodos atidarymo nuotrauko
se.

Pareigoms atsakė aiškiai mūsų gerajam lietuviui:
Pareigoms atsakė aiškiai mūsų gerajam lie

tuviui.
— Mūsų aukštieji laisvinimo organai neapro

buoja tos rezoliucijos dėl to, kad ji laisvina Pabal
tijį partizaniškai, be mūsų iniciatyvos ir mūsų įta
kos. Todėl ir genocido parodoje rezoliucija 416 ne- 
figuruoja.

— Tai sovietinis metodas ištrinti iš paveikslo 
nepageidaujamą figūrą, suriko mūsų geras lietuvis, 
jau imdamas įtūžti.

— Ta rezoliucija šiuo laiku nereikalinga Lie
tuvos laisvinimui, — kirto aukštasis laisvinimo pa- 
reigonis.

— Kuo dediesi, — suriko mūsų lietuvis, — ar 
gudresniu už Amerikos kongresą? Lietuvos parti
zanai neklausė generolų, kada eiti miškan.

— Tamsta esi nemandagus, — kirto aukštas 
laisvinimo pareigoms. -- Atrodo, tamsta nuverti
ni didžiulį darbą, skirtą genocido parodai.

— Aš praeitį papildau dabartimi, — suriko mū
sų geras lietuvis. — Tegu visi mato, kad m ūsų Ame. 
rika su mumis. Ir ne kokie ten karikatūristai su 
klouno veidais greta Rainių kankinių, bet išdidžioji 
Amerika per savo kongresą.

— Tamsta esi visiškai nemandagus ir nieko

TOLIMESNI APSILANKYMAI PAS "ŽMOGŲ 
IR 10 PASAULĮ” ANTANAS BERNOTAS

■ ■ ■

savo 100 metų 
Liepos 15 d. ka- 
vyksta namo, o 
Karolis ir prin-

Dabar, liepos mėnesį, 
daugelis amerikiečių tu
ri savo vasaros atosto
gas ir, kankinami tvan
kaus ir karšto oro, mie
lai patraukia toliau į 
šiaurę, kur ne taip karš
ta ir tvanku. Į Kanadą ar
ba į jos šiaurę. Štai, net 
ir Anglijos karalienė su 
šeima liepos pirmomis 
dienomis atvyko net į la
bai tolimą ir šaltą šiau
rę, Frobisher Bay, Baf- 
fino saloje, jau netoli 
Grenlandijos, kur gyve
na tik labai reti eskimai. 
Vėliau ji vyks į Winnipe- 
gą, Manitobos provinci
joje, kuri šiais metais 
švenčia 
sukaktį, 
ralienė 
princas 
cesė’ Anna atvyks vizi
tuoti prezidentą Nixo- 
ną į Baltuosius Rūmus 
Washingtone. Na, bet tai 
nieko bendra neturi su 
Montrealio "Žmogumi 
ir jo Pasauliu": ten ka
rališkieji svečiai šiemet 
tikrai nesilankys.

Liepos 4 d. tikrai dau
gelis amerikiečių patrau
kė į šiaurę ir aplankė 
"Žmogų ir jo Pasaulį". 
Visa bėda, kad ir Mon
trealyje buvo netikęs 
oras. Visą praeitą sa
vaitę beveik kasdien li
jo lietus, šalta ir vėjuo
ta, todėl ir lankytojų skai 
čius, prasidėjęs po ati
darymo tiesiog su rekor 
dais, labai nusmuko ir 
iki šiol tepasiekė vos du 
milijonus lankytojų. Ir 
šeštadienį, liepos 4 d., iš 
ryto lijo lietus net su 
perkūnija, bet vėliau iš
sigiedrijo ir buvo pasi
gėrėtinai šilta ir malo
nu. Tik pavakare vėl už 
ėjo trumpesnis lietus.

Kaip buvo laukta ir ti
kėtasi, buv. Japonijos pa
viljone, kur dabar įsikū
rė Etninės Kanados Gru
pės, kas savaitę turi sa
vo pasirodymus vis kita 
tautinė grupė. Ne tik pa
čius pasirodymus, bet 
grupė savo nuožiūra su
daro ir parodą. Lenkai, 
kurie pirmą savaitę po 
atidarymo buvo užėmę 
apatinę salę ir turėjo sa 
vo parodą,dabar dalyvau- 
ja tik su keletu ekspona
tų. Bet pirmoji liepos sa
vaitė buvo skirta veng
rams, tai pavijone ir do
minavo vengrai. Toje pa 
čioje apatainėje salėje 
vengrai suruošė gana įdo
mią parodą šūkiu: "Hun 
gary's struggle in thede- 
fence of Christianity and 
of the West 1384-1717" 
(bent tokie didžiulėmis 
raidėmis užrašai angliš
kai ir prancūziškai ma
tėsi aplink visą salę). Pa
rodoje buvo išstatyta dau
gelis labai įdomių senų 
knygų lotynų kalba, iš
leistų prieš kelis šimtus 
metų, daug paveikslų, 
graviūrų, pinigų, meda
lių ir įvairiausių liau
dies dirbinių. Žinoma, 
tie eksponatai nebuvo at 
gabenti iš Vengrijos,bet 
surankioti pas Kanadoje 
gyvenančius vengrus. Pa- 

viljone skamba vengriš
kos melodijos, Lisztas, 
Brhamsas ir jų rapsodi
jos. Kampe įsikūrusi ra
dijo stotis GFMB trans
liuoja programą per ra
diją. Vengrų tautinių šo
kių grupė šeštadienį ir 
sekmadienį turėjo net 
po tris pasirodymus aikš
telėje prie paviljono ir 
Kanados teatro scenoje, 
kurie praėjo su dideliu 
pasisekimu.

Pažymėtina, kad tos 
salės kampely kabo sąra
šas įvairių tautybių, ku
rių kalbomis radijo sto
tis CFMB duoda savo 
programas. Iš 15 įvairių 
kalbų LITHUANIAN už
ima 12 vietą. Kaip žinia, 
Montrealio lietuvių ra
dijo valandos vedėjas 
yra Liudas Stankevičius, 
kuris ruošia programą 
lietuvių savaitei ar die
nai, kuri įvyks rugsėjo 
3 iki 7 d. pačią pasku
tinę parodos sezono sa
vaitę. Jo programa bus 
transliuojama per šią 
radijo stotį tiesiog iš pa 
vii jono patalpų. Aišku, 
parodos salę Montrealio 
lietuviai turės užpildyti 
savo eksponatais ir ga
lės turėti savo pasirody
mus, kaip ir kitos tauty 
bės. Kaip jau čia buvo 
rašyta, lietuvių parodą 
ir pasirodymą organi
zuoja ponia Birutė Na- 
gienė. Linkėtina, kad jai 
pasisektų suorganizuoti 
įdomų pasirodymą. Tuo 
tarpu paviljone tebekabo 
lietuviški eksponatai, iš 
statyti nuo parodos atida
rymo dienos.

Iš kitų įdomesnių šio 
savaitgalio pasirodymų 
buvo iš Bulgarijos atvy. 
kusi jaunųjų bulgarų gru 
pė, kuri su savo šokiais 
ir dainomis turėjo po 
tris pasirodymus aikš
tėje prie savo paviljo
no, taip pat ir Čekoslo
vakijos paviljono terašo- 
je. Atrodo, kad ši gru
pė parodoje pasiliks il
gesnį laiką. Tarptautinia
me teatre rodėsi puikus 
orkestras, vadovauja
mas vengrų kilmės di
rigento Rika Žarai, oCa- 
nadian Village paviljonų 
grupėje — Montrealio 
prancūzų -folkloro gru
pė. Ypatingai puikūs pa
sirodymai buvo Delfinų 
ežere, kur net tris pasi
rodymus turėjo vandens 
slidininkai, atlikę pasi
gėrėtinai puikių nume
rių. Vakare, sutemus,ta
me pačiame ežerą La 
Ronde parko rytiniame 
kampe buvo tikrai pasi
gėrėtinas vandens trykš - 
lių spektaklis ir fejer
verkai. Tie vandens 
trykšlių pasirodymai 
vyksta kas savaitgalį.

Pietų Amerikos valsty 
bių komplekse dabar bu
vo Bolivijos savaitė,kur 
pasirodė jų šokėjai,dai
nininkai ir liaudies me
nininkai. O Tautų Aikštė
je sutraukė milžinišką 
žiūrovų minią Rock’n' 
Roll šokėjų pasirody
mas. Žodžiu, kur jūs be- 
eitumėt, visur vyko kas

nesupranti laisvinimo kovų kuluaruose, — kirto pa
reigoms.

— Nuo šios dienos aš organizuosiu papildomą 
parodą, — suskubo dar surikti mūsų geras lietu
vis, rezoliucininkų genocido parodą.

Jis negavo atsakymo. Telefonas nustojo klau
sęs jo patetiškų ir naivių (nes nepažino laisvinimo 
kovos kuluarų) pareiškimų.

sėdžius, pats ten nuvy
ko ir stengėsi komitetui 
įrodyti, kad geriausia se - 
kančiai, 1976 metų va
saros sporto olimpijadai 
vieta yra Montrealis, o 
ne kas kita. Pažymėtina, 
kad jis turėjo labai pa
vojingą varžovą: Sovie
tų Sąjungos delegatas įro 
dinėjo, kad geresnės 
olimpijadai vietos už 
Maskvoa nerasi. Laimė 
jo Montrealis: 1976 me
tų Pasaulnė Sporto Olim - 
piada įvyks Montrealyje. 
Maskva dėl to nepapras
tai užsirūstino ir sovie
tų laikraščiuose pilna už - 
metinėjimų ir nusiskun 
dimų, kad olimpinis ko
mitetas pasielgė viena
šališkai visus pasauli
nius pasirodymus atiduo - 
damas vien vakariečių 
(ar azijatų) kraštams. 
Taigi, 1976 metų pasauli
nė vasaros sporto olim
piada įvyks Montrealyje 
ir jai jau ruošiamasi. Ti
kimasi dalį EXPO '67 
įrengimų galėsiant pa
naudoti šiai būsimai 
olimpiadai: baseinai,ka 
nalai vandens ir buria
vimo sportui, čia pat tu 
rimos aikštės ir stadio
nai, hipodromas ir kiti 
įrengimai tiks ir olim
piniams žaidimams, o 
ko nėra — jau dabar ruo 
šiamasi įrengti ir pasta 
tyti. Už miesto, šiauri
nėje dalyje, dabartinia
me golfo aikštyne, ruo
šiamasi sportininkų ap
gyvendinimui statyti ke • 
liolika daugiabučių na
mų, kurie vėliau, olim
piadai pasibaigus, bus 
perleisti miesto gyven
tojams. Planuojama nu
tiesti dar kelios nau
jos požeminio traukinio 
linijos į vietas, kuriose 
vyks- sporto rungtynės.

nors nauja ir nematyta.
Iš kitų aplankytų pavil

jonų ypatingai įdomus 
yra CANADIANA pavil
jonas (greta Japonijos 
paviljono). Išstatyta dau - 
gybė muziejinių eks
ponatų, surankiotų iš 
įvairių muziejų ir priva
čių rinkinių. Daugybė 
ankstyvųjų Kanados atei
vių namų ir apyvokos 
daiktų, darbo įrankiai da
ryti savo pačių rankomis 
kaikurie net ir labai pri
mityvūs: rateliai, stak
lės, mestuvai, vaikų lo
velės, apavas, baldai,pa- 
puošalai. Ypatingai įdo
mūs religinio pobūdžio 
drožiniai ir statulos iš 
medžio, žalvario ir ak
mens, surankioti iš senų 
bažnyčių ir vienuolynų.

Buvusiame Irano (Per 
sijos) paviljone dabar įsi
kūrė "1001 nakties pasa
kų" pasaulis. Kas nėra 
girdėjęs Scheherezados 
ir jos pasakų apie Ali Ba- 
bą ir 40 vagių, Sindbado 
jūrininko kelionių ir 
nuotykių. Užburtosios 
Aladino lempos ir dau
gelio kitų arabų pasakų? 
Visa šita pavaizduota 
fantastiniais paveiks
lais, šviesomis ir pri
taikinta muzika. Paviljo 
ne gali užtrukti ilgas va 
landas bežiūrėdamas ir 
besiklausydamas šių pa 
sakojimų ir muzikos. 
Tiesa, paviljono fasa
das šiek tiek pakeistas, 
nes po žiemos šalčių bu 
vo pastebėta, kad dalis 
glazūruotų plokštelių 
pradėjo nubirėti. Norint 
išvengti nelaimingų atsi Kadangi tai yra pasauli- 
tikimų visa glazūra bu
vo nuimta, bet bendra 
architektūra paliko ta pa 
ti.

Buvusiame Vokietijos 
paviljone dabar įsikūręs 
Vaikų Pasaulis su daugy 
be matytų ir nematytų 
vaikams įrengimų: karu 
selės, rogės per dirbti
nį sniegą, vežimai, viso
kie pasivažinėjimai ir 
pašliaužiojimai. Viskas 
tas veltui, todėl lankyto
jų pilna, gal net ir per
daug. Šalia, Berlyno res 
torane, tebetrenkia Miun 
cheno dūdoriai. Beje, tie 
dūdoriai, pamatę, kad jų 
tėvynainiai labai gražiai 
įsikūrė Dorchester gat
vėje ir daro tiesiog neį
sivaizduojamą Montre- 
aliui biznį (Alt Muen- 
chen, kampas St. Denis 
gatvės), panoro ir patys 
tokią vietelę atidaryti 
ir jau netrukus 1442 Bleu - 
ry gatvėje, miesto vi
duryje, angliškoje jo da
lyje atidaro Hofbrau- 
haus restoraną su bava
rų muzika ir importuo
tu vokišku alumi.

Čia vertas padėkos 
žodžio ir apsukrusis 
Montrealio miesto bur
mistras Jean Drapeau. 
Jis, patyręs, kad Ams
terdame, Olandijoje, 
Tarptautinis Olimpinis 
Komitetas turi savo po-

nė sporto olimpiada, tiki- 
masi vėl į Montrealį su
traukti milijonus lanky
tojų. Čia dar pasakytina, 
kad 1972 m. Pasaulinė 
Sporto Olimpiada įvyks - 
ta Vokietijoje, Muenche 
no mieste, kurijai vokie- 
čai taip pat labai spar
čiai ruošiasi. Tos olim
piados įvyksta kas ke
turi metai ir vis kita
me krašte. 1968 m. bu
vo Meksikoje.

Kad ir ne sąryšyje su 
pasauline sporto olim
piada, Montrealio vidur- 
miestyje, prie Berri ir 
Ste. Catherine gatvių 
pastatyta nauja užmies
tinių autobusų stotis ir 
dabar autobusai, atvyks 
tą iš kitur, atvažiuoja į 
šią naują stotį. O iš čia, 
tik už vieno bloko, jau 
yra centralinė Metro 
stotis, iš kurios labai 
lengvai, net be persė
dimo, pasiekiama ir 
"Žmogus ir jo Pasau
lis" paroda. Yra ma
nančių, kad šių metų 
"Žmogus ir jo Pasau
lis" gali būti paskutiniai 
metai, todėl tiems, ku
rie dar nematė arba ir 
tiems, kurie matė ir dar 
norėtų šią pasaulinę ir 
kultūrinę parodą pamaty 
ti, yra proga tai padary
ti dar šiemet.

Prancūzijos paviljonas pasaulinėj Montrealio parodoje.
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KA SAKO PIETŲ AMERIKIEČIAI 
APIE GRANDINĖLĘ

RAŠO DIRVOS KORESPONDENTĖ VENEZUELOJE JŪRATĖ S. DE ROSALES
PROF. NESTOR PEREIRA dėsto ispanų lite

ratūrą "Universidad Catolica Andrės Bello". Gran
dinėlė buvo jo pirma pažintis su Lietuva ir lietu
viais. Savo įspūdžius jis davė Dirvai raštu, atsaky
damas į patiektus klausimus. Kondensuoti literato

gėjų bet kurioj meno ša
koj yra tobulumo ir gero 
skonio siekimo garanti
ja.

Pereiros sakiniai nelengvai davėsi verčiami į kitą — Ar jums atrodo, kad 
kalbą ir sudarė vertėjui nemažą galvosūkį. Grandinėlės pasirody-

— Koks buvo jūsų bend
ras įspūdis iš Grandinė 
lės spektaklio?

— Grandinėlės šokėjų 
jaunatviškas entuziaz
mas sujungtas su vadovų 
meniškais sugebėjimais 
sudarė harmoningą vie
netą. Žiūrovą gaubė pil
no vidinio pasitenkinimo 
jausmas.

— Kokia detalė labiau 
šia patraukė jūsų dėme
sį?

— Rafinuota rūbų pra
banga yra svarbi orna
mentinė detalė ir ji su
teikia spektakliui links
mos aplinkos vaizdą; ge
ros nuotaikos nepajė
gia įveikti net kai kurių 
šokių lengvas sentimen
talizmas.

— Ar jums atrodo, 
kad liaudies šokiai turi 
išlaikyti nepaliestas se
nąsias formas, ar.prie
šingai, jie turi prisitai
kyti prie sceninio meno 
reikalavimų ?

— Jei liaudies menas 
pajėgia išlaikyti savo 
krašto ir tautos dvasią 
jos nepažeidęs, jis pil
nai gali taikytis prie ap
linkybių ir prie to laiko
tarpio kuriame jis gyve
na. Kiekvienas liaudies 
meno pasireiškimas 
drauge su būdingu statiz- 
mu turi išlaikyti lygiai 
taip pat liaudies menui 
būdingą dinamiką. Man 
atrodo, kad Grandinėlė 
šį klausimą išsprendė 
labai vykusiai.

— Grandinėlė rėmė
si iš vienos pusės nau
jesniais, greitesnio rit
mo šokiais, iš kitos pu
sės kiek senesnio, lė
tesnio pobūdžio žings
niais. Ar šis pasirinki
mas jums atrodė gerai 
išbalansuotas.

— Per dažnas greito 
žingsnio vartojimas ken
kė spektaklio įvairumui. 
Būtų patartina greitus 
bėgimus kiek niuansuo
ti senesniais, švelnes
niais šokiais.

— Grandinėlės šokė
jai yra mėgėjai. Kaip

Grandinėlė šoka Maracay bulių arenoje. L Garlos nuotra a

Prof. Nestor Pereira 

jūs į tai žiūrite?
— Būti atsidavusiu mė.

IRENE BERZINA-EBERSTEINS yra plačiai 
žinoma Caracas meniniuose sluoksniuose kaip dai
navimo technikos specialistė. Jos mokinių tarpe 
yra nemažas skaičius įžymių Venezuelos dainininkų. 
Ponia Ebersteins dėstė ilgus metus Itališkos Muzi
kos Mokykloje; šiuo metu ji dirba privačiai kelių 
žinomų dainininkų (baritono R. Iriarte, sporano Au
rora Cipriani ir kt) ruošimui koncertams ir operai. 
Ponia Ebersteins yra latvė, jos įspūdžiai apie Gran
dinėlę pasižymi jautrumu ir giliu baltų tautų dvasios 
pažinimu. Štai ką ji sako:

Tie kurie, dėl rimtų 
ar nerimtų priežasčių 
negalėjo nueiti į Grandi
nėlės spaktaklį, gali tik 
gailėtis. Nuo pat pirmų 
populiarios liaudies mu 
zikos akordų, žiūovų 
širdis pavergė nevaid- 
maniška, natūrali ir švie 
si lietuvių tautos dva
sia.

Į spektaklį ėjau "orga
nizuotai" drauge su estų, 
ukrainiečių, lenkų, kro
atų, čekoslovakų, ser
bų, latvių ir kitų paverg
tų tautų kolonijų oficia
liais atstovais. Man bu
vo ypatingai svarbu pa
matyti Grandinėlės spėk- 
taklį, gal būt todėl, kad 
visa eilė asmeniškų pri
siminimų mane glau
džiai riša su lietuvių 
tauta.

Lietuviškos dainos 
man buvo pažįstamos 
nuo ankstyvos jaunystės 
dienų. Mano tėvas dės
tė Rygos universitete ly
ginamąją baltų kalboty
rą — jis dažnai namuo
se minėdavo bendras bal
tų kalbų šaknis, neretai 
užtraukdavo lietuviškas 
dainas, kurių jis mokė
jo daugybę. Vėliau lan
kiausi Kaune drauge su 

mai iššaukė venezualiė- 
čių tarpe susidomėjimą 
Lietuva, jos menu ir jos 
politine padėtimi?

— Venezueliečiai no
riai priima bet kokį kul
tūrinio pobūdžio pasiro 
dymą. Mums charakte
ringas bruožas yra mū
sų noras susipažinti su ki
tomis tautomis ir su įvai
rių tautų pasireiškimais 
visose srityse. Nėra abe
jonių, kad Grandinėlės 
spektakliai sudarė dvie
jų tautų suartėjimo punk
tą.

Irene Berzina - Ebersteins

Rygos universiteto cho
ru. Kauno Valstybiniame 
Teatre dainavau solo, 
chorui pritarint, keletą 
dainų, kurių vieną ("Aš 
mergytė kaip rožytė")tu
rėjau kartoti net kelis 
kartus. To vizito metu
pirmą kartą mačiau jū
sų tautinius šokius. Pra
ėjus daugeliui metų, da
bar Pietų Amerikoj, 
Grandinėlės spektakly
je atpažinau tą patį, ka
daise Kaune matytą, ug
ningą jaunystės entuzi
azmą.

Dažnos viešnagės Kau
ne, ambasadoriaus Lud- 
vigs Sėja namuose, bend
ras bėgimas į Vokietiją,
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L. Kasperavičiūtė prie Grandinėlės skelbimų Bogotoje.

ilgametė draugystė su Jo
nynų ir Krivickų šeimo
mis, Freiburge matyti 
lietuviški spektakliai, 
prisiminimai iš Čiurlio - 
nio ansamblio pasirody
mų — visa tai leido man 
kaskart giliau įvertinti 
lietuvių būdą ir jų meną. 
Kai jūs manęs paklausė
te ką galvoju apie Gran
dinėlės spektaklį, pasi
kviečiau įpagalbą kadai
se Vokietijoje išleistą 
Gražinos Krivickienės 
lietuviškų dainų knygą, 
su V. Petravičiaus ilius
tracijomis ir A. Ranni- 
to priedu. Kalbėdamas 
apie Petravičių, A. Ran- 
nitas stebisi, kad šis me
nininkas, kuris ieško mo
dernių išraiškos prie
monių, neatsižada senuo
lių dvasios ir tuo būdu 
jis išgauna savotišką tau
tinio romantizmo vaiz
dą. Šiais Rannito žo
džiais man norėtųsi api
būdinti Grandinėlės šo
kius "Blezdingėlę" ir 
"Sadutę".

Minėtos knygos pasku
tiniame puslapyje yra 
Petravičiaus raižinys 
vaizduojantis jaunave
džių porą — temos trak
tavimas medžio raižiny 
ir Liudo Sagio vaizduo
jamas Rezginėlės šokis 
vienodai jungia savyje 
paprastumą ir tautinį ro
mantizmą. Turiu prisi
pažinti, kad L. Sagio ves
tuvių šokių interpretaci
ja yra meistriška.

Teigiamai veikia sce
ninis atskirų šokių su
jungimas. Žiūrovo dė
mesys išlaikomas neper
traukiama grandim nuo 
pradžios iki galo spek
taklio. Atminty skamba 
Rannito žodžiai: "... ne

Jus džiaugsitės 
gyvenimu daugiau 
su Statė Savings

MĖNESINIU 
ČEKIU

Mes siusime Jums čekį se
kanti menes/ — ir kiekvienų 
mėnesį — kol .jūs pasakysite 
mums sustoti!

Tik investuokit $1,000 ar 
daugiau i Statė Savings tau
pymo certifikatus — Jūs už
dirbsite milžiniškų 5.25' 'r per 
metus, išmokamus Jums (al
kam kitam nurodytumėte) su 
MĖNESINIU ČEKIU.

insuredSkambinkit ar
ateikit 

smulkmenom
pilnom Jy
nemokame)''^'''

patarnavimo!

Stata 
Savings 

AND LOAN COMPANY

4065 Moyfield Rd., Soulh Euclid
1 1623 Buckey* Rd., Cleveland 

30500 Lake Shore Boulevard. Willowick

J. Garlos nuotrauka

paisydamas laiko ele
mento, jis jugnia dingu
sios praeities vaizdus su 
dabartine aplinka"... 
"Vaikiškos nuostabos re
alizmas" ... "archaiškas 
realizmas ir gryna iš
raiškos forma" ... "jaus
mas ir gyvybė" ... "pasa
kų grožis" ... "lietuvių 
sugebėjimas sugauti gy
vybę".

Senieji, lėtesnio tem
po šokiai man asmeniš
kai išrodė patys gra
žiausi. Trys liaudies dai
nos, kurios buvo įtrauk
tos į programą, irgi da
vė pajusti jūsų tėvynės 
plačią, žilą senovę. Ge
ras ponios A. Stempužie- 
nės balso tembras, na
tūrali, būdinga ir liūd
na dainų melodija žiū
rovus perkėlė į tolimą, 
lyg nerealią aplinką.

"Norint suprasti lie
tuvių dainas ir jų meną, 
yra būtina sugauti lietu
vių dvasinio gyvenimo 
prasmę. Pas lietuvius 
dvasia viršija išorinį pa
saulį. Lietuvių menas nu
rodo, kad jis laisviau 
vystosi vidinio pasaulio 
plotmėje ir vartoja išo
rinį pasaulį tiktai kaipo 
modelį. Išorinis pasau
lis yra tik priemonė. Lie
tuvių tauta žiūri į žmogų 
kaipo į padarą kuris pir

G. Maziliauskaitė ir L. Kasperavičienė Bogotos gatvėje...
J. Garlos nuotrauka

moj vietoj jaučia — ant
roj vietoj galvoja... Kū
ryba yra lyriška, ji kate
goriškai priešinasi ra
cionalizmui". Tos vidi
nės jėgos dėka "... lie
tuviai įsijungia į galingą 
gyvybingumo srovę, ku
rios nevaržo išoriniai 
saitai".

Verdančios gyvybės 
prasiveržimas yra itin 
ryškus Grandinėlės an
samblyje. Vidinė energi
ja trykšta iš scenos,pa
siekia žiūrovus. Gyveni
mo džiaugsmo išraiška 
yra autentiška, nevaidi
nama. Šokių žingsniai, 
figūros, atrodo čia pat, 
ant scenos, spontaniškai 
sugalvoti —nežiūrint to, 
kad jie greičiausiai pa
reikalavo daug darbo ir 
drausmės.

Virš visko žėri jaunys
tė. Lietuviai yra verti 
didelės pagarbos ir jie 
duoda svarbų pavyzdį vi
soms tremtį pažinu- 
sioms tautoms. Jie iš
laikė senąsias tradici
jas, perdavė jas jaunajai 
kartai, ir dargi dosniai 
pajėgia jomis užkrėsti 
kitų tautybių žiūrovus. 
Kai pasibaigė neužmirš ■ 
tarnas Grandinėlės spek
taklis, aš irgi pajutau, 
kad mano vidinė energi
ja daugeriopai padidėjo.
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IŠVYKO Į EUROPĄ
Stambus Maracay (Vene- 

zueloj) prekybininkas ir 
Casa Europa savininkas 
Jurgis Bieliūnas su ponia 
birželio 28 išvyko ilgesnėms 
atostogoms į Europą. V. J. 
Bieliūnai lankysis Romoje, 
Vokietijoje, Austrijoje ir 
kitur. Ta pačia proga 'rei
kia pastebėti, kad J. Bieliū
nas yra ne tik stambus pre
kybininkas, bet taip pat 
veiklus Venezuelos LB dar
buotojas.

Ponai Bieliūnai iš atosto

ginės kelionės apie rugpjū
čio vidurį grįždami Vene- 
zuelon sustos Chicagoje ir 
Clevelande, specialiai pasi
matyti ir asmeniškai pasi
tarti su lietuviais meninin
kais bei žurnalistais, dėl 
eventualaus galimumo at
vykti Venezuelon 1971 me
tais, švenčiant nepriklauso
mybės 150 metų sukaktį.

Jurgis Bieliūnas yra vie
nas iš pirmųjų Čiurlionio 
Ansamblio dalyvių, todėl 
žada keletą dienų praleisti 
su jais Clevelande.

PASKUTINĖ HITLERIO
VYRIAUSIOJI BŪSTINĖ

Grupė Detroito lietuvių skautų, vadovaujami s, Algirdo Vaitiekai- 
čio su savo rankdarbiais birželio 5-7 d. dalyvavo Michigano ame 
rikiečių skautų parodoje. Viršuj parodos kampelis su rankdar
biais, apačioje skautai su savo vadovu A. Vaitiekaičiu ruošiasi pa
rodai.
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JT. Gliaudą

AGONIJA

Paskutinė Hitlerio vyriausio
ji būstinė buvo Ordruf, arba 
kaip {prasta, dokumentuose va
dinama ”01ga". Ją (rengti pra
dėjo 1944 m. Blogiausiu atveju 
čia buvo projektuota perkelti 
visų ginklų rūšių vyriausiųjų 
vadovybių štabus, o karo pra
laimėjimo atveju, šioji kalnų 
tvirtovė turėjo būti vyriausiu 
sabotažinio darbo centru.

Iki pat paskutinės dienos "01- 
ga" buvo laikoma griežčiausio
je paslaptyje. Po karo bunke
rius susprogdino, o bevardžiai 
jų statytojai, dar anksčiau buvo 
išžudyti, šios, paskutinės Hit
lerio būstinės, paslaptis tik ne 
seniai paaiškėjo.

Vyriausios administracijos 
valdybos "D 2" viršininko padė
jėjas SS hauptsturmfiureris SS 
Kari Sommer pats atvykęs ( 
Buchenvaldą pareikalavo 14.000 
kalinių "S-3" objekto, visai slap 
tai, milžiniško požeminio bunke
rio "urvo" statybai vykdyti.

Išoriniai 1944 m. Jonastalyje, 
Ordrufe ruduo niekuo nesiskyrė 
nuo kitų praėjusiųjų karo metų 
rudeniu. Nieko nežinantiems sun 
kiai buvo pastebima tosios sku
botai vykdomos statybos darbai. 
Keliolika (vairių gamybos firmų 
tiekė šiai staybai reikalingas 
medžiagas ir (rengimų reikme
nis. Transportai ateidavo tik nak
timis. Griežtesnės konspiraci
jos dėliai mechanikos prie sta
tybos nevartota, Viskasbuvoat- 
liekama žmonių rankomis. 
Žmonių gi buvo nepaprastas tel
kinys! Netgi toks "mirties" kom
binatas" Buchenvaldas, neįsteng
davo "Olgos" darbo jėga aprū
pinti. Mirtininkus (čia gabeno 
iš Saksenhauseno, Osviencimo, 
Dachau ir kitų koncentracijos 
stovyklų. Iš Ordrufo kelias "at
gal" tebuvo vienas: Bergen - 
Belzeno dujų kameros.

1945 m. sausio mėnesi iš Jo- 
nastalio ( Buchenvaldą sugr(žo 
1400 kalinių — 1400 dar gyvų la
vonų, kurių apie 400 mirėneda- 
važiavę gelžkelio stotyje. Tas 
faktas netgi Buchenvaldą sukrė
tė. Sekantieji transportai ėjo 
tiesiog ( Bergen-Belzeną.

štai ką vienas nelaimingųjų 
mirtininkų pasakojo: "1945 m. 
sausio mėn. , mus,500žmonių, 
rusų ir vokiečių, išgabeno Ord- 
rufan, objekto "S-3” statybon. 
Kas dieną ten mirė po virš 10 
žmonių ir kas dieną prižiūrėto
jai išveždavo po 10-20, kurių nie. 
kada daugiau nebematėm. Mes 
tiesėm kalnuose geležinkeli. Vi
sų ten mirštančiųjų išgabenti ne
suspėdavo. čia pat už spygliuo
tų vielų už tvoros, nuolat lieps
nodavo žiauriai dvokiąs laužas".

Vienas statybos meisteris 
Grober prisimena: "Labai sku
bėdami esesininkai visus darbi
ninkus vertė skubėti dirbti". 
Monteris Edmundas Menteeris 
sako: "Patalpos iš oro tinkavo
me betonu. Čia buvo darbo kabi
netai, bibliotekos, skaityklos, 
valgyklos, žaidimams salės, 
miegamieji, pirtys ir t.t. Vidaus 
sienos buvo iškalamos lentomis 
ir balta plastine medžiaga. Grin
dis dėjom kietmedžio, patva
rias. Kiekviena patalpa buvo ap
šviečiama neono šviesa.

Jau prieš pat kapituliaciją ten 
nuvežė vandentiekiui ir kanali
zacijai pravesti vagonus (vai
riausio kalibro vamzdžių, va
goną karštam ir šaltam vande

niui kranų, kriauklių, elektros 
išjungiklių, lempų ir milžiniš
kus kiekius izoliacijos juostos. 
Visa statybos zona buvo aptver 
ta geležine tvora, kurion paleis 
ta aukštos (tampos elektros sro 
vė. Veikimui išbandyti, ant tvo . 
ros būdavo užmetami belais
viai".

Nors jau girdėjosi artileri
jos šūviai, tačiau statyba buvo 
tęsiama. Kada jau kiekvienam 
eiliniam vokiečiui buvo aišku, 
jog vokiečiai karą pralaimėjo, 
Hitleris vis dar tikėjosi išsi
laikyti valdžioje ir organiza
vo gynybą. Manoma, kad hit
lerininkai rimtai ruošėsi tame 
"urve" (sikurti ir laikytis, nes 
viskas ten buvo ruošiama il
gam laikui. Buvo (rengta duo
nos kepyklos, dešrų, kumpių 
rūkykla, milžiniškos virtuvės 
ir kt.

Paskutinės reicho dienos ne
sustabdomai artėjo, o Arnštad- 
te dar krovė milijonų markių 
vertės maisto produktų ir gė
rimų kiekius. Ten suvežė pri
plėštų (vairiausių brangeny
bių ir net gryno aukso. Po sto
ru kalnų granito sluoksniu bu
vo statomi ginklų fabrikai, ren. 
giamos "V" raketoms iššauti 
aikštelės, elektros ir radijo sto
tys.

Šią paskutinę savo Fiurerio 
vyriausiąją būstinę hitlerininkai 
atkakliai gynė ir traukdamiesi 
norėjo viską išsprogdinti, bet 
nebesuspėjo.

Kalpas Uoginius

GAUNAMA DIRVOJE

tėviškėlę aš regiu. 
Prano Imsrio parašyti eilė
raščiai jauniesiems skaity
tojams. Iliustravo Aida 
Vektarytė. 40 puslapių.

Kaina $1.00.
• Išdžiuvusi Lanka. Alo

yzas Baronas. Novelės. Iš
leido Lietuviškos Knygos 
Klubas 1970 m. Aplanką 
piešė Kazys Veselka. 234 
psl., kaina 4.50 dol. Gauna
ma Dirvoje.

• Lemtingos Dienos. Jo
nas Jaškauskas. Apysaka. 
Viršelį piešė P. Jurkus. 
Apysaka vaizduojanti rytų 
Aukštaitijos miestelį ir kai
mą pirmojo pasaulinio karo 
metu. Konfliktas tarp vo
kiečių okupantų ir lietuvių, 
jaunųjų meilė ir lietuviškas 
idealizmas sudaro šios kny
gos intrigą. Knyga 187 psl., 
kaina 2.50 dol.

o
Romanas

R P T I

Pasiskubinkite
Įsigyti
AGONIJA

Per savaitę
pardavėme 200

----------------- I Š K I

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 .....................................................................

TAU PYK savo 
ŠIRDĮ su 

STAIR-GLIDE 
NUOMAVIMO-PIRK1MO 
PLANO PASIRINKIMAS 

(rengiama greičiau negu per 
2 valandas. Negadiname sie
nos. Nereikia spec. elektros 
įvedimo. įjungiamas kaip ra- 
djas. Nurašoma nuo taksu, jei 
daktaro rekomenduojama. 
Naudojimas kainuoja maž
daug 8 c. j savaitę. Automa
tiškos saugumo priemonės. 
Garantuojama.

NAUDOJAMA TŪKSTANČIŲ:
ŠIRDIES LIGONIŲ • SENESNIO AMŽIAUS ŽMONIŲ • PO 

OPERACIJOS • PARAL1ŽUOTŲ • RIBOTŲ FIZINIŲ 
GALIMYBIŲ.

Schuemann-Jones Company tu
ri pilną pasiūlymą namų alau- 
gymo ir ortopedines priemo
nes. Ligoninių lovas, kvėpavi
mo aparatus, vaikščiojimo laz
das, kėdes ir t.t. Viskas gau
nama mėnesiniam nuomavimui 
arba pirkimo planui.

THE SCHUEMANN-JONES COMPANY
Mtdicil. Surgicil. Hospital Sup 
pliti tnd Eqmpment / 1902

3030 W«t 117th Streat 
Clevtlind. Ohio 44111

GERIAUSIAI PAILSĖSIT PER SAVO ATOSTOGAS 
CAPE COD - OSTERVILLE 

KURORTE PRIE ATVIRO ATLANTO JŪROS 
PLIAŽO — GRAŽIOJE LIETUVIŠKOJE

JANSONŲ VASARVIETĖS VILOJE

AUDRONE
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 sroves, privatus atviros jūros pliažas 
(7 min. pėsčiom).
Geras lietuviškas maistas.

WVILA AUDRONĖ JAU ATIDARYTA 
IR PRIIMA SVEČIUS

♦
Kreiptis tiesiai į vila AUDRONĘ, OSTER

VILLE, CAPE COD, MASS. 02655. Tel. 428-8425, 
MRS. MARIJA JANSONAS.

Visi maloniai kviečiami atvykti į šių gražiausių ir 
didžiausių Cape Cod žalumynuos paskendusių lietuviškų 
pajūrio vilų.

Džiaugsmą, poilsį ir sveikatą jums suteiks atostogos prie 
Adirondakų kalnų perlo —

LAKE GEORGE, N. Y.
lietuvių SLYVYNŲ vasarvietėje

MANOR
vienoje pirmaujančių visame Lake George rajone

„KALNŲ oras, nuostabi gamta — ežeras vienas iš gražiau
sių pasaulyje su 300 salų ir krištoliniu vandeniu.
PATOGIOS patalpos, geras maistas.
SVEČIAMS NEMOKAMAI: nuosavas 500 pėdų pločio 
puikus pliažas, kasdieninės išvykos motorlaiviu, vandens 
ski (yra instruktoriai), įvairios valtys — irklinės, burinės, 
canocs ir kt. Maudymosi baseinas stikliniame pastate. 
Tenisas, ping-pong. kroketas ir tt. Vakarais salėje kon
certai, vaidinimai, šokiai ir kt. pramogos.
IDEALI VIETA JAUNAVEDŽIAMS
Šalia vasarvietės išnuomojamos patalpos ir be maisto (su 
įrengtum virtuvėm).
Nuo New Yorko per 200 myli'). IS Ncw York Thruway Exit 24, ) 
Northuay 87 iki Lake George Village; iš ten 9N keliu 7 myl. j šiaurę. 
Vasarvietė skelbiama N. Y. Timcs ir Daily News sekmad. laidose.

Rezervacijų in informacijų reikalu kreiptis:

BLl'E WATEK MANOR
DIAMOND POINT, N.Y. 12824 Tel. (518) NH 4-5071
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CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

RENGIAMAS 
PLATESNIS 
K.S. KARPIAUS 
PAGERBIMAS

K.S. Karpius

Senosios ateivių, kar
tos veikėjas, žurnalis
tas ir buvęs Dirvos re
daktorius Kazys S. Kar
pius šiais metais pasie
kia deimantinę savo am
žiaus sukaktį — 75 me
tus.

Jam pagerbti šį rude
nį, rugsėjo 26 d., Šv. 
Jurgio parapijos salė
je rengiamas platesnio 
masto banketas, kurio 
pagrindiniu kalbėtoju 
bus adv. Antanas La
pinskas iš Chicągos. 
Iniciatoriai — ALT S- 
gos Clevelando skyriaus 
valdyba, Dirva ir Viltis 
šiuo metu atlieka paren
giamuosius darbus ir or
ganizuoja specialų K.S. 
Karpiaus pagerbimo ko
mitetą, susidedantį iš 
įvairių Clevelando orga
nizacijų atstovų, kadan
gi sukaktuvininkas gra
žiausius ir darbingiau

sius savo amžiaus me
tus yra paaukojęs Cle
velando lietuvių koloni
jai.

Netenka abejoti, kad 
svečių ir sveikinimų su
plauks ir iš tolimesnių 
vietų, bet apie tai vėliau.

• DR. DEGESYS su 
šeima išvyko 3 savai
tėms atostogų į Cape 
Cod, Mass.

• Lietuvių Respublikonų 
Klubo nariai liepos 26 d., 
sekmadienį, 3 vai. po pietų 
renkasi Premeneckų sody- 
bon, 2834 Clark Parkvvay, 
Westlaike, į smagų pikniką, 
kuriame pagerbs Lietuvių 
Respublikonų klubo spaudos 
atstovą, Kazį S. Karpių, su
laukus 75 metų.

Dėl informacijų skambin
kit: R. Premeneckienei 871- 
4186, J. Budrienei 238-4337,
S. Knistautienei 481-5377.

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

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

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

• Išnuomojamas butas 5 
kamb. viršuj. Šv. Jurgio 
parapijos rajone.

Skambinti UT 1-5080.

Aleksandras Apanius, sūnus sodininko Vinco Apaniaus, turinčio 
Richmond Hts. sodininkystę Better Lawns and Gardens, paskirtas 
Clevelando Garden Center konsultantu. Apie ŠĮ paskyrimą Cleve
lando dienraštis The Plain Oealer plačiai aprašė ir Įdėjo šią 
nuotrauką, pabrėždamas jo mokslinius atsiekimus sodininkystės 
srityje.

Jūsų CTS pasas yra 
geras atgauti pinigams.

Jeigu jūs turite CTS savaitinį pasą nuo birželio 
29 iki liepos 6 d., mes esame jums skolingi pinigų. 
Kadangi jūs galėjote tik 2 dienas naudotis autobusu 
su šiuo pasu, mes grąžinsime jums $3.60.

Kad gautumėte jums priklausančius pinigus, už
pildykite formą apačioje, atsiųskite mums kartu su 
savaitiniu pasu ir mes išsiųsime jums pinigus. Pa
skutinė data grąžinimui yra 1970 m. rugpiūčio 31 d.

Mes esame tiek pat nelaimingi kaip ir jūs su šiuo 
neautorizuotu streiku ir nuoširdžiai apgailestaujame 
dėl susidariusių jums nepatogumų. Mes mėginame 
tai užbaigti galimai greičiau ir geriau. Tikime, kad 
galėsime greitai jums vėl patarnauti.

AND 5*7 
COME PASS

NOW EARNINTEREST EVERY DAY 
PAYABLE BYCHECK E ACH MONTH.MAKE DEPOSITS 

ANY TIME YOU WISH. AND OUALIFY FOR FREE CHECKING,T(
5 Y « I' --

Cleveland Crust
......

Member F.D.cC.

• Globė ParceI 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 44119 
Tel. 486-1836

OPPORTUNITY FOR 
REGISTERED PHYSICAL 

THERAPIST
Department Supervisor in 222 bed 
Exlended Care Facility to vvork 
with medicnl and para-rtiedica! tenm 
which includes: An Occupntional 
rherapist, Medicai Sočiai Worker, 
Professional Nursing Staff, Medicai 
Director, Speech Therapist, Staff 
Bioanalyst. Benefils includcd: Com- 
petitive salary, two week» vacation, 
siek leave, I I paid holidays. longev- 
ity compensation, retiremenl pro- 
grami, $300,000 personai liability and 
malpraclice insurance, Blue C ros s •— 
Blue Shield M.V.F.- I coverage with 
O.B. and master medicai riders and 
$7,000.00 life insurance.
Marlha T. Berry Memorial Medicai 
('are Facility, 4353 3 Elizabeth Road. 
Mount Clemens, Michigan 48043. 
Phone (313) 465-1922 Ęjctension 

25°- . (47-56)

Kas nori, nors trumpam, pabėgti iš 
didmiesčio ir surasti ramaus ir gaivi- 
nančio poilsio, tas nepravažiuos pro 
Tomkų vasarvietę, kuri yra ant pat At- 

I®. lanto vandenyno ir turi visas sąlygas, 
apie kurias kiekvienas didmiesčio žmo- 

» gus per ilgus metus svajoja.
Dėl smulkesnių informacijų rašykite: 

V. Tomkus, 700 Ocean Dr. Juno Beach, 
\ North Palm, Fla. 33403 arba skambin- 

kitę: (305) 844-3388.

WANTED AT ONCE 

SEWING MACHINE 
OPERATORS 

Experienced preferred, will accept 
trainees.

Steady hourly rate. 
Apply in person 

Next to |I7 Rapid Slation 
CHALFANT SEWING 

FABRICATORS 
11525 MAD1SON AVĖ.
CLEVELAND. OHIO

An Equa! Opportunity Employer 
(45-54)

KVIEČIAME J TALKĄ!
Lietuviu Enciklopedijos 

leidykla išleidusį eilę ver
tingu ir kažin ar bepaKarto- 
jamų leidinių, iš naujo su
telkė jėgas prie ENCYCLO- 
PED1A L1TUANICA, ku
rios bus 6 tomai. I-sis tomas 
yra jau išleistas. Maloniai 
kviečiame j talki; jų užsipre
numeruojant.

Clevelande prenumeratas 
priima: Juozas Stempužis, 
p. Balio Gaidžiūno krautu
vėje ir Dirvos administra
cijoje.

Iš anksčiau išleistų leidi
nių dar turime:

1. Lietuvių Enciklopedija
— 36 tomai

2. Vinco Krėvės Raštai
— 6 tomai

3. Mūsų Lietuva — 1 to- 
; J 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.

AMERIKOS LIETUVIU 
PILIEČIŲ KLUBAS 

6835 Superior Avė. Telef. 391-1 143
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.

Visi susitinkame Lietuvių Klube!

SUPERIOR 
SAVINGS 

AND LOAN ASSOCIATION
MOKA AUKŠTAS PALŪKANAS Už PADĖTUS 

INDĖLIUS.

Už paprastus indėlius moka 5%
Už įvairius taupymo certifikatus moka 

5 y<% «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

Siuskite: CTS
Dept. T
1404 E. 9th Street 
Cleveland, Ohio 44114

Here is my pass from the week of June 29. Please send 
me my refund.

Name

Street

City Statė

F=5. S PALIS

• REZISTENCIJA. R. 
Spalis, Romanas. 430 psl. 
Išleido Viltis. Kaina $6.00.

DELLA E, JAKUBS & SON
LAIDOJIMO {STAIGA

Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Della E. Jakubs & William J. Jakubs

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

6621 Edna Avenue 936 East 185th Street
361-1763 531-7770
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• Pik. lt. Kazimieras G. 
Oksas buvo JAV Armijos 
Karo Kolegijos Carlisle Sto
vyklos kursuose, kuriuos 
užbaigė 122 vyresnieji kari
ninkai aktyvios ir atsargi
nės tarnybos iš visos Ame
rikos. Pik. lt. Oksas dabar 
eina JAV Armijos Atsargi
nio Inžinerijos štabo Ko
mandos viršininko pareigas. 
Šios Komandos būstinė yra 
Chicagoje.

Kazimieras Oksas yra 
vykd. viceprezidentas Mu- 
tual Federal Savings Bend
rovės Chicagoje. Taip pat 
jis yra Lietuvos Prekybos 
Rūmų III. prezidentas, bu

Advokatė dr. Elena TreiderytėrArmanienė, žinoma Balto veikė
ja, kuri kartu yra ir Marylando moterų advokačių sąjungos pirmi
ninkė, plačiai reiškiasi amerikiečių visuomeniniame gyvenime. 
Nuotraukoje adv. E. Armanienė (kairėje) su buv. gub. T.R. Mc 
Keldin ir teisėja Helen Elizabeth Brown vieno pobūvio metu.

A t A

ALEKSANDRUI STATULEVIČIUI

minis, jo žmoną ANELĘ, seserį, brolius ir

visus artimuosius nuoširdžiai užjaučia

A. A.

ALEKSUI STATULEVIČIUI
mirus, žmoną LIUDĄ ir kitus artimuosius nuo-

širdžiai užjaučiu

Vladas Skirmuntas

vęs prezidentas Heart of 
Chicago Prekybos Rūmų ir 
narys National Society of 
Proffesional Engineers.

NAUJAS LIETUVIS 
ADVOKATAS

Valdas Duoba praėjusiais 
metais baigė Wayne Statė 
University, Detroite, Mich. 
ir, išlaikęs Bar egzaminus, 
įgijo advokato teises Michi- 
gano valstijoje. Atsikėlęs į 
New Yorką jis dirba Fede- 
ralinėje Prekybos Komisi
joje. šiemet jis išlaikė Bar 
egzaminus ir čia įgydamas 
teisę verstis advokato prak
tika taip pat ir New Yorko 
valstijoje. Jauflas advoka
tas ketina, kiek laikas leis, 
prisidėti prie lietuvių jauni
mo organizacinio darbo, o 
taip pat užsiimti privačia 
praktika.

MIRĖ DAILININKO 
VIESULO MOTINA

Gauta žinia, kad pra
eitą savaitę Lietuvoje 
mirė dail. Romo Viesu
lo motina Jusefa Vese- 
lauskienė.

Dail. R. Viesulas šiuo 
metu gyvena Romoje, Ita
lijoje.

.1. ir E. Matulevičiai, 
V. ir L. Matulevičiai

ienį).v v

Iki pasimatymo linksmavakaryje,
SKYRIAUS VALDYBA

Visi, visi kviečiami atsilankyti ir maloniai praleisti vakarą.

Namie gamintų valgių užkandinė ir stiprus baras bus atdaras nuo 2 vai. 
po pietų, o šokiai, grojant geram orkestrui, prasidės 9 vai. vak. Michigano laiku.

UNION PIERE, MICH.,

Community salėje, lietuviams žinomoje vasarvietėje.

• Albinas Trečiokas, iš 
Orange, N. J., jau antrą sa
vaitę sunkiai serga ir guli 
Alexian Brothers ligoninė
je Elizabeth, N. J. Jam bu
vo padaryta vidurių opera
cija. Jis yra dr. S. Petraus
ko priežiūroje. Linkime jam 
greitai pasveikti.

DRAMOS KONKURSUI 
- GAUTI 8 VEIKALAI

Los Angeles Dramos 
Sambūrio skelbtam Dramos 
Veikalų Konkursui yra gau
ti 8 veikalai: Svečias "Pa
skutinis Piknikas”, Vanda
P. "Paslaptis Tik Savaitei”, 
žuvėdra "Duobė”, švento 
Jono Vabalėlis "Karūna”, 
Pipiras ”Ku Ku”, Jurgis 
Liepa "Siaubas šventoriu
je”, Alinis "Būties žaismė”,
L. Severinus "Pasigailėk 
Jo”.

Dviems gerinusiems vei
kalams bus paskirtos pre
mijos. Veikalų vertinimo 
komisiją sudaro: prof. dr. 
0. Jasutytė, režisierė D. 
Mackialienė, rašytoja Alė 
Rūta, rašytojas dr. J. Tini- 
nis ir prof. dr. E. Tumienė.

MUZIEJAUS 
RETENYBĖ

Dar turima pardavi
mui baigiančių pranyk
ti Neprikl. Lietuvos si
dabrinių monetų. 5 lt. 
su J. Basanavičiaus at
vaizdu. 10 lt. — su Vy
tautu Didžiojo. 10 lt. — 
su prez. A. Smetonos ir 
kitos. Paskutinis sezo
no išpardavimas. Kai
nos labai sumažintos. 
Kainoraštis pareikala
vus. P. Zablockis, 2333 
Ontario St., Vancouver 
10, B. C., Canada.

Lietuvių evangelikų liuteronų bažnyčios garbės senjoras kun. Adomas Gelžinius, atvykęs iš Vokietijos 
į Chicagą, susitiko su lietuvių evangelikų tarybos nariais ir Tėviškės parapijos atstovais. Sėdi iš kairės: 
dr. Adelė Trakienė, kun. Jonas Pauperas, kun. Adomas Gelžinius, gen. sup. kun. Stasys Neimanas. Sto
vi: Martynas A. Trakis, Viktoras Jurkšaitis, kun. Kostas Burbulys, Ermonas Simaitis, Kamelija Bak- 
šytė, Jonas Skvirblys, Rūta Kleinaitytė, kuratorius Viktoras Karosas, Laima Kasparaitytė, kuratorius 
Jonas Variakojis, Olga Paulkienė, Andrius Pilmonas, Ida Kasparaitienė, Jonas Anysas ir kun. Ansas 
Trakis.

BAIGĖ MOKSLĄ

• Rimvydą E. Valiukėnai- 
tė, šį pavasarį baigė Har- 
per HS Chicagoje, o jos 
broliai bakalauro laipsniu 
baigė, University of Chica
go — Šarūnas J. Valiukėnas 
ir Bradley University, Peo- 
ria — Dainius K. Valiukė
nas.

Šarūnas J. Valiukėnas

Dainius K. Valiukėnas

NEOLITU ANŲ 
KREPŠININKŲ 

LAIMĖJIMAS

Chicagoje kas metai 
Marąuette Parko krep
šinio lygoje dalyvauja di
dokas skaičius krepšinio 
komandų. Čia turi pro
gos ir lietuvių krepši
ninkai savo jėgas išban
dyti. Teisybę pasakius, 
jeigu Chicagos lietuvių 
krepšinio komandos ne
dalyvautų amerikiečių ly
gose, tai du kartus per 
metus pasirodant vien 
lietuvių ruošiamuose 
turnyruose blėstų koman 
dų stiprumas ir žaidėjų 
veržlumas, dingtų no
ras žaisti bei pasirody
ti, paaiškėtų tikrasis 
migdymas.

Bet dabar kelis mėne
sius kas sekmadienis, 
per porą žaidimo ratų, 
kiekviena komanda turi 
progos sužaisti ištisą ei
lę žaidynių. Čia kyla no 
ras toms žaidynėms 
ruoštis, jas laimėti ir 
prasimušti į pirmaujan 
čias eiles. Tai verčia 
kiekvieną lygos komandą 
gerokai treniruotis ir, 
kaip jie sako, laikytis 
"in shape"... Toji aplin 
kybė ypatingai ' geros 
"sveikatos" duoda vi
soms lietuvių koman
doms. Net ir tie vadina
mi neolituanų "šuolinin
kai" sėdėdami nerims
ta. Jie užsikrečia žaidy
nių nuotaikomis, juos pa 
gauna kovos dvasia, ir 
jie buriasi į naujus vie
netus. To pasėkoje šie
met susidarė komanda 
"Jungtis". Ir tie "šuoli
ninkai" parodė tiek ryž
to, įdėdami gražaus dar 
bo į komandos lygio pa
kėlimą, kad jų pylos su

silaukė visos lietuvių ko 
mandos, net ir "žvaigž
dė" neolituanų komanda.

Gal ir lietuvių sporto 
lygis pakiltų, jeigu būtų 
parodyta daugiau orga
nizuotumo ruošiant daž
nesnes savųjų varžybas. 
Gal sporto viršūnėse rei
kėtų pasukti galvas ir ką 
nors naujo sugalvoti, kad 
pakėlus tiek pavienio žai
dėjo, tiek komandos verž
lumą ir pajėgumą.

Šiemet bendram lietu
viškam reikalui neolitu
anų krepšinio komanda 
išsinešė šios lygos čem
pionatą. Ištisus šešerius 
metus neolituanai laimė
jo Marąuette Parko lygo
je meisterio vardą. Iš 
viso jie turėjo 112 rungty
nių, kurių 103 laimėjo ir 
9 pralaimėjo. Na, tegu 
bus šis laimėjimas nau
dingas visam lietuvių 
vardui. Kitos lietuvių 
komandos užėmė 5-tą ir 
7-tą vietas.

Molis, vienas iškiliųjų neoli
tuanų krepšininkų Chicagoje žai
dimo metu.

Neo-Lithuanų koman
doje stipriai pasirodė Ši
lingas, Modestas ir Mo
lis. Molis, čempionato 
varžybose patempė vie
nos kojos raiščius ir ke
lintą savaitę vaikšto su 
lazdomis. Būtų labai ge
rai, kad kuo daugiau lie 
tuvių komandų dalyvau
tų, nes čia amerikie
čiai turi aukštoko lygio 
komandas. Būtų visai 
pravartu ir lietuviams 
su jomis "persimesti", 
tuo pačiu ir patiems pasi 
tempiant.

Negalėtume sakyti, 
kad visuomenė šios ly
gos žaidynių nebūtų rė
musi. Rinkdavosi cho
rai ir lažintojai, gimi
nės ir globėjai. Visi nuo 
širdžiai kovodavo. Cho 
rai "imdavo" fortisimo, 
lažintojai "spausdavo 
nykštį", kad įdėtas dole
ris dvigubai grįžtų, o gi
minės ir globėjai sma
giai prisijuokdavo už 
vieną ar kitą pusę laiky
dami, gi kartais irparie- 
bintų epitetų nepašykš- 
tėdavo. Ir taip visiems 
sekmadienio popietis 
prabėgdavo nejaučiant, 
kad tuo gražiai palaikė 
šią krepšinio lygą.

Stebėtojas

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

Skaityk ir platink 
DIRVĄ
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