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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

PRIEŠ SPRENDIMĄ
Ilgai besitęsiančioje Vietnamo byloje

Visi ženklai kalba už tai, 
kad stovime prieš greitą 
sprendimą Vietnamo bylo
je. Jis reikalingas preziden
tui Nixonui prieš lapkričio 
mėn. rinkimus. Jis reikalin
gas Maskvai ir Pekinui, kad 
pasinaudojus naujai susida
riusia jėgų lygsvara. Kiek
vienu atveju, abiem didžio- 
siom komunistų sostinėm 
reikalingos paliaubos ir ko
vos tęsimas kitokiomis prie
monėmis. Vienintelė auka 
naujai pradėto žaidimo bus, 
žinoma, tik vietnamiečiai 
šioje ir kitoje demilitari
zuotos zonos pusėse

Už paliaubas kalba ir nu
sistovėjusi padėtis kauty
nių laukuose. Komunistų 
pradėta ofenzyva nepasiekė 
savo tikslo. Jie nepaėmė nė 
An Loc, mažo, kariškai ne
svarbaus, miestelio, kurio 
sugriovimui išleido kelis sy
kius daugiau artilerijos 
sviedinių negu Dien Bien 
Phu, kariaudami tąsyk su 
prancūzais. Galų gale pora 
vietnamiečių kuopų išlaikė 
ten savo vėliavą, o komunis
tams bandymai paimti kaš
tavo jiems 3 divizijas. Jie 
nepaėmė nė Hue, senos 
Vietnamo sostinės. Jie ne
galėjo prasiveržti iki jūros, 
kad perkirtus pietinį Viet
namą į dvi dalis.

Komunistai gali guostis 
tik tuo, kad be masyvaus 
JAV karo aviacijos įsikiši
mo jie greičiausiai visus 
tuos savo tikslus būtų pa
siekę. Už tai kalba ir fak
tas, kad Pietų Vietnamo ka
riuomenė iki šiol dar nega
lėjo pereiti ofenzyvon at- 
gaudamą prarastą teritori
ją, kas būtų labai svarbu, 
nes paliaubom prasidėjus 
demarkacijos linija bus pra
vesta tarp dabar užimtų po
zicijų.

Jei patikėti helikopterio 
nelaimėje žuvusiam John 
Paul Vann, vienam aukš
čiausių JAV civilinių pata
rėjų Vietname, visa komu
nistų ofenzyva pasibaigė di
džiausių jų pralaimėjimų.

Ir Australijos lietuviai demonstruoja...

Australijos lietuviai, pasklidus žiniai apie Romo Kalantos susideginimą, {vairiuose miestuose suor
ganizavo protesto demonstracijas prieš religinius persekiojimus Lietuvoje ir sovietinę okupacija. Di
delė demonstracija Jvyko Melbourne, kuri buvo plačiai aprašyta vietinėje australu spaudoje. Prie de? 
monstracijos organizavimo daug pasidarbavo jaunesnės kartos atstovai V, Alekna, B. Stankūnavičius, 
V. Straukas ir G, Žemkalnis. Nuotraukoje, kuri buvo atspausdinta News Meekly 'Melbourne lietuviai 
degina sovietinę vėliavą priešais miesto rotušę.

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS
Taip Vann teigė savo pa
skutiniame laiške kolum- 
nistui Joseph Alsopui, ku
ris kartu su Vann šeima 
dalyvavo Baltųjų Rūmų ce
remonijoje John Paul Vann 
po mirties apdovanojant 
aukščiausiu ordenu civi
liam 'Laisvės medaliu’.

Vann, kuris į Vietnamą 
nuvyko prieš 10 metų kaip 
kariu omenės pulkininkas 
leitenantas, iš kariuomenės 
greitai turėjo pasitraukti 
dėl savo kariuomenės takti
kos kritikos. Kaip civilis pa
tarėjas jis įrodė savo pažiū
rų teisingumą. Sutartinais 
kariškais, politiniais ir psi
chologiniais veiksmais gali
ma buvo sustabdyti komu
nizmo plėtimąsi Pietų Viet
name. Sakome, 'buvo gali
ma’, nes yra pavojaus, kad 
dabar, norint pasiekti pa
liaubų dar prieš rinkimus, 
ko gero bus atsisakyta pasi
naudoti karinės pergalės 
vaisiais. Už tokį atsisaky
mą, žinoma, bus visi tie, o 
jų labai daug, kurie teigė, 
kad JAV iš pat pradžios

MASKVOS KVISLINGAI 
PRABILO...

Sovietų Rusijos gyveni
mą įsakymais tvarko Mask
va, rusų komunistų vadovy
bė, kurios varovas ir dikta
torius yra Brežnevas. Jei 
atsitinka kurioje nors se- 
vietinėje respublikoje, Rau
donosios armijos jėga įjung 
toje į bolševikinės Rusijos 
valdymo sistemą, neramu
mai, antimaskviniai sąmy
šiai, Brežnevas tuoj pasiun
čia iš kitų "draugiškų” res
publikų enkavedistus ir rau
donarmiečius savo jaunies- 
niam "broliui” sutvarkyti. 
Taip atsitiko neseniai Kau
ne, taip atsitiko nekartą 
Ukrainoje ir kitur. Tai pri- 

neturėjo jokio šanso Viet
name.

Vann įrodė, kad galima 
susitvarkyti su komunistų 
pogrindžio struktūra Me- 
kongo deltoje, kurioje gy
vena Pietų Vietnamo gyven
tojų dauguma, ir tas pats 
galima buvo pasiekti ir II 
kariniame rajone, į kurį 
Vann buvo perkeltas prieš 
metus.

Antra pergalės Vietname 
auka buvo gen. John D. La- 
velle, buvęs karo aviacijos 
viršininkas Indokinijoje. Jis 
ne tik negavo jokio ordino, 
bet net buvo paleistas į at
sargą, pažeminus jį vienu 
laipsniu. Už tai, kad jis sa
vo iniciatyva įsakė apie 20 
kartų bombarduoti šiaurinį 
Vietnamą- W a s h i ngtonui 
apie tai nežinant. Tai žino
ma buvo karinės drausmės 
sulaužymas, bet iš kitos pu
sės Lavelle iniciatyva pra
skynė kelią vėlesniam ma
siniam šiaurinio Vietnamo 
bombardavimui, nes parodė 
kokios reakcijos galima ti
kėtis iš Hanojaus, Maskvos 
ir Pekino. Jėga pas juos vi
sados buvo ir yra pagarbo
je.

mena carų laikus, kada ca
rai siųsdavo kazokus, kad 
jie persekiotų ir numalšin
tų Lietuvos gyventojų pasi
priešinimą Kražiuose, kur 
įvyko baisios skerdynės. 
Dabar tokias pačias skerdy
nes vykdė Brežnevas Kau
ne komunistų azijiečių pa
galba. Po to, žinoma, reikia 
nuraminti ne tik Lietuvos 
gyventojus, bet ir visus ne- 
rusiškų tautų žmones, kad 
jie neišdrįstų sukilti prieš 
Maskvos vergiją. Tai vėl 
Maskvos įsakymu prabyla 
įvairių tautų komunistų 
kvislingai, girdami Maskvą 
ir jai dėkodami už paver-

Jie šoks IV Tautinių Šokių šventėje

Hamiltono lietuvių tautinių šokių ansamblis GYVATARAS.

Hamiltono GYVATARAS
Hamiltono tautinių šo

kių ansamblis Gyvataras 
įsteigtas 1950 m. Pra
džioje vadovavo Vanda 
Panavaitė, o nuo 1951 m. 
su trumpa pertrauka Ge
novaitė Dumčiūtė - 
Breichmanienė. Pirmo
sios grupės pasirodymuo
se dažnai dalyvaudavo tik 
6 poros, šiuo metu suau
gusiųjų, moksleivių ir 
vaikų grupėse šoka 94 jau 
nuoliai.

Per 22 veiklos metus 
Gyvataro eiles perėjo 
dauguma Hamiltono lie
tuvių kolonijos veikles
niųjų jaunuolių iš kurių 
tarpo išaugo gražus 
kadras tautinių šokių mo
kytojų: Nijolė Stanaity- 
tė, Lina Verbickaitė, Lio-
nė Stanevičiūtė, Alfa Sta
nevičius, Edmondas Der 
vaitis, Antanas Elvikis, 
Irena Jokubynienė, Vida 
Paškevičiūtė, Silvija 
Martinkutė. Pradžioje 
jie dirbo su jaunesniais 
Gyvataro šokėjais, o vė
liau, išvykę iš Hamil
tono kai kurie sėkmingai

girną.
Lietuvos vardu per Mask

vos radiją neseniai kalbėjo 
Jonas Vildžiūnas, ištikimas 
Maskvos tarnas, neva Lie
tuvos "respublikos vicepre
zidentas”. Jis, žinoma, pa
smerkė lietuvių pastangas 
išsivaduoti iš Maskvos ko
munistinės priklausomybės 
ir lietuvių vardu (kas jį įga
liojo tuo vardu kalbėti?) dė
kojo visoms sovietų tau
toms už paramą, o ypač už 
pagalbą didžiajai rusų tau
tai įgyvendinant komuniz
mą Lietuvoje ir jį apsau
gant ... Kodėl jis kalbėjo 
ne iš Vilniaus radijo, bet iš 
Maskvos? Jis tuo norėjo pa
rodyti, kad jis yra paklus
nus Maskvos įsakymų vyk
dytojas. Apie kokią jis pa
galbą kalbėjo? Apie Raudo
nosios armijos jėga įsiver
žimą 1940 m. ir apie enka
vedistų nuolatinę pagalbą 
bežudant Lietuvos gyvento
jus, kurie nepaklauso Mas
kvos įsakymų.

Tačiau viena kregždė — 
ne pavasaris. Todėl Maskva 
įsakė ir Latvijos komunis
tų kvislingui A. E. Vossui 
prabilti į Rusijos gyvento
jus. Jis Maskvos laikraš
čiuose paskelbė, kad Latvi
ja pirmą kartą savo tautos 
istorijoje gali džiaugtis "ne
priklausomybe” nuo tos die
nos, kada ji buvo įjungta į 
sovietų Rusiją. Tai šlykš
čiausias cinizmas, kokį gali 
skelbti tik vokiškos kilmės 
Latvijos išdavikas.

(Nukelta į 2 psl.) 

savistoviai dirba su tau
tinių šokių grupėmis.

Sunku būtų trumpai su
minėti Gyvataro veiklą. 
Daugiausia visur keliau
ja ir koncertuoja vyres
niųjų šokėjų grupė, ku
rios tęstinumas užtik
rintas priaugančiais šo
kėjais iš jaunesniųjų gru
pių. Gyvataras dalyvavo 
II ir III tautinių šokių 
šventėse Chicagoje, New 
Yorke pasaulinėje paro
doje — Lietuvių dieno
je, tarptautiniuose Lais
vės festivaliuose, kur lai
mėjo trofėjas ir įvairias 
dovanas, bei žymenius. 
Gyvataras yra Canadian 
Folk Art Association na
rys — aktyviai dalyvavo 
daugelyje Kanados šimt- 

GENOVAITE BREICHMANIENĖ, IV Tautinių šokių šventės 
meno vadovė.

mečio tarptautinių festi
valių. 1966 m. Kanados 
valdžios lėšomis išsiųs
tas į Regina ir V/innipeg 
— šimtmečio programos 
atidarymui. 1968 m. rug
piūčio 40 - 16 d. Kanados 
valdžios siųstas ir glo
botas atstovavo Kanadą 
tarptautiniame šokių fes
tivalyje Montrėjean Pran 
cūzijoje. Prancūzų bei 
kanadiečių atsiliepimai 
liudija, kad lietuviai pa
liko ten puikius įspū
džius, žavėję savo šo
kiais, puikiais bei ori
ginaliais ir puošniais rū
bais, o taip pat ir savo 
elgesiu ir bendradarbia
vimu su kitais, kaip kul
tūringi jaunuoliai.

1970 m. vasarą Gyva
taras aplankė tolimas Va
karų Kanados lietuvių

kolonijas: Sault St. Ma
rle, Winnipeg, Edmon- 
ton, Red Deer, Calgary 
ir Vancouverį, suruošda 
mas ten sėkmingus kon
certus ne tik lietuvių, bet 
ir gausiai kanadiečių pub
likai. Gyvataras buvo pir
mas meninis vienetas, ku 
riam pavyko pralaužti le
dus. Dabar panašiais 
keliais ir kiti bando šias 
kolonijas aplankyti. Tris 
kartus Gyvataras buvo 
Kanados valdžios parem 
tas stambiom piniginėm 
aukomis.

Be dalyvavimo tarptau
tiniuose festivaliuose Gy. 
vataras yra suruošęs dau
gelį koncertų ir su pilna 
programa aplankęs Mon- 
trealį (EXPO 67), Toron
tą, Sudbury, Rochesterį, 
Londoną, Chicagą, Cleve- 

landą, Philadelphiją, 
Nevv Yorką ir kt. 1972 m. 
vasario 27 d. apdovano
tas Niagara Frontier 
Folk Art Council žyme
niu už sėkmingą koncer
tą.

Laisvojo Pasaulio Lie 
tuvių Tautinių Šokių Šven
tėje dalyvauja suaugusių 
jų ir moksleivių grupės. 
Gyvatarui ir kartu suau
gusiųjų grupei vadovau
ja — Genovaitė Dumčiū
tė Breichmanienė, moks
leivių grupei — Vida Be
niušienė ir vaikų grupei 
— Irena Jokubynienė. 
Koncertų nuolatinė pra- 
vedėja — Lina Verbic
kaitė.

Akordeonistai: Kazys 
Deksnys, Edmundas Stun- 
gevičius ir Liucija Mor
kūnai tė.
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Australijos padangėje
ANTANAS LAUKAITIS

Australijos lietuvių gy 
venime yra jau įgytas pa 
protys karts nuo karto 
paskiroms apylinkių val
dyboms ar didesnėms or
ganizacijoms išleisti 
vienkartinį savo visuo
menės laikraščio "Mū
sų Pastogės" numerį. 
Prieš šių metų pabaigą 
savo numerį išleisti nu
sprendė Sydnėjaus Apy
linkės valdyba ir jam su 
redaguoti pakvietė rašy
toją ir buvusį ilgametį 
šio laikraščio redakto
rių Vincą Kazoką.***

Iš nedidelės Brisbanės 
lietuvų kolonijos, vienai 
kandidatei persikėlus gy
venti į Adelaidę, į Pas. 
Liet. Jaun. Kongresą at
stove važiuoja tik Jani
na Zabukaitė, kuriąfinan- 
siniai remia Apyl. V-ba, 
Taut. Šokių grupė ir Baž
nytinis Komitetas.***

Melbourno Lietuvių Na- 
mus vizitavo Australijos 
Imigracijos Ministerijos 
ryšininkas su tautinėmis 
grupėmis Mr. James H. 
Houston, kuris, nuodug
niai apžiūrėjęs šiuos lie
tuvių namus ir susipaži
nęs su juose atliekamais 
darbais, svečių knygoje 
įrašė: "Sveikinu Melbour
no lietuvius, kurie iš et
ninių grupių, bet kurioje 
Australijos valstijoje, 
bendruomenės gyveni
mui sukūrė geriausią na
mą".

***
Melbourne puikią lie

tuvišką skautišką šeimą 
sukūrė Gabrielius - Do
bilas Gabrielius su Snie
guole-Elena Dagyte. Jau
nuosius sutuokė kun. Pr. 
Dauknys, kuris, kartu su 
jaunojo tėvu, dabartiniu 
įMelbourno Apyl. pirmi
ninku arch. Gabr. Žem- 
kalniu baigė 1946 metais 
Eichsteto lietuvių gim
naziją. Vestuvių apei
gas labai gražiai palydė
jo A. Čelnos vadovauja- 
.mas Dainos sambūrio 
choras.

Jaunoji Snieguolė yra 
labai gerai žinoma Aus
tralijos lietuvių skautų 
veikėja, šiuo metu ne
seniai pakelta įpaskau 
tininkės laipsnį. Ji dai
nuoja Dainos Sambūry
je, šoka Klumpakojo tau 
tinių šokių grupėje ir, 
baigusi įMonash universi 
tetą, yra gimnazijos mo
kytoja. Jaunasis Gabrie. 
liūs ir yra skautas iš 
savo jaunystės dienų, 
šoka tautinius šokius, 
dainuoja chore, studi
javo universitete ir da
bar tarnauja Australijos 
Armijos departamente. 
Vaišės, dalyvaujant virš 

Krepšinis Australijoje...

150 žmonių, vyko Lietu
vių Namuose. Geriausios 
sėkmės šiai puikiai lietu 
viškai jaunajai porai.

• ***
Iš Australijos į Vokie 

tiją išskrido su savo ma
ma, žinoma mūsų solistė 
ir Adelaidės choro diri
gentė Genovaitė Vasi
liauskienė, jos duktė Vio 
lėta Mauragienė. Jaunoji 
Violeta prieš kurį laiką 
susirgo vėžio liga ir ji 
išvažiavo į garsiąją vė
žio ligų kliniką netoli 
Muencheno, prie Tegern 
see ežero, pas vieną iš 
pasaulyje garsiausių vė 
Žio ligų specialistų dr. 
Issels, kuris po specialių 
tyrimų, pradėjo savąjį 
gydymą. Šioje klinikoje li
goniai yra iš viso pasau
lio kraštų. Važiuojant į 
Vokietiją, Violeta ir ma
ma buvo sustoję garsio
je stebuklų šventovėje 
Liurde.

***
Motinos dienos minė

jimai vyko kone visose 
Australijos lietuvių kolo 
nijose, vienur didesniu, 
kitur mažesniu mastu pa 
gerbiant mūsų motinas. 
Sydnėjuje po pamaldų, ku 
rias atlaikė klebonas 
kun. P. Butkus, giedant 
"Dainos" chorui, meninė 
je dalyje mokytoja E. Ba- 
dauskienė skaitė refera
tą "Šių laikų motinos rū
pesčiai", kai visą meninę 
programą atliko mūsų 
jaunimas: savaitgaliomo. 
kykla, skautai, ateitinin
kai. Visos dalyvavę minė
jime motinos buvo skau
čių papuoštos rūtos ir 
chrizantemos šakele ir 
po minėjimo pavaišintos 
kavute.

Geelonge po pamaldų, 
Lietuvių Namuose buvo 
pagerbtos motinos, kur 
po Apyl. vicepr. Pr. Sal- 
duko sveikinimo žodžio, 
meninę dalį išpildė taip 
pat jaunieji, po minėjimo 
kavute pagerbiant ma
mytes.

Hobarte, minėjimo me
tu, buvo pagerbta čia 
esanti seniausia motina 
p. Kaitinienė, turinti 82 
metus. Ji yra dar labai 
stipri ir gyva, dalyvauda
ma visuose lietuviškuose 
parengimuose. Taip pat 
buvo pagerbta ir daugiau
siai vaikų turinti mama 
p. Vaičiulevičienė, augi
nanti šešis lietuviukus. 
Po A. Kantvilos paskai
tos , programą atliko vie 
tinis jaunimas ir po jos 
visi dalyvavę, kartu su 
mamytėmis, šeimyniš
kai pasilinksmino.

***
Melbourne lietuvių 

Skautų Vyčių, mūsų žino
mo kultūrininko Antano 

Krauso vardo būrelis,pa
gerbė savo patrono Anta
no Krauso dviejų metų 
mirties sukaktį. Aplan
kant jo kapą, tylos minu
te buvo pagerbtas šis lie
tuvių didysis kultūrinin
kas, nesigailėjęs nei lai
ko, nei darbo, nei išlaidų 
kuo daugiau puoselėti 
lietuviškąją knygą, meną 
ir kultūrą. Jo prisimini
mui buvo padėta gėlių 
puokštė. Tą pačią dieną 
šio kultūrininko prisimi_ 
nimui, buvo susikaupta ir 
studentų Korp! "Romu
vos" filisterių susirinki 
mo metu.

***
Melbourno universite

te, lankymų dienos (Open 
Day) metu, Melbourno lie - 
tuvių studentų skyriaus 
valdyba buvo suruošusi 
lietuvių tautinių dirbinių 
parodėlę. Šią dieną uni
versitetus aplanko tūks
tančiai svečių ir, toks 
mūsų studentų pasirody
mas, buvo itin sveikinti
nas. Prie šios parodėlės 
visą laiką dežiūravo lietu
vės studentės, apsirengu
sios tautiniais drabu
žiais ir duodamos pla
čias informacijas apie 
mūsų tautinį meną.

***
Sydnėjaus lietuvių "Ca

ritas" ir vėl pradėjo tęs
ti savo vartotų rūbų siun
timą Punsko lietuviams. 
Vajui vadovauja p. Siru
čiai.

Maskvos 
kvislingai ••• 

(Atkelta iš 1 psl.)
Panašių pareiškimų pasi

pylė ukrainiečių, gruzinų ir 
kitų nerusiškų tautų bolše
vikinėje spaudoje. Tai rodo, 
kad visos rusų komunistų 
pavergtos tautos kalba ne 
laisva valia, bet pagal Mas
kvos įsakymus.

Didžiausią ir šlykščiau
sią kvislinginio pataikavi
mo meną parodė Uzbekyje 
KP bosas S. Rašidovas. Jis 
"Komunisto" skiltyse taip 
išgyrė rusų kalbą: "Rusų 
kalba, — tai sakome su pa
sididžiavimu, — yra pir
mosios socialistinės (tiks
liau komunistinės) revoliu
cijos kalba pasaulyje. Rusų 
kalba tikriausia žodžio pras
me yra švietimo ir kultūros 
kalba”, žinoma, Uzbekijos 
mažamoksliui, kuris nėra 
matęs pasaulio ir girdėjęs 
apie kitas kultūringas kal
bas, rusų kalba atrodo vie
nintelė. Bet jis pamiršo, kad 
uzbekai kalba ne rusų, o 
tiurkų kalba, kuri nieko 
bendra neturi su rusų kal
ba. Jis taip pat nenori žino
ti, kad Maskva 1940 m. prie
varta įvedė kirilicą į tiurkų 
kalbą. Jis pamiršo, kad 1917 
m. gruodžio mėn. Kokande 
susirinko tautinis uzbekų 
kongresas ir paskelbė ne
priklausomą Uzbekiją. Uz
bekų tautos nepriklausomy
bę užgniaužė Raudonosios 
armijos pagalba gen. Frun-
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ss Šnipas atidengia 
PASLAPTĮ...

Amerikiečiai, anglai 
ir rusai ėmėsi stiprių ap
saugos priemonių savo 
vadų susitikimui Tehe
rane. Be jau esamų Ira
ne agentų, buvo rasta rei
kalinga dar pasiųsti spe
cialistus apsaugai. Ang
lija nutarė, kad Chur- 
chillį lydės jo "šešėlis" 
W.H. Thompson. Ameri
koje buvo ruošiamasi 
platesniu maštabu ir Roo- 
seveltą turėjo lydėti ma
žiausiai penkiolika agen
tų iš slaptosios tarnybos. 
Gi rusai stengėsi viską 
daryti, kad Stalinui ne
grėstų joks pavojus ir Be 
ria nutarė pasiųsti į Tehe 
raną tris tūkstančius sa
vo agentų. Tūkstantis jų, 
vadovaujami Krulevo, ku
ris visad rūpinosi Stalino 
saugumu, atvyko į Tehe
raną spalio pabaigoje. Ke
lionėje Stalinas turėjo 
būti lydimas gen. Dimitri 
Arkadiev, saugumo komi 
saro, tuo tarpu kai visa 
operacija bus prižiūrima 
paties Beria ir Artimųjų 
Rytų sekcijos vado gen. 
Avramovo.

Palyginus su Krulevu, 
Vertinskio metodai buvo 
"gimnazistiški". Vos tik 
Krulev atvyko, Teherane 
prasidėjo masinė "vokie
čių šnipų" medžioklė. 
Žmonės dingdavo iš po 
nakties, niekam nežinant 
kas su jais atsitiko ir ira 
niečiai buvo bejėgiai 
prieš tokįrusų šeiminin
kavimą jų krašte. Jei kas 
bandydavo pasiskųsti 
apie šeimos narių dingi
mą, tai iraniečių įstaigo 
je iš jų tik pasijuokdavo.

***
Downward ir jo virši

ninkai galutinai ėmėsi 
sprendimo daugiau iš iš
skaičiavimo negu iš sen
timento. Ir kad vokiečių 
šnipas paprašė jų agento 
globos, tai buvo dar ne
girdėta ir reikėjo tai iš
naudoti. Merseris gavo 
įsakymą globoti Obergą 
ir išgauti jo pilną pasiti
kėjimą, o jei būtų reika-

linga pasisakyti, kad jis 
yra Abwehro agentas. 
Wandą nutarta apsaugoti 
nuo rusų ne dėl kokių 
sentimentalių priežas
čių, bet tik dėl to, kad 
ji vėl pakliuvus į rusų 
rankas gali papasakoti vi
są istoriją apie jos išlais 
vinimą. Merseris, figūra
vęs rusų įtartinų asmenų 
sąraše, gavo britų ir ira
niečių apsaugą. Pourbaix 
paliktas savo likimui, o 
dėl Fergusono, kuris su 
draugais žinojo, kad 
Merseris priglaudė vo
kietį, Downward pasirū
pino per amerikiečių am
basadą, kad Fergusontuo 
reikalu daugiau nesirū
pintų.

Wanda su prancūzo gy
dytojo pagalba greit atsi
gavo ir vieną dieną Mer
seris liepė jai padėti įša- 
lį knygą ir pasiklausyti 
ką jis norįs pasakyti.

— Wanda, — pasakė 
jis trumpai, — padėtis 
tokia: aš esu į tave įsi
mylėjęs nuo pirmos die
nos. Aš turėjau turbūt 
anksčiau tai pasakyti, bet 
negalėjau tai padaryti dėl 
įvairių priežasčių, ku
rias sunku būtų dabar pa 
aiškinti. Tačiau aš neno
riu, kad nesusipratimas 
toliau tęstųsi ir pagaliau 
ta įtampa man nepakelia
ma. Aš noriu žinoti ta
vo atsakymą. Bet žinok, 
kad tai ką pasakysi nu
spręs mudviejų ateitį...

Aišku Wanda teturėjo 
vieną atsakymą: ji puolė 
į glėbį ir pravirko 
džiaugsmo ašaromis.

***
Oberg jautėsi iš pra

garo persikėlęs tiesiog į 
dangų. Kada po dvidešimt 
keturių valandų pabudo ir 
suvalgė gerus pusryčius, 
Merseris atėjo paklausti 
kokie jo planai,

— Jei jūs man duosite 
užtenkamų įrodymų apie 
savo tapatybę, mano na
mai bus jūsų dispozicijo
je. Priešingai, aš jums 
pagelbėsiu, bet jūs turė
site ieškotis kitur prie
glaudą.

Tuo Merseris norėjo 
pasakyti, kad jis mieliau 
sutinka globoti vokiečių 
agentą, negu eilinį pilie
tį.

— Man bus labai leng
va duoti apie dešimt as
menų vardų, kurie už ma
ne atsakys, — pasakė 
Oberg, — ir tai ne bet ko
kie asmenys. Bet aš nega
liu to padaryti, jei nepadė
site man kontaktuoti 
Berlyną ir iš ten gauti at
sakymą.

— Aš tai galėsiu pada
ryti per pusvalandį, — 
pareiškė Merseris nuste
busiam vokiečiui.

— Jūs turite radijo 
siųstuvą? — paklausė 
Oberg nudžiugęs.

— Duokite man vardą 
žmogaus Berlyne, kuris 
gali apie jus man suteik
ti žinių, — pasakė Mer
seris neatsakydamas į 
klausimą.

— Gerai. WalterSchel- 
lenberg arba Ernst Kal- 
tenbruner. Ar to užteks?

Puiku, — pasakė 
Merseris ir išėjo iš kam 
bario.

Jis pasiuntė Abwehrui 
tokį pranešimą: "Laike 
užpuolimo sovietų žval
gybos štabo, mano vieti
niai agentai išlaisvino

zė ir politkoinisaras Kuiby- 
ševas 1919 m. pavasarį. 
1924 m. tiurkų-uzbekų re
zistencinį sąjūdį Maskvos 
bolševikai teroristiniu būdu 
numalšino. Po to sekė uz
bekų tautos naikinimas ir 
žudymas. Uzbekų tauta, 
kaip ir lietuvių, kenčia tą 
patį bolševikinį diktatūrinį 
režimą, kurio tikslas ne tik 
s u b o 1 š evikinti pavergtas 
tautas, bet jas ir surusinti. 
Kodėl gi Taškente veikia 
rusų, o ne uzbekų universi
tetas? Todėl, kad uzbekų 
KP partijos bosas yra di
džiausias rusų pataikūnas 
ir dreba dėl savo kailio.

Uzbekija turi šiuo metu 
449.600 kv. km. ir 11,963.- 
000 gyventojų. Jos bolševi
kinė sostinė yra Taškentas, 
kuriame gyvena 1.385.000 
gyventojų. Tai didžiulė val
stybė, kuri, būdama visiš
kai nepriklausoma, galėtų 
daug greičiau kilti ir kles
tėti, kaip dabar. Mes linki
me ir Uzbekijai valstybinės 
nepriklausomybės, lygiai 
kaip Ukrainai ir kitoms bol
ševikų pavergtoms tautoms.

Maskvos kvislingai gali 
susirietę meluoti ir dėkoti 
Maskvai už paramą, tačiau 
Rusijos pavergtų tautų lais
vės ir nepriklausomybės 
reikalavimo joks Kremliaus 
diktatorius neužgniauš.

Alg. Tolvydis 

vieną asmenį, kuris pre
tenduoja esąs Sturmbann- 
fuehrer Winifred Oberg 
ir duoda Schellenbergo ir 
Kaltenbrunnerio vardus 
kaip jį pažįstančius. 
Oberg yra pas mane ir 
prašo pagalbos. Laukiu 
jūsų instrukcijų".

Berlyne po kelių tele
foninių pasikalbėjimų at
sakė:

"Asmuo, apie kuritei- 
raujatės, kiekvienu atve
ju turi būti gelbstimas ir 
jūs padėkite jam su mu
mis palaikyti ryšį! Pil
nas bendradarbiavimas 
su juo ir kitais yra reika
lingas būsimai labai svar
biai akcijai".

— Aš matau, — pasa
kė Oberg skaitydamas 
pranešimą su šypsena — 
tai Abwehr.

Merseris irgi nusišyp
sojo, bet nieko neatsakė.

— Nesirūpinkite, — pa
sakė Oberg, — tarp mū
sų negali būti konflikto. 
Šitoje akcijoje Abvehrir 
Sicherheitsdiens dirba iš 
vien. Taip nutarta vyriau
sioje vadovybėje.

— Tai kiek neįprasta,
— skeptiškai atsakė Mer
seris. — Aš dar negavau 
jokių instrukcijų ir neži
nau apie kokią akciją ei
na kalba. Tas tik sunkina 
mūsų bendradarbiavimą.

— Berlyne jie yra biu
rokratai. Aš neturėčiau 
šiuo momentu jums nie
ko sakyti, bet kadangi 
jūs vienu ar kitu būdu su 
žinosite... Mano nuomo
ne mes esame vienas ki
to reikalingi. Duokit man 
karininko žodį nesakyti 
nieko Berlynui tai ką iš 
manęs sužinosite, pirm 
kol iš jų patirsite.

— Turėdamas įsaky
mą iš Berlyno jums pagel 
bėti, Her Sturmbann- 
fuehrer, aš tai padary
siu visvien, net Jei man 
nieko nesakysite.

— Ar turiu jūsų žodį?
— insistavo Oberg.

— Jeigu galvojate kad 
tai būtinai reikalinga, aš 
jums duodu žodį, kad 
Berlynas niekad nesuži
nos ką man atidengėte.

Ir Oberg pradėjo jam 
aiškinti:

— Už dviejų ar trijų 
mėnesių, patys didžiausi 
mūsų priešų vadai susi
tiks Teherane, ar kur ki
tur Artimuose Rytuose. 
Mes greit žinosime kada 
ir kur. Fuehrerio įsaky
mu jie turi būti nužudyti. 
Reikalingi ginklai, žmo
nės ir smulkios instruk
cijos mums bus duotos 
atitinkamu laiku.

Merseris skeptiškai 
atsakė:

— Čia mes nieko apie 
tai negirdėjome. Aš tu
riu savo agentus pas ang 
lūs ir amerikiečius, ku
rie mane informuoja apie 
viską. Bet niekas nelei
džia manyti, kad pana
šiam susitikimui ruošia
masi.

— Fuehreris gerai ži
no ką daro, — užtikrino 
Oberg. — Galimas daly
kas, kad sąjungininkų 

- agentai Teherane dar nie 
ko nežino. Bet Schellen- 
berg yra tikras, kad ši 
konferencija įvyks Tehe
rane.

(Bus daugiau)
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VERGAS

tami į sunkvežimius. Kū
dikiai klykė, vaikai šau
kė maldaudami grąžinti 
prie motinų, dejavo ligo
niai ir seneliai be sąmo
nės krisdami nuo šautu
vo smūgių.

Juos vežė įnežiniąuž
kaltuose traukinio vago
nuose be duonos, be van
dens, be oro ir šviesos į 
Rusijos šiaurę Sibirą, Ka 
zachstaną ir kitur į nepa 
keliamas klimato sąly
gas lėtai mirčiai. Tas so 
vietinis genocidas tebe
vyksta ir dabar išnaiki
nęs Lietuvoje apie 400. 
000 gyventojų. Toj komu 
nistinėj santvarkoj žmo 
gus paverstas partijos 
vergu, netekęs netiklais-

Šiomis dienomis laisvojo 
pasaulio jaunimas suskren
da po viena pastoge. Perkel
tine prasme ta bendroji pa
stogė yra jaukus jausmas 
priklausyti vienam bend
ram etniniam organizmui, 
lietuvių tautai. Beribis lie
tuvių tautos išsiblaškymas 
planetos platybėse palai
mingai neišdildė iš širdies 
p r i k 1 a usomybės lietuvių 
tautai jausmo. Periodiškai, 
jau kelintą kartą, jaunimas, 
augdamas, bręsdamas, vie
na karta keisdamas pasi
traukiančią kartą, suskren
da ir deklaruoja ištikimybę 
savo tautai, šitoks suvažia
vimas meta iššūkį pragaiš
tingoms ”melting pot” teo
rijoms ir garantuoja ilgą 
lietuviškos išeivijos egzis
tenciją. Toks suvažiavimas 
yra etninio savitumo neiš
davimo deklaracija...

Bet ar tik tiek? Suvažia
vimuose nėra esminio ele-

Šiandien, kai visas pa
saulis įvairiom priemo
nėm siekia žmogaus tei
sių į sąžinės laisvę, kai 
daugelyje kraštų vyksta 
nepagrįstų reikalavimų 
protesto demonstraci
jos, griaudamos savo tė
vynės vidujinę tvarką, pa- 
žeisdamos tų kraštų aukš
čiausios demokratijos 
būdu sudarytus valstybės 
pagrindus, manprisime- 
na JAV prezidento A. Lin 
colno žodžiai, kad šilais 
va tauta gyvuos per am
žius, nebent pati nusižu
dys.

Žvelgiant į dabartinį 
laisvojo pasaulio tautų 
veidą, tie jo žodžiai tin
ka ne tik Amerikai, bet ir
visai eilei kitų tautų. De- vės, bet ir teisės įnuosa- 
monstracijas kelia infil
truoti komunistų vadai, 
sugebėdami į savo pink
les įtraukti naivių jaunuo
lių būrius, nuotykių ieš
kotojus, kurie dažnai net 
patys nežino, ko nori gy
vendami absoliučioj lais
vėje ir materialiniame 
gerbūvyje, kai tuo tarpu 
jų vadai turi vieną ir aiš
kų tikslą — į komunis
tines pinkles įtraukti lais
vojo pasaulio jaunąją 
generaciją savo krašto 
patriotus paversti inter
nacionalistais, paklus
niais Maskvos tarnais.

Ne visur jiems gerai 
sekasi taikiu ir apgaulin
gu būdu tai atlikti. Tada 
savo užmačias vykdo 
agresijos būdu, kaip tai 
vieni iš paskutiniųjų ko
munistinės Rusijos aukų 
buvo Rytų Vokietija, 
Vengrija, Bulgarija, Če
koslovakija ir kiti,o 1940 
metais tokiu pat klastos 
metodu okupavo tris Pa
baltijo valstybes: Lietu
vą, Estijįr Latviją. Ir ta 
da smurtu užimtuose 
kraštuose pradėjo vyk
dyti laisvajam pasaulyje 
negirdėtą terorą masi
niai žudant nekaltus to 
krašto žmones, ramius 
gyventojus.

Šių metų birželio mė
nesį sueina 30 su viršum 
metų, kaip Sovietų Sąjun
gos valdovai vykdo tų tri
jų Pabaltijo tautų masinį 
žmonių žudymą ir rusi
nimą. Sovietinis tautų ge
nocidas Lietuvoje prasi
dėjo 1940 m. liepos 11-12 
d. ir tęsiasi iki šiol tik
tai keičiant būdus ir 
priemones. Pirmą kartą 
Sovietų Sąjunga, okupa
vusi Lietuvą 1940 m. lie
pos mėn. 11 d. naktį iš ra 
mių gyventojų šeimų iš
vežė virš 2000 iškilesnių 
intelektualų, o 1941 m. bir
želio 14-18 d. apie35tūks 
tančius ir tai buvo demo
kratiniam pasauliui ne
įsivaizduojamo žiauru
mo smurtas, kada iš ra
mių šeimos židinių vi
durnaktyje buvo išplėšti 
iš miego nekalti žmonės, 
spardomi, daužomi ir me

vybę, teisės auklėti savo 
vaikus, teisės į religiją,- 
į darbą ar profesiją, jei
gu nėra aklai paklusnus 
okupantui.

Dabar genocidas vyk
domas netiesioginiu būdu 
per mokyklas, per kom
jaunimo organizacijas, 
per vadovėlius, per spau 
dą, radiją ir televiziją, 
per dailę ir meną. Jų 
spauda be pertraukos 
šaukte šaukia propaguo
dama komunizmo idėjas, 
skelbdama ateizmą ir in
ternacionalizmą.

"Kiekviena paskaita — 
nesvarbu kokia, techni
kos, medicinos, gamtos 
mokslų ar pedagogikos, 
turi turėti ne vien tik pro
fesinių žinių, bet ir idėji 
nio auklėjimo krūvį", — 
rašo komunistų leidžia
mas laikraštis "Tiesa" 
1971 m. 12,21 d, ir kas
dien tą patį kartoja.

Jų spauda skundžiasi, 
kad katalikų bažnyčia už 
ima reikšmingą vietą ko 
voje prieš komunizmą. 
Jie skelbia, kad "kleri
kalinėje literatūroje ir 
ideologinėje propagando 
je ypač akcentuojama hu
manizmo problema. Kata
likybės ideologai stengia 
si įtikinti savo oponen
tus, jog tikrieji humaniz
mo skelbėjai, žmogaus 
orumo aukštintojai esą 
religinio kulto -,arnai. 
Marksizmo — leninizmo 
praktika, anot jų, iš es
mės prieštaraujančios 
pagrindiniams humaniz
mo principams, žmonių 
prigimčiai, jų gyvenimo 
prasmei" (Tiesa, 1971. 
10.14).

Tačiau, kaip gi gali So
vietų Rusijos komuniz
mas įrodyti savo skelbia
mą humanizmą vykdant 
tokį žmogaus protu neap 
rėpiamą genocidą. Pasku 
tiniuoju metu labiausiai 
paplitęs sovietinio geno
cido vykdymo būdas yra 
intelektualų naikinimas 
uždarant į psichines ligo
nines, prievarta jaunimo 
siuntimas į tolimuosius 
Rusijos kraštus vergų 
darbams, o skelbiantpa-

šauliui, kad jie vyksta 
laisvu noru. Kunigų apkal
tinimai už skelbimą žmo
nėms religinių tiesų ir už 
tai uždarymas jų į kalė
jimus ir teisimas ati
mant kunigams laisvę vi
sam gyvenimui.

Kad šis Sovietų okupuo
tuose kraštuose genocido 
vykdymas tebesitęsia ir 
kad kenči a ten p avergti e- 
ji žmonės paskutiniu lai
ku parodė į visą laisvą
jį pasaulį prasiveržęs jų 
skundas ir šauksmas (pa
saulio tautų sąžinę mora
linės pagalbos. Tai jūri
ninko Simo Kudirkos, ku 
nigų Juozo Zdebskio ir 
Antano Šeškevičiaus kan
kinimai ir jų drąsūs pasi 
sakymai teismuose. Vė
liau 17-kos tūkstančių ka
talikų parašai įteikti 
Jungtinėms Tautoms ir 
Lietuvos komunistiniam 
okupantui, prašant reli
ginės laisvės savo gim
tajame krašte.

Ir šiomis dienomis 
laisvąjį pasaulį vėl pa
siekė nauja tragiška ži
nia apie sovietų vykdo
mą genocidą Lietuvoje, 
kai Romas Talanta, jau 
komunistinėj sovietinėj 
santvarkoj išaugęs jau
nuolis net savo gyvybę 
paaukojo tėvynės lais
vės vardan. Jo kūną ly
dint keli tūkstančiai jau 
nimo užtvindė Kauno gat
ves šaukdami "laisvės 
Lietuvai. Už tą asmens 
teisę ten vėl prasidėjo 
nauja genocido banga, 
nes, kaip užsienio spauda 
praneša, tuoj pat keli šim
tai jaunuolių buvo uždary
ti į kalėjimus, o mes ge
rai žinome koks likimas 
jų laukia.

Mes tikime, jog aukš
čiau minėti sovietinio ge
nocido vykdomi darbai 
tarptautinės teisės ir mo
ralės nuostatams nusi
kaltimai, negali likti ne
pastebėti ar nutylėti lais
vojo pasaulio tautų.

Jei demokratinės vals
tybės nesupras tarptauti
nio komunizmo, besisle
piančio po priedanga įvai 
rių demonstracijų, ne
įvykdomų reikalavimų 
grėsmės, tai gali ateiti 
laikas, kad pačios save 
iš per didelio gerbūvio 
nusižudys ir jas gali iš 
tikti toks pat likimas, 
kaip Lietuvą.

E. Čekienė

mento. Nėra atstovų iš tė
vų kilties krašto, nėra jau
nimo iš Lietuvos!

Jų nėra dėl to, kad suva
žiavimas, greta etninio sa
vo tautai priklausomumo 
deklaracijos, deklaruoja tė
vų krašto tragediją; dekla
ruoja, kad savo krašte tau
ta neteko suverenumo, nete
ko savo valstybės ir tapo 
įnamiu savo žemėje. Jeigu 
kongresas kviestųsi dabar 
jaunimo atstovų iš okupuo
tojo krašto, atvyktų iš ten 
stambi delegacija. Kvislin- 
ginė ok. krašto valdžia Uos- 
niai paremtų kongreso biu
džetą, parūpintų iškalbingų 
paskaitininkų - agitatorių, 
bet...

Bet jaunimo atstovai iš 
ok. Lietuvos būtų sovietinio 
režimo atstovai. Tie atsto
vai būtų tautinio suverenu
mo jausmo netekę jaunuo
liai. Tai būtų savotišKa 
1793 metų Targovicos kon
ferencijos imitacija. Toje 
Lietuvos-Lenkijos sudras
kymo konferencijoje smar
kiai veikė rusų auksu nu
pirktų atstovų delegacija ir 
reikalavo paklusti carienės 
Kotrinos valiai. Istorija įro
dė, kad tie "delegatai”, kad 
ir nesąmoningai, buvo savo 
krašto gyvybinių interesų 
budeliai. Istorija kartojasi, 
ir buvo balsų, reikalavusių 
jaunimo kongresus paversti 
1793 metų Targovicos imi
tacija!

Yra ok. krašte jaunuolių, 
kuriems susitaik ė 1 i š k a s 
klusnumas okupacinei ga
liai, vergiškai klusnumas 
"Vyriausiam broliui” pri
pildo dvasią. Etniniai tie 
jaunuoliai yra lietuviai, 
dvasiniai jie jau yra apgai
lėtina simbiozė: mišinys 
lietuviško kraujo ir mazo- 
chistinio atsidavimo prie
šiškos valstybės ir tautos 
interesams.

Tokios grupės įsileidimas 
į kongreso veiklą taptų su- 
sitaikėliškumu su okupanto 
norais. Tokį kvietimą orga
nizatoriai atmetė ir kon
greso gairėse yra noras ma
tyti Lietuvą laisvą, išdidžią 
ir suverenią.

Bet pavergtojo krašto 
jaunimas, jaunimas Romo 
Kalantos tipo stovi greta 
jaunojo lietuviškojo jauni
mo demonstracijų žvakučių 
liepsnose. Tai Romo Kalan
tos liepsna, išdalinta ir lais
vojo pasaulio lietuviškam 
jaunimui. Ta liepsna ok. 
Lietuvoje paslėpta po gi
liais pelenais, tai slapta ga
bi ja, laukianti gero palan
kaus vėjo.

Ir, vaizduote žaizdami, 
mes regime sceną:

... į kongreso audotoriją 
įeina devyniolikametis jau
nuolis. Tai Romas Kalanta. 
Jis tiki, kad kongresas yra 
laisvas, kad kongresas pri
taria jo žodžiams, išrėk
tiems susideginimo liepsno
je ”Laisvės Lietuvai!”

Romas tiki, kad šis lais
vojo jaunimo kongresas ge
rai suprantąs jo saVižudys- 
tės-susideginimo esmę. Juk 
jų tėvai 1944 metais papildė 
tam tikros idėjinės savižu- 
dystės aktą. Jie gaivališkai 
išsirovė iš gimtojo krašto, 
tuo deklaruodami protestą. 
Išrauti žmogų iš jo žemės, 
pagal poetą šlaitą, reiškia 
nužudyti žmogų. Tad jų tė
vai 1944 metais nusižudė įš- 
sirovimu iš savo gimtojo 
krašto...

okupacijoje. Romas net ne
nujaučia, kad giedant ant
rąją Himno teksto eilutę 
”Tu didvyrių žemė”, nuo 
dabar kiekvienas prisimins 
ir jo vardą.

Romas kuklus ir drovus. 
Jis nesuvokia, kad benzino 
liepsnos, kurios žeidė j j taip 
neilgai, įtvirtino jo vardą 
istorijoje.

Jis laukia kongreso pro
gramoje aktualijos, emoci
jų. Šito jis taip išsiilgo gy
venime.

Jis, aišku, nesitiki išgirs
ti tokiame grandioziniame 
jaunimo sąskrydyje blanku
mo, pedagogikos, trafareto. 
Jis, aišku, nelaukia, kad 
tarp katedros ir auditorijos 
galėtų atsiversti praraja. 
Jis sėdi kažkur, auditorijos 
vidury ir stengiasi suvokti 
kongreso paskaitų visumos 
esmę. Jis klausosi temų. 
Juk čia nereikia justi mo- 
v,rklinių paskaitų skonio! 
Va, paskaita apie daikta-

vardžių kirčiavimą ir su
durtinius būdvardžius! Va, 
šnekta apie prūsų ir jotvin
gių genealoginį medį! Va, į 
katedrą įsitvėręs paskaiti
ninkas ragina pritarti vie
nai išeiviškos literatūros 
srovei ir pasmerkti kitą 
srovę...

'Romas nenori matyti be
viltiškos prarajos tarp au
ditorijos ir jai kišamos te
mos. Jis nenori pedagogi
kos, archyvų, savimeilės iš
sišokimų .,.

Šitoks ok. krašto jauni
mas, nejnatomai, slaptai, 
dalyvaus kongreso darbuo
se. Kad tik jo dėmesys ne
būtų apviltas! Kad tik jo 
pasitikėjimas nesutrupėtų!

Kad tik nebūtų graudžiai 
— baisu, jei tas simboliš
kas Romas, tykiai-tykiai, 
apleis teoretinių seminarų 
sales ir išeis. Ir išeis, išsi
nešdamas su savimi tuos 
liepsnų želmenis, kurie plaz
dėjo demonstracijų žvaku
tėse ir demonstruojančio 
laisvojo jaunimo žvilgsniuo
se ...

Kad tik kongresas ataidė
tu slaptai j jo posėdžius be
silankančio Romo lūkes
čiams ...

(Bus daugiau kitame Dir
vos numeryje).

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
Salia vasarvietės išnuomojamos patalpos ir be maisto (su 
įrengtom virtuvėm).
Nuo New Yorko per 200 mylių. IS New York Thruway Exit 24, 1 
Northuay 87 Iki Lake George Village; iš ten 9N keliu 7 myl. į Šiaurę. 
Vasarvietė skelbiama N. Y. Times ir Baily News sekmad. laidose.

Rezervacijų in informacijų reikalu kreiptis:

BLUE WATER MANOR
DIAMOND POINT, N.Y. 12824 Tel. (518) NH 4-5071
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... Romas tykiai Įžengia 
stebėtoju. Jis nesitiki, kad 
jo atmintis bus pagerbta 
a t s i stojimu, susikaupimo 
minute. Anaip tol, jis geis
tų, kad tą minutę paskirtų 
Lietuvos Himnui, užgintam

GERIAUSIAI PAILSĖSI!' l’ER SAVO ATOSTOGAS 
CAPE COD T OSTERVILLE

■ KURORTE PRIE ATVIRO ATLANTO JŪROS
■ PLIAŽO — GRAŽIOJE LIETUVIŠKOJE

JANSONŲ VASARVIETĖS r VILOJE

'AUDRONĖ’
87 East Bay Rd., Osterville Cape Cod, Mass. 02655 

Tel. (Area 617) 428-8125
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.

Atidaroma vasarojimui nuo BIRŽELIO 24 d. iki RUG
SĖJO 15 d. ir jau DABAR priimami užsakymai.

Kreiptis tiesiai į vilą AUDRONĖ adresu: JANSONAS 
— AUDRONĖ, P. O. Box 424, OSTERVILLE, MASS. 
02655. Tel. (Area 617) 428-8425.

Visi maloniai kviečiami atvykti į šią gražiausią ir 
-didžiausią Cape Cod žalumynuos paskendusią lietuvišką 
pajūrio vilą.

SET-UP MAN
Metai turning m»ehin«i: P.). ŽOO'i, eonu, chuclttri, lathti, 
on third ihift. Minimum 3 yri. «xp. Work Irom bluoprinti. 
XII Cxc»iitnt opportunity.

DETROIT AUTOMOTIVE PRODUCTS

11445 Stephens Dr., V/arren, Mich. 48090
Call Al Chtlliy, 759-3850, for appt.

An $q«al Opportuolty fmptoyor
(49-51)
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Kongresas ar piknikas?
Kelios pastabos Jaunimo Kongreso proga

LIUDAS DOVYDĖNASOi šoksim šoksim šokimėlį, 
Oi gersim gersim gėrimėlį.

Senos dainos.

Gal kiek pavėluotai atei
nu su pastabomis: jau pa
balnoti žirgai ir kelionmai
šiai stena perkimšti ir die
notvarkės užbaigtos.

Stebint pasiruošimą ir jo- 
markinį visokių kongreso 
komisijų būgnų alasą, neno
romis lenda mintys, ir ne 
visai skaisčios. Man atrodo, 
perdaug tikimasi iš jauni
mo kongreso ... Gal ir ne 
toks kongresas reikėjo su
kelti ?

Mes gabūs tuščiais puo
dais gatvėje barškinti, daž
nai pamiršę, kas puoduose?. 
Tikėkim, kad Jaunimo Kon
grese tuščių puodų nebus.

”Mūsų šaunusis jauni
mas”, "Jaunimas — tautos 
ateitis”, "Jaunimas mūsų 
tautos žiedas”. Prieškongre- 
siniame triukšme šių truiz
mų, beveik banalybėmis vir
tusių, išgriūtis temdo dide
lius uždavinius, didelius rei
kalavimus Jaunimo kongre
sui.

Jaunimas nei šaunus, nei 
nešaunus. Kas gi daugiau 
yra ir bus, jei ne ateitis? 
Kokia ateitis? štai klausi
mas? Senimas turi praeitį 
ir dabartį, gal turės ir atei
ties, ko jaunimui kaip tik 
dar trūksta. Be dabarties 
nebus ateities. Kodėl mes 
taip trankom bugnus atei
čiai, kurios gali nebūti? Se
nimas tiesia minkštus ar 
šiurkščius kilimus jaunimui 
— ateičiai... Tų kilimų nu
tiesimui daug reikės praei
ties, dar daugiau dabarties, 
kad tas žiedas — ateitis bū
tų nors tai, kas turi būti ir 
praeitis ir dabartis ir atei
tis. Mokėjimas paveldėti 

Viešėdami Chicagoje aplankykite 
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

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

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

praeitį —■ laidas į ateitį. 
Mūsų jaunimas į tai netiki.

Mes patys — senimas 
niekinam praeitį, temdom 
dabartį, išsvajotos ateities 
iliuzijos, mito apsvaiginti. 
Mes perdaug vilčių klojam 
ant tų kilimų, kuriais nori
me mūsų "šaunųjį jauni
mą” vesti skaisčion ateitin, 
kurios ir mes — senimas 
nesivaizdojam, nenorim, ar 
tingim pagalvoti: o kokia 
gi toji ateitis ? Ar dabarty
je, tie ateities žiedai atneš 
derlių, kurio mes tikimės? 
Pasigerti galim ne tik al
koholiu. Mitai, iliuzijos — 
svaigūs gėralai.

Muškimės į krūtinę: mes 
— tėvai patys save gerokai 
suniekinom, tuo pačiu — ir 
dabartį ir mūsų nuostabiai 
garbingą praeitį. Apie tai 
tektų daug ir karčiai pasi
sakyti.

”Kad mano vaikas taip 
nevargtų, kaip mes var
gom”, dažnai tėvai, klupda
mi po viršvalandžių našta 
įsikalba, kad vaikų lepini
mas, mokslo galybė, ir nuo
stabus Amerikos gerbūvio 
angelas neša ir neš "šaunų
jį jaunimą” ant mūsų vaiz
duotės sparnų. O Maironis 
seniai pasakė: "Pagimdys 
vargai galiūnus”. Ir nėra 
pasaulyje didesnės tiesos

Mes, stabmeldiškai įsiti- 
tikėję į minkštus kilimus, 
automobilius, mahaganio 
baldus nedrįstam ir pagal
voti, kad vargai vartuose 
žydi visose šalyse ir tauto
se, kad ir mūsų švelnių ki
limų ilgis gal labai striu
kas, ir vargai šioje žemėje 
atrinks galiūnus ir sumals 
lepūnėlius. O malimo reik 

tikėtis. Visos tautos ir ša
lys eina ir turi pereiti savo 
kančių kelius. Ateis, gal, at
virai kalbant, jau atėjo ir 
šiai šaliai. Nors mes linkė
tume visokio gero šiam 
kraštui ir ilgiausio gerovės 
kilimo, kuriuo mūsų jauni
mas eitų galvas iškėlęs švie- 
siausion ateitin. Tarp kitko, 
Romos imperija mirė nuo 
gerovės ir iliuzijų.

Mes, senimas, o ypač mū
sų šaunusis jaunimas ma
nom, kad gyvenant Ameri
koje savaime mums garan
tuota gerovė, didelės gali
mybės ir —- kitaip ir būti 
negali, — kad galima ar įsi
kalbėta gerovė tikra kaip 
savas delnas.

Jaunimą suka ratan biz
nio mašina ir tuo pačiu — 
mala. Biznis jau žino kiek 
ir ko pirko ir pirks senimas, 
kiek tas senimas atsargus 
nuryti reklamos, TV agentų 
auksinius sliekus. Biznis at
skubėjo, įtikino jauną greit 
kurti šeimą, pirkti baldus, 
mašinas, švelnų tualetinį 
popierių, naudotis plačiomis 
kredito durimis ir užsivers
ti išmokėjimų naštomis. O 
įklimpus į bėdas ir gerovės 
mito svaigulyje — LSD, 
maruana, seksas. Buvo įti
kintas senatorius, kongres- 
manas, kad JAV 18 metų 
jaunuolis labai gudrus, su
brendęs politiniam, sociali
niam gyvenimui. (Nors kai 
kas gal visai pamatuotai 
mano, kad 18-metis jaunuo
lis, TV ir beisbolo auklėti
nis, toli nuo to, kuo jį ban
do aukštinti).

Atsigrįšk įtūžęs, tokiu 
šūkiu buvo kreiptasi į II-jo 
karo audras pergyvenusį 
jaunimą. Viskas netikra, 
viskas melas. Tėvai atsilikę, 
nusikaltėliškų karų sukėlė

jai, gyvenk šia akimirka, 
seksas yra tam, kad jį iš
naudotum, šeima — legali
zuota vergija, vaikai — 
kvailu savanoriškumu užsi
dėta našta. Atsigrįžk įtū
žęs!

Tą sąjūdį, nusiteikimą 
ugdė egzistencialistinė filo
sofija, bet už jos stūkso ko
munizmo, ypač rusiškojo, 
tyli, bet gerai organizuota 
sistema. Rusiškąjį komuniz
mą — rusiškojo imperializ
mo nugarkaulį senimas 
praktika išgyveno trėmi
mais, vergiją, teroru. Seni
mą teko nurašyti. Pergyve
nusiųjų sovietizmą vaikai 
ne lengvai kibo ant komu
nizmo — imperializmo pro
pagandos, bet jie mielai pri
ėmė pagiežos, įtūžio filoso
fiją: atsigrįžk įtūžęs, atsi
žadėk praeities, tradicijų, 
tikėjimo, ypač senimo, jie 
— kliuvinys.

Mūsų laimei ne daug mū
sų jaunimo, perdaug ir per- 
gerai pažinęs sovietus ir na
cius, nesimetė į įtūžio są
jūdį. Tautiniai idealai, lais
vės kovos daugumą mūsų 
jaunimo išlaikė jaunimu, 
kuris ir yra ateities viltis.

Jaunimo kongresas turė
tų visu atvirumu ir drąsa 
išsiaiškinti: mūsų kovos, 
mūsų jėgos telkiamos Lie
tuvos išlaisvinimui iš Krem
liaus vergijos yra kova už 
žmogaus ir visos žmonijos 
laisvę, apsisprendimą, už 
teisę ir ieškoti ir klysti.

Mūsų laisvės kovos yra 
visos laisvos, demokratinės 
žmonijos kovos už teisę bū
ti žmogum ir leisti kitam 
būti žmogumi. Kova prieš 
rusiškojo imperializmo sis
temos malūną — sumalti 
žmogų žmoguje.

Nežiūrint visokių kelio
nių, sutarčių pasirašymo, 
Jaunimo Kongresas šitai 
turi išryškinti ir nužymėti 
mūsų laisvės, mūsų kultū
ros kelius.

DETROITO LIETUVIU ŽINIOS

BAISIOJO BIRŽELIO 
MINĖJIMAS

Birželio 11 d. Detroite 
Mercy Kolegijos salėje 
visos trys Pabaltijo tau
tos — estai, latviai ir lie 
tuviai, bendrai minėjo 
Baisiojo Birželio geno
cidą savuose kraštuose. 
Po Amerikos himno ir 
įprastinių ceremonijų pa
grindinę kalbą pasakė 
JAV Valstybės Dep-to pa
reigūnas Doyle Martin. 
Mums, lietuviams, jis 
nieko naujo nepasakė, ko 
mes nebūtumėm spaudo
je skaitę apie jo "rea
lios" politikos samprota
vimus anuomet Philadel
phijoje. Gal tai buvo pra
vartu išgirsti estams ir 
latviams, bet nemanau, 
kad jie liko sužavėti. Pa
baigoje jis mus visus pa
guodė, jog jaučiąs mums 
simpatiją dėl mūsų tau
tos nelaimės.

Po to sekė meninė da
lis, kurią išpildė visos 
trys tautybės.

Estas A. Sinka pianu 
paskambino Beethoveno 
Sonatą Op. 3, latvė Ast
ra Kalnins padainavo Al 
gona komp. Janis Norvi- 
lis ir Agra pavasar — 
Janis Kepitis. Lietuviai 
išpildė didesnę progra
mos dalį. Tautinių šokių 
grupė "Šilainė" sušoko 
3 šokius, o Windsoro 
kvartetas "Aušra" sudai
navo 4 daineles.

Niekad nenubosta žiū
rėti mūsų "Šilainės" ža
vaus jaunimo šokant su 
ta pilna jaunystės šypse
na pro kurią spindi bal
tutėliai dantukai ir tais 
puikiais bei skoningais 
jų aprėdais. Lygiai Šir
dį veria beklausant tas 
mergytes, kurios it nend
rės paupėje, grakščiai 
įsisiūbavusios (kartais 
galėtų kiek mažiau) mez
ga dainelių posmą paskui 
posmo.

Tik, deja, kažin ar ši 
mūsiškė, programos da
lis tiko šios dienos minė
jimui.

Skaudus kontrastas bu 
vo žiūrėti. Ant scenos s to 
vėjo gedulo kaspinais per 
rištos trijų tautybių vėlia- 
vos, o prieš jas links
mais veidais šoko jauni
mas ir su šypsena vei
duose dainavo mergaitės

3 daineles valso tempu ir
1 dainelę polkos taktu.

Tai ne šokėjų ir dai
nininkų kaltė. Juos pa
kvietė rengėjai. Jie, 
kaip dera jaunimui, pa
klausė vyresniųjų kvie
timo ir atliko gteriausiai 
ką mokėjo. Jiems tik pa
dėka.

Minėjome savųjų bro
lių ir seserų kančios da
lią ir žiauriose apysto- 
vose dar žiauresnę mir
tį. Pagarbos kankiniui, 
dar niekada neišreikš- 
davom linksmais šokiais 
ir vilingomis dainelė
mis.

Estai ir latviai to ne
padarė. Jei mes savo ko
lonijoje neturime prasi- 
kišusių vokalistų ar pia
nistų, tai turime dekla
matorių, kurie tikrai ne 
būtų įnešę disonanso į 
programą.

Kodėl pagaliau nepa
kako paskutiniojo ir tik 
vienintelio "Šilainės” šo
kio — gėlių auka. Mer
gaitės rimtais veidukais 
nešinos gėlių puokštes 
sušokusios gėlių auko
jimo šokį ir baigusios 
šokti, vieton gėles iš- 
sinešusįos, būtų jas su 
dėjusios prieš liūdesiu 
perjuostas vėliavas. 
Vaizdas ir įspūdis liktų 
ilgai atmintinas ir šir
dims kalbantis.

Po meninės dalies bu
vo priimta atatinkama 
vietai ir laikui rezoliu
cija, adresuota JAV vy
riausybei ir iš Michiga
no deleguotiems į Kon
gresą senatoriams bei 
atstovams. Minėjimas 
baigtas Estijos, Latvi
jos ir Lietuvos himnais.

Stasys Šimoliūnas
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VYTAUTAS ALANTAS

SAULĖ URVO DUGNE
Ištrauka iš naujos knygos 'Amžinasis Lietuvis”

(6)
— Taigi, šonus zulina... Dabar kai įsigijau 

mašinėlę, bus kaip ir toliau nuo žmonių akių pa
bėgti.

— Ji tau bus gera žmona, o tu šeimyniškas 
vyras.

— O tu?
— Aš? ... —numykė Cesnulis. — Ar aš žinau?
— Juk vistiek turėsi vesti.
— Nežinau... Kartą kyštelėjęs liežuvį į karš

tą košę, daraisi atsargesnis. Mano širdis krauja
vo trimis meilės kalavijais perverta: daug nukrau
javo...

— Kam trimis? Ar neužteko vieno?
— Žinoma, tau juokai, bet taip buvo. Yraligų, 

kuriomis būtinai turi persirgti. Aš širdies liga 
persirgau ir pasidariau atsargesnis ir išmintinges
nis, kitaip sakant, apsidraudžiau ateičiai nuo pana
šių kvailybių. Ir aš tau pasakysiu: neatiduok mote
riai visų švietalų, tūzą pasilik sau! Laikyk savo 
širdį užrakinęs trimis spynomis ir moterį įsileisk 
tik į prieškambarį, o ir įsileidęs pasistatyk tarp 
jos ir savęs paravaną.

— Ne kokia meilė per paravaną, — nusijuokė 
Poška.

— Paravano jai nerodyk, tik tu pats turėk. Jei 
tu, pradėjęs meilės žaidimą, nebūsi pakankamai

apsukrus ir apdairus .žuvęs berneli.
— Apie kokį žaidimą tu čia dabar mali? Mei

lė nėra žaidimas...
— Malonus ir pavojingas žaidimas.
— O šeima, vaikai?
— Tu manai, kad nuėjęs prie altoriaus, mūšį 

jau būsi laimėjęs? Klysti, brolyti, kaip tik tada 
ir prasideda tikroji kova, kuri tęsis per visą tavo 
gyvenimėlį.

— Bet palauk, aš negaliu eiti su moterimi 
prie altoriaus demoniškai šypsodamasis, kad vi
sam gyvenimui įsigyju žaisliuką! — atsisėdo Poš
ka ant savo patiesalo. — Tai nepadoru, nesąži
ninga ir negarbinga! Gal tau moteris atsiduoda 
su kūnu ir siela, o tu sau vienas šėtoniškai šyp
saisi galvodamas: nė velnio, mano gražuole, aš 
tavimi nepasitikiu, aš pasilieku savo rankose 
švietalą, kuriuo galiu tave pritrenkti, kada man 
užeis toks noras! Tu turi jai atsilyginti tuo pačiu 
nuoširdumu, arba tu ne žmogus, o velniaižin koks 
išgama!

— Ta,ta,ta, — nusijuokė Cesnulis. — Jei tau 
patinka mokėti grynais, mokėk, čia, matai, skonio 
ir patyrimo reikalas.

— Nuo kada tu toks gudruolis pasidarei?
— Nuo kada? Nuo tada, kai torto gabalą su 

garstyčiomis prarijau.
— Gal ir man būtų pravartu apie tai išgirsti?
— Vargu, iš to tau jokios naudos nebus. Tu 

geras, vidutinybių persiėdęs bernelis, tu būsi ge
ras vyras, pavyzdingas šeimos galva, tėvas...

— Gerai gerai, dėkingas už gerą nuomonę,— 
nekantriai mostelėjo Poška, — bet palikime mane. 
Tu man kažkada minėjai kažkokią Jūratę. Turbūt, 
ji buvo ne kas, kad supenėjo tau tortą su garstyčio
mis...

— Ji buvo puikiausia moteris pasaulyje! — 
perkirto šiurkščiai savo draugą Cesnulis, — ir 
kartu didžiausia nevidonė, — apmaudingai pridūrė 
patylėjęs.

— Nieko nesuprantu, — skėstelėjo rankomis 
Poška.

— Tau nieko nereikia suprasti-
Poška nutilo užsigavęs. Draugai tylėjo rūky

dami.
— Matai, aš niekada nebuvau tikras padauža, 

— po ilgo tylėjimo prabilo Cesnulis, bet nenuora
ma buvau. Vieną vasarą, įsigijęs motocikliuką, 
basčiaus po Lietuvą. Kiti svajoja apie Palangą, o 
mano akį viliojo gražiosios Lietuvos vietovės, eže
rai upės. Trankydamasis po Dzūkiją, iš netyčių 
aptikau stebuklingai gražią vietelę. Tyvuliavo^ ten 
ežerėlis, apaugęs miškeliais, kitoje pusėje kaip 
veidrodyje atsispindėjo miestelis, toliau staipėsi 
kalneliai ir žaliavo medeliai tarp auksinių smil- 
tynėlių. Pasistačiau aš miškelyje ant ežerėlio 
kranto savo palapinę, išsinuomojau iš dzūko laive
lį, meškeriojau, maudžiaus ir svajojau naktimis, 
iškišęs galvą iš palapinės, spoksodamas į žvaigž
deles. Ar gali įsivaizduoti gražesnes ir romantiš
kesnes atostogas?

Cernulis nutilo ir susimąstęs žiūrėjo įdrumz- 
liną, saulės apšviestą padangę.

— Ten padangė buvo kitokia: tyra, mėlyna, 
skaisti... — jis vėl ėmė kalbėti. — Vieną popietę, 
meškeriodamas laivelyje prie nendyrno, pama
čiau atplaukiančią būtybę. Priplaukusi prie laive
lio, ji įsikibo į kraštą ir šūktelėjo, rodydama bal
tus, blizgančius dantis:

— Labas, Kastyti! — Jos šlapi plaukai tįsojo 
ant nudegusių iki juodumo pečių.

(Bus daugiau)
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KŪRYBA IR MOKSLAS
VIENA REČIAUSIŲ KNYGŲ

LIETUVIŲ ŠEIMOS KNYGYNE
Jurgis Gliaudą

Bernard Donnor var
das nežinomas lietu
viams.

Ir tai nenuostabu! Jo 
vardas neįrašytas mūsų 
istoriniuose šaltiniuose, 
nei mūsų enciklopedijose 
— lietuvių ar anglų kal
ba. Bernard Connor, gi
męs Anglijoje 1666 me
tais ir ten pat miręs 1698 
metais buvo gydytojas, 
keliautojas, memuarinin- 
kas. Jis buvo savo gyve
namojo periodo stambi 
erudincinė figūra. Tris 
metus jis praleido prie 
Lenkijos karaliaus Jono 
Sabieskio dvaro, domėjosi 
lenkų visuomenės gyve
nimu, valstybės istorija. 
Grįžęs iš Lenkijos į Ang
liją Connor parašė knygą 
The History of Poland. 
Tai didelis, dviejų tomų 
veikalas, kur laiko dva
sioje epistoliarinėje for
moje "in several letters 
to persons ofųuality", au
torius gyvai ir netgi sen- 

1

l

The Hiftory of POLAND,
1 N

Severai LETTERS to 
Perfons of Quality.

Givingan Accountof the Antientand Prefent 
Šute of t^at Kingdoni,

Hijloricri, Z Politini, 
and

PhyfitAl, ) (Etcltfuftitri į

ItsOrigin and Extent, with aDefcription of its 
Towmand Prounccsį the Sucteffion arai anuriulde Afti- 
ooaofall its Kingj, and ot che Gceae Dukrai hthumia : 
The EJHtioo, Power, and Corneatinti u • o- . The
Senate, or Houiė oi L«dt Tbc Dtet and Form of Go- 
vernment: The Privdegr < f dr GdW) , dw •> Jkhgioo, 
Learruag, Leagnage, Cuftoau, Kabia, Muiners, Richct, 
Tradę, and MtJitary Affatn t together with the Stare 
oi' Phyfidt and Natūrai Knowkdg; as aito «n Account 
of the Teutonick Order, and of the Dūke of Curland, 
hn Family and Tenritorio. tvirh Sculytures, and a new 
Map after.tbe beft Geographm.

With feveraJ Lctteri rtiting to Phyfick.

VQL I.
By BERN. COXNOR,M.D. F<’.low ot the 

Royal Society.and Member of cbeColfage ofcPhy!iun>, 
who m h» Tra re I* in that Country eofletted theic Me- 
metn froaa the beft Authon, and his own Obfa vat^ons.

Rubltfh'dbĮ įktCtttMd^JJiftance of Afr. Savag».

Prnced by /• D* for without Ttmflt-
^trt and A. Heetjheft. MDCXCYHI.

Titulinis knygos lapas

sacingai aprašo Lenkijos ryškūs Lietuvos istori- 
istoriją. jos metmenys ir jų ap-

Lietuviams nepapras- žvalga labai sutinka su 
tai įdomu, kad šioje kny- dabar ok. Lietuvoje iš- 
goje ir Lietuvai autorius 
paskyrė daug vietos. Lie
tuvos istorijai ir jos val
dovų bei žmonių vaizdui 
pristatyti Connor skyrė 
pirmame veikalo tome il
gąjį šeštąjį laišką (pusi. 
301-350). Tai bus, bene 
pirmas istorijoje Lietu
vos pavaizdavimas anglų 
kalba.

Autorius laikė Lietuvą 
atskirą nuo Lenkijos vals
tybe. Tiktai tam tikras 
formalus karališkos val
džios condominiumas ri
šo ta, jo pavaizdavime at
skiras valstybes. Be 
abejo Connor gerai paga
vo ano meto valstybinio 
tvarkymosi principus bei 
visuomenės nuotaikas, 
kada lenkų ir lietuvių ari- priešų nenugalima Lietu- 
stokratijos vengė abi va. Tarp daugelio kitų

valstybes sutapatinti į 
vieną valstybinį organiz
mą.

Šeštame laiške, kuris

Irena ir Vytautas Tamošai
čiai su sūneliu Algiu.

bus, kaip sakiau, bene 
pirmas istorinis šalti
nis apie Lietuvą anglų 
kalba, plačiai apžvelgti 

leistos Bychovco Kroni
kos duomenimis.

Įdomios yra didikų ir 
Lietuvos valdovų gene
aloginių medžių šaknys 
ir šakos. Autorius patie
kia čia daugybę vardų ir 
giminystės ryšių. Pui
kūs yra lietuviškos bui
ties, papročių, tikybinių 
apeigų, gyvenimo bei ka
riavimo būdų aprašymai. 
Dalis patiektų duomenų 
gerai sutinka su istori
jos patikintais faktais. 
Yra ir įdomių poetinių 
fantazavimų, nes jeigu 
jau Lenkija atrodė ang
lui eruditui "egzotiška" 
šalimi, tuo labiau tokia 
atrodė tolima, miškuose 
ir giriose paskendusi ir 

poetizavimų, autorius pa
sakoja, kad Lietuvos gi
riose meškos augina žmo
nių vaikus! Ar nebus ši 
užuomina vėliau talkinu
si prancūzui Prosper Me 
rimee sukurti jo garsųjį 
"Lokį"?

Naujas mums yra Con
nor Lietuvos valstybės 
ženklo nusakymas. Her
bo laukas esą perskirtas 
dviem dalim (field divi- 
ded by a perpendicular 
line). Viena dalis raudo
na, kita mėlyna. Raudo
name fone yra šuoliuo
jantis žirgas. Raitelis 
mosuoja kardu virš gal
vos. Kitoje gi vėliavos 
pusėje, mėlynos spalvos 
yra Sv. Panelė Marija su 
Kūdikiu. Virš jų aureo
lė.

Lietuvos vardas, pa
sak Connor, kilęs iš "La 
Italija" (Palemono ro
mėniškos kilties teori
ja), arba iš nusakymo: 
Littus Aalanus — Littu- 
alania (?).

Connor rašyboje, sa
vaime aišku, lietuvių var 
dai bei vietovardžiai pa
kito iki visiško jų iškrai
pymo. Nenuostabu, kad 
autorius gavęs tuos var
dus kompolikuotu perpa
sakojimo būdu, liko ne
tikslus. Tačiau, vesda
mas pradžią nuo Palem- 
none (Palemonas), jis mi
ni valdovus: Bercus (pa
statęs Jurbarką, Kune- 
sas (pastatęs Kunessevz 
pilį), Sperą, Kernių, Gl- 
butą, Zivibuntą...

Valdovų grandinėje 
ryškiai matomi familia- 
riški vardai, kiti atsiran
da nauji, bet visi grynai 
lietuviškai skambą: Kuko. 
valtis, Žentas, Ginvillis, 
Erdvilis, Vykintas, Mu- 
nitvilis, Mingaila... Ga
lima prileisti ir grynai 
žmogiškų silpnybių at-

Duktt of Lithuania.
Afttrward» in 1289, the LttbuamMs, to 

the oamber oaly of 8ooo, invndcd a part of 
tansiog, killing, and deftroyiog 

•tarever they came ; būt befor e the Coūntry 
eoold rrakc head againft them, they were re- 
ftrcdwith great Spoib. To reqoitt which, 
«KXt Yeartne Prufiatu march’d inter Litbua- 
tia, where they fcDl’d and took vaft nombers 
of the InhabiAnts, as likewife podčHed them- 
iclvea, onder the CondučF rt^the Commenda- 
dnr ot of the ftroog Caftle A/lr-
rabde. Aftemrards 4/emer, great Mafter of 
Anejfca, tntcr’d ZattadHur with a formidable 
Armv, and mūrely deltro/d two Diftri£h,

Not long aftsr this P'iibtiut invaded Cnjt- 
tacatfend deftroy’d all the Country 

about aod likewife carricd away great
Nvatamdom Captirity.

la theYcrr 1193, Conradtu Com-
muAador of took the Caftlc of
A/inJąf ia Lirtammr; which Kitbems foon re- 
ųattod by entriog Pntjfia, aad dcftroying it 
eighty dayi together.

Aftenrards in 1294, FJrhmer, with a Body 
only of i8ooHorfe, marching thro’ Woods 
and By.roads, furpTiz’d a great Concourfe of 
Pcople met in the CollegiateChurch ot Lanf- 
cbet, whereof the greateft part he kill'd, and 
the others, confifting chiefiyof Ecdeliaflicks, 
ta carri’d away for Slaves. The Church he 
rob’d, and thofe that fled he ftified by fir- 
ingall tbe Houfe around them. After wl»ich 
marching about the Country, he droveaway 
all their Cattel •, būtupon his returrų mcet- 
mg with Cajinur Palatine of Lanfcbtt, he waS 
uraf ely opnos’d for a vvhile, ti'.l Numbcrs fup- 

pli’d

Lietuvos aprašymui skirtas puslapis

»»P3«

Jaunučio Puodžiūno baleto studijos šokėjos koncerto metu.

Šimtas balerinų Jaunimo Centrespindėjimą šioje grandi
nėje. Gal būt lietuviai, iš 
kurių Jono Sobieskio 
dvare Connor sėmėsi ži
nių apie Lietuvą vienaip 
ar kitaip pabrėždavo sa
vo giminių istorinę reikš 
mę? Istoriškai teisingai 
autorius nuveda daugelį 
lietuviškos aristokrati
jos atžalų į rytus, kur 
jie tapdavo slavų miestų 
ir žemių valdovais. Sla
viškieji vardai irgi iš
kraipyti. Angliškoji abė
cėlė išbloškė vardų įra 
šymą toliau nuo autentiš
kumo.

Mindaugo valdymo me 
tais minimi reikšmingi 
sandarbininkai: Streinai- 
tis, Vaišvilkas, Utenis, 
Sventarekis, Germantas, 
Trakis. Šių vaikai: Nari
mantas, Daumantas,
Giedrutis, Tridenis. 
Connor spėja, kad Vytį 
įvedė Narimuntas. Auto
rius pavaizduoja Vytį: ri- 
ding full speed on a hor- 
se argent and flourishing 
a sword over his head.

Gedimino periode pa
minėta Geležinio vilko 
legenda, kad Algirdas tu
rėjęs 12 sūnų, kad Kęs
tutis turėjo 6 sūnus.

Connor baigia Lietu
vos istorijos škicą Jogai
lai įžengus į sostą.

Lietuva atrodė auto
riui, sprendžiant iš dės
tymo nuotaikos, įdomus", 
savotiškas, egzotiškas 
kraštas. Visame veikale 
Lietuvai aprašyti skir
ta penkiasdešimt pusla
pių, neskaitant paskirai 
išmėtytų pareiškimų. 
Tai didelis dėmesys auto-

1324*

Gegužės mėn. 20 d. Jau 
nimo centre, Chicagoje, 
gėrėjomės dar vienu gra 
žiu meno vakaru — Jau
nučio Puodžiūno Baleto 
studijos jaunų "baleri
nų" pasirodymu. Salė pil
na žiūrovų, jų tarpe daug 
gražaus jaunimo ir pačių 
jauniausiųjų.

Vakaras pradėtas Ma
žąja siuita — B. Dvario
no. Jau pirmoje scenoje 
šaunus pačių mažųjų "ba
lerinų" pulkas šoka Prie 
ežerėlio, su jomis drau
ge pasirodo ir spec. mo
terų mankštos klasės 
Ema Jarūnienė. Po to sce- 
non, lyg bangelėmis, at
banguoja vis naujos "bale
rinų" grupės ir pašoka 
Preliudą, Valsą, Malū
nėlį, Temą su variacijo
mis, Mažąją rapsodiją, 
Noktiurną, Šokį, Muziki
nę tabokinę ir viso an
samblio ši graži pynė 
baigiama Kubilu. Šioje 
dalyje šauniai pasirodo, 
žinoma, ir profesionalai 
Violeta Karosaitė, Jau
nutis Puodžiūnas ir Jani
na Kolytė.

Antroje vakaro dalyje 
gėrimės George Gersh- 
wyn įMėlynąja Rapsodija, 
kurią atlieka keturios 
grupės šokėjų ir V. Ka
rosaitė, J. Puodžiūnas 
bei J. Kolytė.

Pažymėtina, kad jau
nosios šokėjos, o gal ir 
būsimos balerinos, kas 
žino, šoko grakščiai, su 
gilia išraiška, nuošir
džiais išgyvenimais bei 
įsijautimais. Visą šį 
spektaklį ypač darė žais
mingu geras ir spalvin
gas apšvietimas, drabu
žių įvairumas ir jų ypa-' 
tingas gražumas, ko galė
tų pavydėti ir profesio
nalinis baleto teatras.

Šis geras vakaras bu
vo suruoštas Jaunučio 

riaus nelankytam kraš
tui. Tai, kartu, Lietuvos 
įtakos atspindys kara
liaus Jono Sobieskio dva
re.

Knyga yra tikra biblio
grafinė retenybė. Bent 
tas skyrius, kuris dėsto 
apie Lietuvą tiktų išleis
ti šviesografine laida — 
publikai ir mokslui. Šios 
knygos nėra muziejinėse 
bibliotekose. Patikrinus 
atrastas vienas veikalo 
tomas ir tai laikomas 
retu laimikiu. Du tomai 
sudaro ypatingai retą de
rinį.

Šis nepaprastas dvito
mis didingai (taip tinka 
retenybei) ilsisi asmeniš
kame lietuviškos šeimos 
knygyne. Jauna lietuvių 
intelektualų pora, Irena

(Nukelta į 6 psl.)

Puodžiūno Baleto studi
jos metų darbo užbaig- 
tuvių proga. Prisiminti
na, kad ši studija kasmet 
ruošia gražius baleto va
karus, o ir paskutinysis 
buvo tikrai maloni staig
mena menu besidomin
tiems.

Jaunučio Puodžiūno 
studiją lanko šimtas mer
gaičių, jos visos ir pasi
rodė šiame parengime. 
Deja, nėra nei vieno vy
ro.... Šokėjų amžius la
bai įvairuoja. Nuo 5 metų 
iki 18 metų, o be to, dar 
veikia speciali moterų 
mankštos klasė, kurią 
lanko nemažas skaičius 
moterų. Šioje studijoje 
pamokos vyksta kiekvie
ną savaitę, nuo antradie 
nio' iki šeštadienio. Šo
kėjos šoka grupėmis, su 
skirstant jas pagal jų am
žių.

Jaunučio Puodžiūno 
studija sėkmingai veikia 
nuo 1967 metų. Čia pamo
kas dėsto be J. Puodžiū
no, dar V, Karosaitė, J. 
Kolytė.

— O iš kur gavote to- ? 
kius gražius kostiumus 
jaunosioms "baleri
noms"? — pasiteirauju.

— Tai Violetos Karo- 
saitės dėka, sumanumu 
ir darbu buvo didžioji kos
tiumų dauguma pasiūdin
ta. Tik mažą dalį jų teko 
įsigyti perkant.

— Jų spalvingumas, 
grožis stebina žiūrovą? 
Kaip tai pasiekėte?

— Baleto drabužiai vi
sada būna gražūs, šokiui 
pritaikyti. O efektus duo
da dar ir šviesos,kurias 
sumaniai tvarkė Vytau
tas Žygas — pažymėjo 
Jaunutis Puodžiūnas.

— Jaunųjų "balerinų" 
— šokėjų didžiausias 
troškimas?

— Kaip matote, jos vi
sos labai laimingos šia 
švente, savo pasirody
mu. Jos dėkingos žiūro
vui, kurio tiek gausu bu
vo šiame vakare ir kuris 
nesigailėjo joms katučių. 
Šokėjos nuo mažiausių 
iki vyresniųjų šokiu, pa
prastai, domisi, noriai 
mokosi ir, manau, kad iš 
jų ateityje galėtume su
silaukti ir tikrų baleri
nų — juokaudamas pri
dėjo studijos šeiminin
kas Jaunutis Puodžiūnas.

Baleto studijos vaka
ras žiūrovą nuteikė ma
loniai ir tai buvo daug 
kas naujo, šiaip jau Chi
cagoje perkrautų įvai
rios rūšies renginių 
grandinėje.

Jaunoms "baleri
noms" — šokėjoms ir 
mokytojams už gražią pa
vasarinę meninę dovaną 
ačiū ir sėkmės ateities 
darbe.
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Viena 
rečiausių •••

(Atkelta iš 5 psl.) 
ir inž. Vytautas Tamošai 
čia! atrado Connor anti
kvariate. Tai buvo bran
gus radinys ir materiali 
ne prasme.

Abu Tamošaičiai yri 
lietuviškos senovės mylė 
tojai. Seni žemėlapiai, 
kur atžymėta Lietuva, se 
nos graviūros, turinčios 
ryšį su lietuviais,puošia 
jų gyvenvietės sienas. 
Tad ir anglas Conner, 
rašęs apie Jono Sobies
kio laikų Lietuvą ir su- 
tilpęs dabar savo knygos 
apdare, gal būt bičiuliš
kai susižvalgo su žemė
lapiais, iš kurių jis sė
mėsi žinių apie Lietuvą 
1694 metais?...

Knygoje įklijuotas se
nas ex-libris. Knygą, ka
daise, turėjo Markizas 
Tueeddale, Giffordo ku
nigaikštis ir Waldeno ba
ronas, Lordas Hagof Yes- 
ter.

Istorinės^ romantikos 
žaismas. Šiandieną tos 
rečiausios ir mums iki 
šiol nežinotos knygos sa 
vininkai yra Irena ir inž. 
Vytautas Tamošaičiai — 
Los Angeles lietuviai.

WANTED AT ONCE 
JOURNEYMEN 

or 
SKILLEDlst CLASS

VERTICAL
LATHE

TURRET 
OPERATORS

to sėt up workMušt be able 
from blue prints & close tole- 
rance. Paid benfits and oppor
tunity for advancement

For 2nd shift

FORMMET CORP. 
1500 Nagle Rd. 
Avon, Ohio

Eąual opportunity employer

WANTED AT ONCE 
JOURNEYMAN 

or
lst CLASS SKILLED

SCREW 
ATORS

MACHINE OPE R- 
& SĖT UP MEN

able to sėt up workMušt be
from blue prints & close toleran 
ce. Experienced onlyon 6 spindle 
automatics,

For 2nd & 3rd SHIFT

A small būt expanding company. 
Work overtime on a steady ba- 
sis for over 1 1/2 years, Paid 
hospital insurance, holidays & 
vacation.

Apply in person

TEVILO INDUSTRIES 
6730 Marshall Rd. 
Olivet, Mich.

INC.

Kviečiame visus atsilankyti

i
TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖS 

UŽSIENIO ŠOKĖJŲ PASIRODYMŲ IR 
TALENTŲ VAKARĄ —

KONCERTĄ,
kuris įvyks liepos mėn. 1 d., 8 vai. vak.

Marijos aukštesniosios mokyklos salėje,
Lietuvių Plazoje, Chicagoje

PROGRAMOJE:

LENA VALAITYTĖ, Vokietijoje išgarsėjusi 
populiarios muzikos dainininkė,

Liaudies instrumentų ansamblis "GINTARAS” iš 
Montrealio,

Studenčių kvartetas "RASA” iš London, Ont.,

Šokėjai iš MUENCHENO.

Bilietus galima įsigyti MARGINIUOSE

LPL Tautinių Šoklų Šventės Rengėjai

DIRVA

Nedėkite savo pinigų 
ten kur yra kandys!

AtraskiteSudetų
• NJ ATION1 AlI N/l I |X_/1 N/ll— e.ceediabilioodouars

BANK0F CLEVELAND
MEMBER F.D.I.C.

JŪSŲ DIDESNIAM PATOGUMUI MŪSŲ VISŲ APYLINKIŲ BANKO ĮSTAIGOS ATIDARYTOS ŠEŠTADIENIAIS NUO 9:30 V. RYTO IKI 12:30 V. P. P.

KAS ATVYKSTA IS AUSTRALUOS?
Kartu su PLJK atsto

vais į Chicagą iš Aus
tralijos atvyksta ir ne
maža grupė ekskursan
tų, kurie norėtų sutikti 
savo pažįstamus, štai 
jie.

JAUNIMO K-SO AT
STOVAI: H. Antanaitis, 
B. Aleknaitė, A. Bernai
tis, R. Belskytė, V. Bi- 
tinaitė, L. Baubinaitė, E, 
Jomantienė, U. Kazokai- 
tė, D. Kišonaitė, R. Ku- 
biliūtė, A. Milvydas,. V. 
Norvydaitė, L. Pocienė, 
J. Reisgytė, A. Reivytis, 
D. Saženytė, D. Skapins- 
kaitė, V. Vaseris, J. Za- 
bukaitė, E. Žemkalnienė,
G. Žemkalnis.

SPORTININKAI; A. P. 
Andriejūnas, G. Bražio- 
nis, V. Bražionis, J. Gru
žauskas, S. Karpuška.V. 
Mačiulaitis, R. Mačiulai 
tienė, M. Mikalauskas, J. 
Obeliūnas, P. Obeliūnas, 
J. Tamošiūnas.

EKSKURSANTAI: P.
Andrijaitis, T. BikulČie- 
nė, B. Bitė, J. Čėsna, L. 
Dronseikienė, B. Jonavi- 
čienė-JanaviČkaitė, K. 
Kaciūnienė, Dr. I. Kau
nas, R. Kaunienė, K. Kuz- suaugusiųjų šokiams pra- 
mickas, M. Lozerienė, 
P. Matiukas, E. Matiu
kienė - Bernotavičiūtė, 
dr. J. Maželienė-Skid- 
niauskaitė, D. Narvydas, 
J. Norkūnas, G. Patupis, 
P. Patupienė, M. Petkū- 
nienė-Volskaitė, C. Ra-

Praeitą sekmadienį Clevelando ramovėnų surengtoje gegužinėje buvo pagerbti birželio mėnesio 
varduvininkai. Nuotraukoje kairėje stovi Ramovės skyriaus pirm. Vladas Knistautas. J. Garlos nuotr.

RUGSĖJO 16 D. Tautos Šven
tės minėjimas ir vaidinimas 
"Antrasis kaimas". Rengia LB 
Clevelando apylinkės valdyba.

SPALIO 1 D. 4 vai. LRK 
Moterų S-gos 36 kuopos metinė 
vakarienė naujosios parapijos 
kafiterijoj.

SPALIO 14 D. Chicagos Lietu
vių Operos iškiliųjų solistų (D. 
Stankaitytės, A. Stempužienės, 
S. Baro ir kt.) koncertas. Ren
gia LB Ohio apygarda.

Į CLEVELANDO PARENGIMU
I_ _ _  KALENDORIUS_ _ _

BIRŽELIO 25 D. 2 vai. p.p. 
Clevelando šaulių kuopos susi
rinkimas Ir gegužinė O.K. Pau
tienių sodyboje.

LIEPOS 16 D. grandinėlės iš
leistuvės Europon.

dzevičienė, A. Reimerie- 
nė, P. Šėkas, J. Šėkienė, 
K. Pažėra, J. Vėbrys.H. 
Statkuvienė.

Australijos lietuviai 
atvyksta į Los Angeles 
š.m. birželio 27 dieną, 
7:55 vai. vakaro, UTA- 
Air France, Flight UT 
582a/582.

* LINA VERBICKAI- 
TE "Gyvataro" tautinių 
šokių grupės pranešėja 
ir mokytoja, IV-toje tau
tinių šokių šventėje bus

nešėja.

SUPERVISOR
THERMO-FORM OPERA TION 
Experienced, matur man with the 
ability to manage the complete 
operation. This position offers 
unlimited opportunity with a new 
progressive profitable plastic 
company. Send resumetoWalled 
Lake, Mich., P.O. Box 607, or 
call 313-624-0800.

(49-51)

Kiekvienos dienos reikalai gali praėsti 
skyles piniguose, kūrinos jūs mėginate 
sutaupyti. Padėkite juos į reguliarią 
taupymo sąskaitą pas mus, jūs galėsite 
juos paimti kada tik bus reikalinga. 
Kiekvienas sutaupytas doleris renka 
procentus vietoj dulkių. Jeigu jūsų 
taupymo planas pramato pinigus, kurie 
gali būti nejudinami kurį laiką, mes turime 
eilę kitų geriau mokančių planų, apie ką jūs 
turėtumėte žinoti. Ir kai jūs kalbėsite su 
mumis atrasite kaip jūsų taupymo sąskaita 
gali duoti jums nemokamą čekių sąskaitos 
patarnavimą.

Sooely CarporaJo? asseJs 
exceed 13 bilhon doitars

r•Tfe * W La T* i ■ 721 >

WANTED 
tąndem tractors

With driver, with or without 
trailer. Permanent lease, year 
around work, centrai dispatch 
for return loads, 5070 advance, 
terminai pay on delivery. One 
of vvorld’s largest carriers of 
buildings andbuildingmaterials. 
Call or apply in person:
PRE - FAB TRANSIT 

4409 S. DIVISION, 
GRAND RAPIDS, MICH.

616-532-2027 or 800-637-4181 
(49-56)

GEAR TOOTH GRINDING 
FOREMAN

IMMEDIATE OPENINGS
THE POSITION
Challeiųtaf opportunity u foreman of fear toolh jrlndlni ^epartmont for 
west suburban (Chicago, III.) precltlon t»ar manufacturtr.
Appllcants mušt bato suparvlsory iblllty In iii pbam of (iir tooth 
grindini.

THE COMPENSATION
ErceHent uiirj pfuo oiertfme, ind compfeto tompaity benefits peckage 
plan that tncludes $15,000 LIFE INSURANCE AND PAID HOSPITAL AND 
PENSION PLAN.

THE STABILITY
No lay-offi for lack of work In the htstory of our company. Nn-locatlon 
eipenses paid. Ji IWj lt for you: W*JTE 0N CALL COLLECT.

0VERT0N GEAR & TOOL CORP.
530 We»tqcrt« Rd. 

Addison, Illinois 60101 
312-543-9570

AN eQU4L ORPORTUNITT IMPLOHR

SPALIO 22 d. Birutininklų 
parengimas.



1972 m. birželio 23 d.

CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

GINTARUI DEGĖSIUI 
PASKIRTA ŠIRDIES 

DRAUGIJOS STIPENDIJA
American Heart Associa- 

tion šiaurės Ohio skyrius 
kasmet skiria nedidelį skai
čių stipendijų gabiems stu
dentams. šių stipendijų tik
slas yra sudaryti sąlygas 
studentams susipažinti su 
mokslinio darbo sąlygomis 
širdies ligų srityje, dirbant 
prityrusių mokslininkų la
boratorijose. Tuo būdu šir
dies Draugija tikisi pa
traukti gabius studentus 
siekti mokslinės karjeros 
studijas baigus.

Kadangi stipendijas pra-. 
Šančių labai daug, jos ski
riamos atsižvelgiant j stu- 
dento-tės mokslo pažymius, 
pasirinkto projekto tinka
mumą ir jo svarbą, bei labo
ratorijos lygį, kurioje šis 
stipendijatas dirbs.

Šiais metais viena iš tų 
stipendijų buvo paskirta 
Gintarui E. Degėsiui dirbti 
pas dr. Antaną Butkų, tyri
mų laboratorijoje, Cleve
land klinikose. Gintaras stu
dijuoja chemiją Keyon Col- 
lege, Gambier, Ohio. Pir
muosius mėtus baigė B-t- vi
durkiu. Dr. Butkaus labora
torija specializuojasi kraujo 
riebalų įtaka širdies ligų 

SUPERIOR 
SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

MOKA AUKŠTAS PALŪKANAS Už PADĖTUS
INDĖLIUS.

Už paprastus indėlius moka
Visiems indėliams valdžios apdrauda pakelta iki

$20,000.00.

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

didžiausias palūkanas.
SUPERIOR SAVINGS skyriai:

798 EAST 185th STREET 
Telephone 481-8552

6712 SUPERIOR AVENUE 
Telephone 431-2497

13515 EUCLID AVENUE
At Superior — (Near Rapid)

Telephone 681-8100

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO JSTAIGA

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

Licensijuoti laidot'Jvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

6621 Edna Avenue 936 East 185th Street
361-1763 531-7770

kompleksui ir tyrinėja šir
dies žaizdų atsiradimų bū
dus. Gintarui pavesta ana
lizuoti lipidus chirurginiu 
būdu iš širdies arterijų iš
imtose žaizdose. Tų lipidų 
dalis — riebalinės rūgštys 
žaizdoje bus lyginamos su 
pacijento kraujo lipidų rie
balinių rūgščių sudėtimi ir 
tuo būdu sprendžiama kiek 
kraujo riebalai prisideda 
prie tų žaizdų plėtimosi.

Be Gintaro Degėsio šiuo 
metu dr. Butkaus laborato
rijoje dar dirba lietuviai 
chemikai Liuda Brizgienė, 
Vytenis Gatautis ir studen
tė Ingrida Raulinaitytė. 
Pernai širdies Draugijos 
stipendija šioje laboratori
joje buvo laimėjusi Roma 
Jasinevičiūtė. Malonu, kad 
jauni lietuviai akademikai 
sėkmingai rungty niauja 
mokslo srityje ir laimi. Tad 
linkime Gintarui Degėsiui 
sėkmės ir mokslinio darbo 
pamėgimo.

SKAUTIŠKA ŠVENTE
Maloniai kviečiame visą 

Clevelando skautiją ir lie
tuvių visuomen j SKAUTO- 
RAMĄ sekmadienį, birželio 
25 d., 2 vai. p. p.

Vieta: Metropolitan par
ke Forest Lane aikštėje (už 
Stravvberry Lane). Važiuoti 
6 keliu iki River Road (174 
kelio), sukti dešinėn ir, pa
važiavus virš 1 mylios, suk
ti dešinėn j Forest Lane. 
Kelias bus nurodytas ženk
lais.

Programoje-. 12 stočių 
skautiškos ir lituanistinės 
varžybos, žaidimai mažiems 
ir dideliems, laužas.

Dalyvaukite visi šioje 
skautiškoje šventėje, kur 
jūsų lauks smagi nuotaika 
ir linksmi užsiėmimai.

Rengėjai: Neringos vyr. 
skautės, Pilėnų skautai vy
čiai ir Klaipėdos skautai 
budžiai.

• Arenoje panktadienį, 
birželio 23 d., 8 v. v. įvyks 
imtynės tarp Ernie Ladd ir 
Waldo von Ėrich dėl pasau
lio čempijono titulo. Taip 
pat bus ir kitų imtininkų 
varžybos. Bilietai nuo 5 iki 
3 dol. gaunami Arenoje, 
3717 Euclid Avė.

DIRVA

Kaip sutaupyti didelius pinigus 
kada jus darot didelį pakeitimą

Leiskit mums padėti jums pirkti ar statyti jūsų namą. 
Mūsų banko paskolos nuošimčiai žemina ”low closing” 
išlaidas ir mūsų "no points” metodas normaliom namų 
paskolom gali jums sutaupyti didelę sumą pinigų. Ir 
turėjimas didžiulio banko savo pusėje, kada jūs darote šį 
svarbų žingsnį, gali taip pat padėti. 
Mes duodame pusę ban
ko paskolų Clevelande. 
Leiskite mums padėti.

cr CLEVELAND TRUST

GRAŽI KANKLIŲ 
MUZIKOS POPIETĖ

š. m. birželio 17 d. Čiur
lionio Ansamblio salėje, spe
cialiai įrengtoje ir gausiai 
gėlėmis papuoštoje estra
doje, vienas po kito pasiro
dė p. Onos Mikulskienės 
kanklių studijos mokiniai, 
atlikdami muz. Alfonso Mi
kulskio kanklėms kompo- ‘ 
nuotus kūrinius. Programą 
pradėjo pati jaunoji kank
lininkė Sigutė Bankaitytė, 
pakankliavusi Lėlytės šokį. 
Po jos sekė Mirga Bankai
tytė su "Siuntė mane mo
tinėlė", Daiva Urbaitytė su 
"Svajone", Raimundas Ban- 
kaitis, atlikęs "Jaunystės” 
1-j dalį — uvertiūrą, Da- 
leen Walsh (trečiosios kar
tos čiagimė lietuvaitė) — 
"Ant ežerėlio rymojau” ir 
Danutė Januškaitė — "Kon
certiną G-Major”. Pabaigai 
Bankaičių trio (Sigutė, Mir
ga ir Raimundas) davė nuo
taikingą "Lenciūgėlį”. Visi 
atlikti kūriniai rėmėsi gry
nai lietuvių liaudies dainų 
melodijomis.

Čia pat muz. A. Mikulskis 
trims studiją baigiantiems 
(Daleen Walsh, Danutei Ja- 
nuškytei ir Raimundui Ban- 
kaičiui) įteikė po tradicinį 
simbolinį diplomą — tai ka
mertoną, primenantį visuo
met ir visur siekti kamer- 
toniškai švaraus ir tikslaus 
melodijos perteikimo klau
sytojams.

Studijos vadovė p. Mi
kulskienė, daug darbo ir 
širdies įdėjusį į kanklių 
muzikos gaivinimą ir busi
mosioms kartoms perteiki
mą, šiltu žodžių padėkojo 
mokiniams už stropumą ir 
visiems rėmėjams, lengvi
nusiems jos pastangas.

Programa užtruko apie 
valandą laiko. Jos pasiklau
syti buvo prisirinkusi arti
pilnė Čiurlionio Ansamblio 
salė. Svečių tarpe iš toliau
siai atvykę p. Bankaičiai (iš 

Detroito) džiaugėsi savo 
vaikaičių kankliavimu.

Pabaigai studijos moki
nių tėvai svečius ir viešnias 
pavaišino kava su skanu
mynais.

Tai buvo graži kanklių 
muzikos popietė. Visas gro
žis gal svarbiausiai pasi
reiškė tuo, kad senosios mū
sų kanklės, pasišventėlių 
dėka, išlaikydamos savo 
charakterį, eina iš kartos į 
kartą, patraukdamos susi
domėjimą ir pamėgimą net 
pačiu jauniausių entuziastų.

• Susipažinsime su šiais 
metais Draugo premiją lai
mėjusiu Ve. Kavaliūno ro
manu "Aidai ir šešėliai". 
Laureato kūrybą ir pasku
tinįjį romaną aptars prof. 
Audona Augustinavičienė. 
Romano ištraukas — ilius
tracijas paskaitys jaunos 
skaitytotojos. Laikas: šeš
tadienis, birželio mėn. 24 d., 
7 vai. vak. Vieta; Nauj. pa
rapijos salė. Rengia LB Cle
velando Apylinkės švietimo 
Skyrius.

ŠAULIŲ GEGUŽINĖ
Birželio 25 d., sekmadie

nį, 2 vai. O. K. Pautienių 
sodyboje, 2733 E. Overlook, 
Cleveland Hts. įvyks Cleve
lando Kar. A. Juozapavi
čiaus šaulių kuopos susirin
kimas ir po to 3 vai. gegu
žinė. Maloniai kviečiami cle- 
velandiečiai atsilankyti į 
šaulių gegužinę ir, iei kas 
uorės, galės užnildyti anke
tą įstoti į šaulių kuopą.

HOUSE FOR SALE
A Lady of Perpetual 

Help, large newly vynil 
sided double house with 
huge, 3 car garage, lovely 
large lot, beautifully land- 
scaped. Priced in the high 
20,000. By owner. Call*. 
531-7039 or 481-3541.

(49-50)

• Grandinėlės kelionėn į • Parduodami 3 gražūs
Europą išleistuvinis pokylis sklypai prie Pymatuning 
įvyks liepos 16, sekmadie- ežero, tinka stovyklavimui 
nį, 4 v. p. p., gražioje ir vė- arba namų statybai. Kreip-
šioje Slovėnų salėje, 20713 
Recher. {važiavimas Lin- 
berg gatve iš E. 200. Išleis
tuvėse dalyvauja visi gru
pės šokėjai, muzikantai, jų 
tėvai ir visi kurie nori va
landėlei pabėgti nuo vasa
ros karščių, nuotaikingai 
pasisvečiuoti ir padėti 
Grandinėlės jaunimui at
likti numatytą koncertinę 
kelionę Europoje. Išleistu
vėms pakvietimus prašome 
jau dabar įsigyti pas gru
pės narius, jų tėvus arba 
telefonu: 442-8674. Auka — 
5 dol.

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

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

REMKIME MŪSŲ GRAŽŲ JAUNIMĄ 
LAISVAJAME PASAULYJE

ir suteikime jam progą atvykti į 
IV-tą TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĘ, 
kuri įvyks liepos mėn. 2 d. Chicagoj.

Aukas siųskite adresu:

J. Evans,
6845 So. Westem Avė., 

Chicago, III. 60636

IV-tosios T$Š Vajaus Lėšų telkimo 
komitetas

Nr. 49 — 7

Kartu, mes galime 
tai padaryti.

tis tel.: 732-8242. (49-51)
• Globė Parcel Service, 

Ine. Clevelando skyrius, dėl 
atostogų, bus uždarytas nuo 
liepos 2 iki liepos 18 dienos.

Vedėjas
• Perkant ar parduodant 

namus, prašome kreiptis 
pas Čipkus Realty, 3160,1 
Vine St., Willowick, Ohio 
44094. Tel. 943-0910.

• Floridoje rasite jaukią 
lietuvišką nuotaiką Jazbu
čių vasarvietėj, 8910 Collins 
Avė., Miami Beach, Flori
da. Visi butukai turi oro 
šaldymą (air conditioning), 
pilnai įrengtas virtuves su 
šaldytuvais. Erdvi nuosava 
automobiliam statyti vieta. 
Puikus plažas čia pat tik 
perėjus skersai gatvę. Vei
kia ištisus metus.

Dėl rezervacijų skambin
kite (305) 865-9258 ar
865-2678.
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Liepos 2d.. sekmadienis

II PASAULIO 
LIETUVIU 
JAUNIMO 
KONGRESAS

2 OOup4>. IV TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖ 
Chicago international Amphitheatre 
43 ir Hal9ted

8 00v.v, "DU APIE GEDIMINAIČIUS”'
V. Krėvės-"SKIRGAILA" 
J. Grušo “BARBORA RADVILAITE" 
Jaunimo Centras

Liepos 3d., pirmadienis

H 30vr AKADEMINĖ PROGRAMA 
Conrad Hilton viešbutis

8 00v.v. VAIDINIMAI
K Ostrausko- KVARTETAS
K.Sajos - “MAMUTŲ MEDŽIOKLE 
Jaunimo Centras

BiIipLii G.iunan'i

Vaznchu prekybos rum.ii (»«fts Internet k mmI 

2501 W 71 St • ( hir 4qo Illinois 60629 
tel 4 n

Margutis
2422 W Maryurtle Rd • f h'( ’Q° Illinois 60629 
tel 4 7h 2242

II PI JK Bustinoje Jaunimo t mirė
5620 S Clarernonf Avė * Ch'« aq<> lllmois 60636 
tel 737 3300

ir prie iė|ifno i parengimus

nmmnmmnMMimnHmmiHiliimitmumniiUHHuiuiimumuiumiMnuninmtHm'Mtm’imnnHmi'UMimmmMmmm’m

w

dirva
TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

JUOZUI RAJECKUI 
75 METAI

Lietuvos atstovui Wa- 
shingtone Juozui Rajeckui 
birželio 17 d. sukako 75 m. 
amžiaus.

J. Rajeckas gimęs 1897 
birželio 17 Shenandoah, 
Pensylvanijos valst. Jis dip
lomatinę karjerą buvo pra
dėjęs 1929 m. gruodžio 11. 
Nuo 1930 ligi 1935 gegužės 
1 — Lietuvoj pasiuntinybės 
sekr. Londone. Tuo metu 
Rajeckas ėjo ir konsulo bei 
pasiuntinio pareigas. Nuo

Mielai ir brangiai dukrelei,

GRAŽINAI BRAZAITYTEI, 

tragiškomis aplinkybėmis mirus, d-rui 

H. BRAZAIČIUI ir PONIAI bei jų šei

mai reiškia giliausią užuojautą

N. Y. Lietuvių Gydytojų 
Draugijos nariai

Didžio skausmo ištiktiems dr. HEN

RIKUI ir PONIAI BRAZAIČIAMS ir 

šeimai

GRAŽINAI BRAZAITYTEI 

amžinai nuo mūsų atsiskyrus, reiškia

me gilią užuojautą ir liūdime

Dr. Juozas ir Magdalena 
Kriaučiūnai

1935 dirbo Užsienio reik. 
ministerijos centre, 1939-40 
rugsėjo mėn. Lietuvos pa
siuntinybės patarėjas Ber
lyne. 1940 rugsėjo pabai
goje atvyko j JAV ir nuo 
spalio 1 pradėjo eiti pasiun
tinybės patarėjo pareigas 
Washingtone; gi nuo 1957 
gegužės 11 Lietuvos atsto
vas Washingtone charge 
d’affaires titulu a. i., nuo 
1968 m. — charge d’affai
res titulu. (E.)

• Dirvos novelės 1972 m. 
konkurso jury komisija, su
daryta iš Vilties draugijos 
valdybos pirmininko Alekso 
Laikūno, poeto Balio Augi
no ir laikraštininko-visuo- 
meninko Jono Daugėlos, jau 
pradėjo skaityti konkursui 
atsiųstas noveles.

Paskutinę dieną dar gau
ta, prieš konkurso terminą 
išsiųsta, novelė Teresėlės 
Aušros — "Niranos ir ne
būties skrydyje”.

Dirvos novelės konkurso 
ilgametis mecenatas Simas 
Rašelionis ir šiais metais 
skiria premiją 500 dol.

• Kaziui Nausėdai, Korp. 
Neo-Lithuania filisteriui, iš 
Venezuelos Viešint Chica
goje, būrys vyresniųjų kor- 
porantų buvo susirinkę Tau
tiniuose Namuose maloniam 
pasišnekėjimui su svečiu. 
Buvo prisiminta jaunos die

nos praleistos korporacijoje 
ir vingiuoti išeivijos keliai. 
Ta pačia proga filisteris Ka
zys Nausėda paskyrė kor
poracijai 60 dol. auką.

• Teodoras Blinstrubas, 
ALT vicepirm., pavaduoja 
atostogų išvykusį ALT 
pirm. dr. K. Bobelį, kuris 
grįš birželio 30 d.

• L.K.K. Savanorių S-gos 
naujai išrinktoji Centro 
Valdyba pareigose pasiskir
stė taip pirmininkas J. šve
das, 1516 So. 49 St., Chice- 
ro, III. 60650, tel. 863-6005; 
vicepirm. J. Tamulis, telef. 
925-4076; ižd. A. Urbonas; 
sekr. L. Balzaras; narys A. 
Juodka.

• Į mokytojų studijų sa
vaitę, kuri įvyks Dainavoje 
rugpiūčio 6-13 d. jau užsi
registravo K. Gricius, J. ir 
A. Mikšiai ir A. Rūgytė. 
Registruotis prašoma iki 
liepos 20 d. sekančiu adre
su: Jonas Kazlauskas,
26331 Briardale Avė., Cleve
land, Ohio 44132.

• Virgilijus Krapauskas 
š. m. birželio 11 d. baigė 
with honor De Paul univer
sitetą gaudamas bakalauro 
laipsnį iš istorijos.

Visus ketverius metus 
buvo garbės sąrašuose ir 
gavo stipendiją. Nuo rudens 
tęs tolimesnes studijas ta
me pačiame De Paul uni
versitete.

Priklausė organizacijoms: 
Pi Gamina Mu, Korp. Neo- 
Lithuania, skautams vy
čiams ir jaunųjų istorikų 
sekcijai.

• Algis Rukšėnas, nese
niai baigęs rašyti knygą 
anglų kalba apie tragišką 
įvykį JAV pakrančių sargy
bos laive Vigilant, kai buvo 
sovietams išduotas Simas 
Kudirka, pasirašė su ame
rikiečių leidykla David Mc 
Kay New Yorke sutartį, ku
ri sutiko tą knygą išleisti.

Galutinam kai kurių fak
tų patikrinimui, A. Rukšė-

GRAŽINAI BRAZAITYTEI

tragiškai žuvus, tėvams TAMARAI ir

dr. HENRIKUI BRAZAIČIAMS, sesu

tei ir kitiems giminėms nuoširdžią

užuojautą reiškia

DR. H. BRAZAIČIUI
ir Jo šeimai, Jų brangiai dukrai GRAŽINAI BRA- 
ZAITYTĘI tragiškai žuvus, reiškiame gilią užuo
jautą

Vardas, pavardė

Adresas

Chicagos Aukštesniosios Lituanistines 

Mokyklos abiturientų išleistuvės
Iškilmingas aktas įvy

ko 1972 m. birželio 4 d. 
Jaunimo Centro salėje, 
Chicagoje.

Iškilmės pradedamos 
prie paminklo žuvusiems 
už Lietuvos laisvę. Gra
žų žodį abiturientų vardu 
taria L. StončiUtė. Pade
damas gėlių vainikas. 
Sugiedama Marijos gies
mė. Toliau iškilmės tę
siamos salėje.

Įnešamos vėliavos ir 
sugiėdami himnai. Abitu
rientai užima jiems skir
tas vietas. Mergaitės pa
sipuošusios įvairiaspal
viais tautiniais rūbais, o 
berniukai šventiškai iš- 
sipuošę, kaip ir dera jų 
didžiojoje šventėje.

Direktorius J. Masi- 
lionis pasveikino susirin
kusius ir sudarė garbės 
prezidiumą. Į garbės 
prezidiumą pakvietė vi
sus mokyklos mokytojus, 
visuomenės veikėjus,mo
kyklos globėjus ir rėmė
jus. (Deja, iš pakviestų
jų, išskiriant mokytojus, 
tik labai maža dalis už
ėmė jiems skirtas kėdes)

Invokaciją sukalbėjo 
kun. J. Raibužis. Apy- 
skaitinį pranešimą pada
rė direktorius J. Masi- 
lionis. Mokykla veikia 22 
metus ir šiemet išlei-

nas išvyko į Washingtoną, 
kur matysis su Baltųjų Rū
mų spaudos sekretoriumi 
Ziegleriu, patikrinti kokia 
buvo prezidento reakcija 
dėl šio įvykio, o taip pat 
lankysis Pakrantės Sargy
bų štabe ir vėliau Bostone 
galutinam apklausinėjimui 
Vigilant laivo įgulos, daly
vavusių Simo Kudirkos tra
gedijoje.

Brigita ir Algirdas 
N a s v y Č i a i 

su šeima

Vincas Ramonas 
ir

Kostas Ramonas 

džiama 21-ji laida — 42 
abiturientai. Mokykla iš 
viso yra išdavusi 656 
atestatus. Šiais metais 
mokykla išleido met
raštį "Jaunimo Svajo
nės". Dėkojo mokyto
jams, už jų parodytą di
delį dėmesį lietuvių jau
nimui, skiepijant lietuviš
ką žodį ir raštą, tėvų ko
mitetui, tėvams ir vi
siems mokyklos bičiu
liams.

Mokytojų tarybos ak
tą perskaitė sekretorė 
E. Songinienė, o direkto 
rius J. Masilionis įteikė 
atestatus, surasdamas 
kiekvienam tinkamą žo
dį ar juoką. Visi abituri
entai buvo apdovanoti A. 
Gintnerio knyga "Lietu
va caro ir kaizerio naguo
se". (Neaišku, kas lėmė 
tokios nieko nepasakan
čios knygos pasirinkimą, 
kai turime visą eilę pui
kių ir vertingų veikalų).

SVEIKINIMAI
Jaunuosius abiturien

tus sveikino Tėvų Jėzui
tų provincijolas kun. Ki- 
jauskas ir LB Švietimo 
Tarybos pirm. J. Kava
liūnas. Taip pat žodį ta
rė direktorius J. Masi- 
lionis, tėvų komiteto 
pirm. L. Kirkus ir abie
jų klasių auklėtojos: E. 
Songinienė ir D. Eidukie- 
nė. Visi sveikintojai 
džiaugėsi jaunųjų ryžtu 
ir linkėjo nepasiklysti 
amerikoniškose džiung
lėse, o laikytis lietuviš
ko kamieno ir niekad ne
pamiršti, kad yra lietu
viai. Dalis sveikintojų 
priminė pastaruosius įvy 
kius Lietuvoje ir ragino 
sekti kudirkų, kalantų ir 
Šeškevičių pėdomis. Lin
kėjo būti ryžtingais ir ko
vingais lietuviais.

Tinkamus padėkos ir 
atsisveikinimo žodžius 
išleidžiamųjų klasių var
du tarė Ofelija Barškėty- 
tė ir Arūnas Derenčius, 
kartu savo auklėtojams 
įteikdami dovanas. Sep
tintokų vardu turiningą 
žodį pasakė Viktoras Si
dabras.

POEZIJOS RINKINYS
Malonią staigmeną pa

darė direktorius J. Ma- 

Antrasis pasaulio lietuvių jaunimo kongresas jau čia 
pat. Jo užsibrėžtiems tikslams pasiekti dar stinga pinigų. 
Žemiau yra surašyta atkarpa, kad tie tautiečiai ir orga
nizuoti telkiniai, kurie iki šiol neturėjo progos prisidėti 
auka, bet yra jautrūs jaunimui, galėtų ją Užpildyti, Kiek
vienas doleris yra prasmingas kongreso sėkmei, dėl to 
kviečiame paskutiniųjų dienų talkon.

ČEKIUS RAŠYTI: Lithuanian World Youth Congress. 
Šią atkarpą drauge su savo auka malonėkite siųsti sekan
čiu adresu: Dr. J. Kazickas, 530 Fifth Avenue, New York, 
N. Y. 10036.

silionis, paskelbdamas, 
kad šių metų abiturien
tai yra mecenatai buv. 
šios mokyklos abiturien
tės Eglės Juodvalkytės 
pirmojo poezijos rinki
nio. Pakvietė poetę Ži
vilę Bilaišytę, taip pat 
buv. šios mokyklos abi
turientę, pristatyti naują
jį poezijos rinkinį. Živi
lė Bilaišytė trumpai per
žvelgė ir pakomentavo 
Eglės Juodvalkytės pir
mąjį poezijos rinkinį 
"jei tu paliesi mane".

Debiutantė Eglė Juod-* 
valkytė padėkojo mece
natams, šių metų abitu
rientams, mokytojų tary
bai, ypač velioniui Domui 
Veličkai ir dabartiniam 
vykdytojui Aleksandrui 
Dunduliui, įgalinusiems 
šiam poezijos rinkiniui 
pasirodyti. Paskaitė tre
jetą eilėraščių, o poezi
jos rinkinį įteikė visiems 
abiturientams.

Pirmieji klasių moki
niai buvo apdovanoti kny
gomis.

Pabaigai mokyklos cho
ras, vadovaujamas J. Ma
čiulio padainavo ketver
tą dainų.

Abiturientų tėvelių rū
pesčiu, visi dalyviai bu
vo pavaišinti užkandžiais 
ir kava.

Taip baigėsi neeili
nė sekmadienio popietė. 
Jauniesiems, be abejo, 
paliks įspūdžiai visam 
amžiui, o seniesiems di
delis džiaugsmas, kad 
atsiranda ryžtingų ir iš
tvermingų asmenų.

A. Juodvalkis

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

• Jau laikas atsiųsti pi
nigus raštu užsisakiusiems 
veikalą (912 psl.) apie Lie
tuvos universitetus. Knyga 
išsiunčiama gavus pinigus: 
dabar 20 dolerių. Lietu
viams gyvenantiems Euro
poje ar Pietų Amerikoje ir 
LPDA nariams, kurie yra 
apsimokėję nario mokestį 
už 1962-1972 metus: — 
knygos kaina tik 15 dol. Pa
sinaudokite.

Liet. Prof. Dr-ja Ameri
koje, c/o St. Dirmantas, 
6616 So. Washtenaw Avė., 
Chicago, Iii. 60629 U.S.A.

$...............
Auka
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