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LIETUVIŲ IŠEIVIJOS

NAMAMS AUGANT
Jurgis Janūsaitis

Chicagos lietuviai su 
pagrindu didžiuojasi tu
rėdami šaunų Jaunimo 
Centrą, kuriame jau ke
liolika metų klesti mūsų 
kultūrinio gyvenimo vi
sokeriopa veikla. Ir šian
dien sunku įsivaizduoti, 
kaip chicagiečiai galėtų 
verstis be Jaunimo Cent
ro.

Tėvų Jėzuitų sumany
mas statyti Jaunimo 
Centrą prieš kelioliką 
metų taip pat buvo sutik
tas su abejone, statant 
klausimą: ar pajėgsime 
jį pastatyti, ar sugebėsi
me išlaikyti, ar jį' pri- 
pildysime ir net suabe
jota dėl per tolimos vie
tos (tuo laiku). Šiandien 
galime į tuos klausimus 
atsakyti, kad Jaunimo 
Centras atliko didelę lie
tuviškojo gyvenimo mi
siją ir jame įsikūnijo lie
tuviškojo gyvenimo šir
dis. Šiame centre šiokia
dieniais, savaitgaliais ir 
šventadieniais vyksta po 
keletą parengimų, cho
rų ir ansamblių repetici
jų, meno ir literatūros 
vakarų, meno parodų. O 
kiek čia gražaus jaunimo 
šeštadieniais praleidžia 
A.tikšt. mokykloje ir 
Pedagog. Institute, o 
kiek įvairių pramogų čia 
rengia jaunimas.

— Mieli tie 
Centro namai, 
randi savosios 
mažytę dalelę, 
tą vienos gražios šven 
tės metu sakė kalbėto
jas.

Ir tiesa. Jaunimo 
Centran veda visokerio
pos veiklos keliai. Ir į 
jį ves dar ilgus metus, 
kol turėsime gyvą lie
tuvišką bendruomenę.

Per eilę metų išaugo 
ir kiti reikalavimai, jie 
daug didesni ir plates
nės apimties, nei buvo 
seniau planuota. Atsi
rado būtinas reikalas 
Jaunimo Centrą didinti. 
Tėvai Jėzuitai ilgai gal
vojo, planavo, kol pa
galiau ryžosi šiam dide
liam, naujam, statybos 

Jaunimo 
nes čia 
tėvynės 
— kar-

Jaunimo Centro Chicagoje praplėtimo darbai pradėti. Buldozeriai rausia žemę naujiems pamatams. 
Nuotraukoje darbus apžlflrl jėzuitų provinciolas kun. G. Kijauskas SJ, kun. J. Kubilius SJ, žemiau stovi 
architektas J. Mulokas, V. šarka ir inž. Arch. J. Stankus, vykdąs statybos darbus.

Lietuvių Foto Archyvo nuotrauka

ir Jaunimo Centro pra
plėtimo darbui. Pagaliau 
prieš metus buvo atiduo
ti arch. J. Mulokui pro
jekto paruošimo darbai. 
Šį darbą arch. J. Mulo- 
kas baigė ir pateikė gana 
gražų Jaunimo Centro 
praplėtimo projektą, 
drauge reikalaujantį ir 
nemažų sumų pinigų sta
tybos darbams vykdyti. 
Projekto planai buvo ati 
duoti Chicagos miesto 
valdybA patvirtinti 1969 
m. rugpiūčio mėn. 21 d. 
Tuo pačiu laiku planai 
buvo įteikti suinteresuo
tiems statyba kontr akto
riams duoti savus pasiū
lymus. Šių metų spalio 1 
d. sugrįžo iš kontrakto- 
rių pasiūlymai. Ir jie la
bai įvairavo. Aukščiau
sia statybos kaina virši
jo milijoną dolerių, gi pi' 
giausią kainą 734.000 
dol. pasiūlė inž. arch. Jo
nas Stankus,plačiai Chi
cagoje žinomas statybi
ninkas , šiuo metu vykdąs 
milijoninės vertės sta
tybas įvairiose Chicagos 
vietose. Ir ši kaina buvo 
per didelė ir tėvams jė
zuitams nepakeliama. 
Tada su inž. arch. Jonu 
Stankum, laimėjusiu var
žybas, buvo diskutuoja
mos visos problemos. 
Inž. Jonas Stankui davė 
daug gerų sumanymų, pa
tarimų ir sutiko pačią 
statybą vykdyti už mini- 
malinę kainą. Tuo pačiu 
pati statyba buvo numa
tyta
zėm. Pirmoji statybos 
fazė apims mokykloms 
patalpas, Čiurlionio ga 
leriją, kavinę, skaityk
lą, Pasaulio lietuvių mu - 
zikologijos archyvų, Ka
ro ir liaudies meno mu
ziejaus patalpų statybą. 
Antroje fazėje — spor
to salė.

Šitaip reikalams susi
klosčius, 1969 metais 
spalio 25 d. buvo nukirs
ti medžiai, išardytos 
tvoros ir paruošta žemė 
pamatų kasimui ir už po
ros dienų šioje gražioje 
Jaunimo Centro vietovė- 

(Nukelta į 2 psl.)

atlikti dviem fa-

JAV IR JAPONIJA
NAUJU SANTYKIU GADYNEI PRASIDEDANT 

vmilUS MEŠKAUSKASPo trijų dienų pasitari
mų su Japonijos m mis
teriu pirmininku Eisa- 
ku Šato
Nixonas 
penktadienį spaudos at-

prezidentas 
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stovams: "Per paskuti
nius 25 metus tarp Ja
ponijos ir JAV vyriau
sybių buvo daug pasita
rimų. Esu tikras, kad

šis 
pats 
po H

susitikimas buvo 
reikšm ingiausias 
pasaulinio karo".

Prezidentas dar pridū
rė: "Tokiomis progomis 
įprasta sakyti kad tarp 
abiejų kraštų prasideda 
nauja santykių era. Man 
atrodo, kad šįkartąkons
tatuojamas faktas"...

Naujų santykių gady
nė turi prasidėti jau vien 
dėl to, kad pagal pasku
tinį Washingtono pasi
matymą sutarta Okina
vos salą, kurią iki šiol 
valdė JAV, 1972 metais 
grąžinti Japonijai. Toji 
iš savo pusės pasižadėjo 
leisti JAV toliau laikyti 
savo kariuomenės ba
zes, tačiau atominiams 
ginklams ten laikyti bus 
reikalingas dar specia
lus Japonijos vyriausy
bės pritarimas.

Žvilgsnis į žemėlapį 
parodo Okinavos svarbą. 
Iš jos lengva pasiekti ne 
tik likusią Japoniją, bet 
ir Korėją, Filipinus bei 
didelę dalį Kinijos. Ne
toli ir Vietnamas. I Oki
navos karinius įrengi
mus JAV yra investavu
sios bilijonus dolerių. 
Iš kitos pusės, atominei

bazių 
Pagal 
kuria

gadynei artėjant 
reikšmė mažėja. 
Nixono doktriną, 
JAV žada palaikyti savo 
sąjungininkus tik atomi
niais ginklais, o konven- 
cionaliniais ginklais ap
siginti jiems reikės pa
tiems, Japonijai teks dau
giau susirūpinti savo pa
čios apsiginimu. Šiuo me
tu Japonijos karinės pa
jėgos siekia vos 285.000 
vyrų.

Patikėdama savo sau
gumą JAV-bėms, Japo
nija pradėjo ūkinę ofen
zyvą tokiu mastu, kad 
šiuo metu jos ūkio pajė
gumas yra trečioje vieto
je po JAV ir Sovietų. 
Toks ūkinis pasiseki
mas buvo įmanomas ne 
tik dėl to, kad jos išlai 
dos saugumo reikalams 
buvo minimalės, bet ir 
todėl, kad darbininkų at
lyginimas yra palyginti 
labai žemas. Ta aplinky
bė japonus įgalino siūly
ti savo gaminius, ypač 
tuos, kur reikia daugiau 
žmonių darbo kaip teks
tilės, tokiomis kaino
mis, kuriomis neįmano
ma pagaminti kitur. Už 
tat Amerikoje girdisi 
reikalavimai, kad Japo
nija savanoriškai nusta
tytų ribą savo tekstilės 
eksportui. Be to, Japoni
ja varžo importą ir neį
sileidžia svetimo kapi
talo t.y. griebiasi prie
monių, kurios neside
rina su laisvo ūkio rei
kalavimais. Šiuos pas
kutinius suvaržymus Ša
to žadėjo palaipsniui pa
naikinti.

Kaip ten būtų, Japoni
ja gali būti labai svar
bi JAV sąjungininkė. Ji 
yra vienintėlė galybė,ku 
ri gali padėti JAV išlai
kyti dabartinį 'status 
quo’ Ramiojo Vandeny
no erdvėje, kuris abiem 
valstybėm buvo labai nau
dingas. Negalima saky
ti, kad sovietai nebūtų 
bandę patraukti japonus 
savo pusėn, tačiau kai 
japonai paprašė jiems 
atiduoti nuo jų pagrobtas 
salas, sovietai atsisakė 
apie tai visai kalbėti, 
nors ir siūlė priimti 
japonų talką Sibiro ūki
nėje eksplotacijoje. Tai 
sudarė amerikiečiams 
gerą progą pasiūlyti sa
vo ne tik draugystę ir pla
tų bendravimą, su kuo

VIRŠUJE: Adelaidės Lituania 
choras šiomis dienomis atšven
tęs savo 20-tas metines. Jubilie 
jinio koncerto metu choras pir
mą kartą Australijoje išpildė 
B. Budriūno kantatą "Lietuvos 
šviesos keliu”, dedikuodamas 
ją šeimos ir švietimo metams. 
Į ŠĮ koncertą Lituania choras 
garbės svečiais pasikvietė abie
jų Adelaidės savaitgalio mokyk
lų mokytojus. Per dvidešimt me
tų Lituania choras žymiai išpo
puliarino lietuvišką dainą Pietų 
Australijoje, koncertuodamas 
tiek Adelaidėj, tiek provincijoj 
australiškuose parengimuose.

Nuotraukos vidury dirigentas 
Vac. Šimkus.

A. Budrio nuotrauka

Australijoj mirė 
Jonas Valys

Iš Melbourno telegrama 
mums praneša, kad lapkri
čio 25 d. nuo širdies smūgio 
mirė Jonas Valys, aktyvus 
tautininkų veikėjas, Korp! 
Neo-Lithuania filisteris, di
delis Dirvos rėmėjas.

Velionis buvo gimęs 1906 
m. gegužės 1 d. Pilkenių 
km., Tauragnų valse. Studi
javo teisę V. D. Universi
tete Kaune. Teisių diplomą 
gavo Vilniaus universitete. 
1935-36 m. buvo Korp! Neo- 
Lithuania valdybos sekre
toriumi. 1931-44 tarnavo 
Vidaus reikalų ministerijo
je. Karo metu pasitraukė į 
užsienį ir 1949 m. įsikūrė 
Australijoje.

Aktyviai dalyvavo bend
ruomeninėje veikloje eida
mas įvairias pareigas.

Praeitais metais buvo at
vykęs į PLB seimą New 
Yorke.

Jonas Valys yra išbuvęs 
net 6 kadencijas Australi
jos Lietuvių Bendruomenės 
Krašto Tarybos pirminin
ku.

Šato sutiko. (Kitagalimy 
bė būtų neutralumas kaip 
Švedijos ar Šveicarijos 
ar didesnės nepriklau
somybės siekimas kaip 
de Gaulle Prancūzijos).

(Nukelta į 2 psl.)
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PO PIETŲ KRYŽIUM
------------ VL. RADZEVIČIUS ------------

Adelaidės Lituania choro valdyba. Sėdi iš kairės: Budrienė, dirig. 
V. Šimkus ir K. Vanagienė. Stovi: V. Šulcas, administratorius J. Lap- 
šys ir B. Straukas. ’A. Budrio nuotrauka

DAINUOJĄ AUSTRALIJOS LIETUVIAI
Šie, 1969—tieji metai Australijos lietuviams yra 

vispusiškai sukaktuviniai. Dvidešimties metų su
kaktuves švenčia įvairios lietuvių grupės, įvairios 
organizacijos ir netpavieniai asmenys, atžymėdami 
dieną, kada pirmą kartą (1949 m.) palietė kojomis 
Australijos žemę ir dirstelėjo į jos gamtovaizdį.

Tos sukaktuvės, suprantama, atpasakojamos ir 
spaudoje. Apie vienas telpa tik kronikos žinutės, o 
apie kitas — platūs aprašymai, siekią Adomo ir Ie
vos laikus. Žiūrint chronologine tvarka, lapkričio 
mėnuo sutapo su dainuojančių Australijos lietuvių 
sukaktuvėmis. Tiesa, jau kiek anksčiau kukli žinutė 
skelbė, kad nedidelės Brisbanės lietuvių kolonijos 
choras atšventė savo dvidešimtąjį gimtadienį. Tų 
kronikos žinučių nepakako, kai atėjo laikas pakalbė
ti apie dviejų gana veiklių, kartais net konkuruojam 
čių kolonijų, Adelaidės ir Melbourno, dainininkus.

Abu Australijos lietuvių savaitraščiai (Mūsų 
Pastogė ir Tėviškės Aidai), aprašydami ir pasver
dami šių kolonijų chorus (Adelaidės Lituanią ir Mel
bourno Dainos Sambūrį), savo skiltyse ryškino dai
nos galią ir jos reikšmę tiek lietuviškumui stiprin
ti, teik lietuvių tautos dvasiniams turtams propa
guoti.

Kultūrininko A. Krauso straipsnis "Dainos ga
lia", paskelbtas vedamuoju "Mūsų Pastogėje" (Nr. 
43, 3.11.69) dainą surišo su tautiniu atgimimu. Iš
vedžiojimai čia paremti istoriniais daviniais. Se
kančiam numery pats redaktorius V. Kazokas pa
aštrino savo plunksną. Jis sujungė krūvon rajoni
nę dainų šventę, įvykusią lapkričio pradžioje New- 
castle mieste ir abu sukaktuves švenčiančius cho
rus. Šis sujungimas davė jam pagrindo įvairiems 
samprotavimams: vos atvykę į Australiją, lietuviai 
ne namus statėsi ar organizacijas kūrė, bet lipdė 
chorus; šiandien tiesiog sunku įsivaizduoti lietu
višką gyvenimą ir veiklą be choro; choras buvo, 
yra ir paliks pagrindine ašimi kolonijoj.

Tame pačiame vedamajame pateikta ir kaiku
rių davinių: Australijoj šiuo metu yra devyni chorai 
su maždaug 270 choristų — vidutiniškai po30kiek- 
viename. (Melbourno ir Adelaidės chorų sąrašuose 
yra po 50 choristų. V.R.).

Artimas gyvenimiškai tiesai yra redaktoriaus 
V. Kazoko apskaičiavimas, kad iš 10.000 Australi
jos lietuvių, aktyviai reiškiasi tik 1000 (10%). Pa
ėmęs tai baze, jis nurodo, kad iš aktyviai veikian
čių į dainuojančių eiles yra įsijungę 27%. Daugiau, 
kaip ketvirtis lietuvišką darbą dirbančių.

Sukaktuvių proga buvo akcentuojamas dainuo
jančiųjų pasiaukojimas darbui ir jų darbo rezulta
tai. Chorai dirba ištisus metus tiek repetuodami, 
tiek koncertuodami ne tik specialiuose, metiniuose 
koncertuose, bet taip pat įvairiuose parengimuo
se, tautinėse šventėse, svetimiesiems, bažnyčiose, 
per bendrąsias ar rajonines dainų šventes ir t.t. 
Gana gražiai išleistame Lituania chorui pagerbti 
suvenyriniame "Adelaidės Lietuvių Žinių" numeryje 
vienas bendradarbis apskaičiavo, kad Lituaniacho
ristai 20 metų laikotarpyje lietuviškai dainai pasky
rė 80.000 darbo valandų! Per tą laikotarpį Lituania į 
savo repertuarą įtraukė 200 dainų ir dvi kandatas 
(Tėviškės Namai ir Lietuvos Šviesos Keliu). Tai 
vienintėlis choras Australijoj, kuris ėmėsi kanta
tų išpildymo. Lituaniai nuo pradžių ligi šiol vado
vauja tas pats dirigentas, muzikas V. Šimkus.

Lietuvių išeivijos...
(Atkelta iš 1 psl.) 

je sudūzgė buldozeriai ir 
dirbantieji nėrėsi gilyn į 
žemę. Šiandien jau turi
me išpiltus naujosios sta 
tybos pamatus, ant kurių 
metų laikotarpyje išaugs 
didingi, erdvūs naujieji 
priestatai.

Jaunimo Centro rūpes
čiais dalinomės lapkri
čio 12 dieną tėvų jėzui
tų namuose. Statybos vyk
dytojas kun. J.Kubilius 
susirūpinusiu veidu dės
tė visas statybos deta
les ir drauge laikrašti
ninkų klausė: "Ar lietu
viškoji visuomenė su
pras šį didį uždavinį, ku
ris reikalingas ne 
mums, jėzuitams, bet vi
sai lietuviškajai išeivi
jai".

Pokalbin nuoširdžiai 
jungėsi architektas J. 
Mulokas ir iš planų aiš

kino kaip atrodys naujo
sios Jaunimo Centro pa
talpos, inž. arch. Jonas 
Stankus plačiau kalbėjo 
apie detalizuotus darbus 
ir jų eigą.

Laikraštininkai iškė
lė įvairių sąryšyje su 
naujais planais, klausi
mų, į kuriuos atsakinėjo 
kun. J. Kubilius S.J. pro- 
vinciolas kun. G. Kijaus- 
kas, S J ir kun. J. Bore- 
vičius SJ.

Apie iškeltus klausi
mus, kuriais visuomenė 
domisi gal pakalbėsime 
kitą kartą. Šiandien svar 
bu konstatuoti faktą, kad 
Jaunimo Centro priesta
to statybos darbai jau 
pradėti. Užsimota daug. 
Tačiau jeigu visa lietu
viškoji išeivija padės su 
savo parama, finansiniai 
sunkumai lengvės. Lie
tuvių visuomenė yra pa
kėlusi didelius bandy
mus vienkartinėmis pro
gomis ir vienkartiniams 
švystelėjimams, tad vi
sai netenka abejoti, kad 
šiuo atveju, kur statoma 
visos lietuviškosios išei
vijos namai, visokerio
pai tėvų jėzuitų pastan 
gas rems.

Spaudoje taip pat buvo bandyta nustatyti, kas 
riša dainuojančius prie chorų. Pagrinde du moty
vai: pareigos jausmas ir meilė dainai.

Atrodo, kad dainuojantiems lietuviams didžiau 
sias atpildas būtų, jei jų koncertai sutrauktų daugiau 
lietuvių. Deja, būdami abejingi betkokiai lietuviškai 
veiklai, nuošaliau stovintieji yra sunkiai atitempia
mi ir į koncertų sales. O tai žlugdo dainuojančių 
ryžtą ir juos giliai įskaudina.

Antras dainuojančių lietuvių skaudulys, tai 
prieauglio trūkumas. Jo mirtinai reikia visiems 
chorams.

***
• PROF. ZENKEVlClUS, marijonetinis Tarybinės Lietuvos 

"užsienių reikalų ministeris", šiomis dienomis, kaip praneša "Mū
sų Pastogė", kartu su sovietine delegacija lankėsi Australijoj. Mel- 
bourne ir Sydnejuj jis turėjęs progos susitikti su eile vietos lietu
vių.

• BUVĘS VALSTYBES TEATRO BALETININKAS Juozas Am
brasas, kaip australų laikraščiai rašo, dar dabar kenčiąs nuo na
cių persekiojimų Vokietijoje. Victorijos Valstijos mieste, Milduro- 
je, jis per eilę metų vadovavo baleto mokyklai, o žmona duodavo 
privačias pianino pamokas. Angliški laikraščiai informaciją užbai
gia pažymėdami, kad skaudūs išgyvenimai nacinėje Vokietijoj ir čia 
atsiliepė, nes jo žmonai pairę nervai ir ji pastaruoju metu esanti 
atitinkamoj ligoninės priežiūroj.

• SOLISTO S. BARO gastrolės, kaip dabar patiriama, prasi
dės pirmuoju koncertu Adelaidėje ateinančių metų vasario 28 dieną, 
o baigsis Canberroje kovo 7 dieną. Be to, kovo 1 d. jis koncertuos 
Melbourne, o kovo 6 d. — Sydnejuj. Tenorą Barą po Australijos 
lietuvių kolonijas lydės ir kartu su juo koncertuos sopranas G. Va
siliauskienė.

Kolkas nieko nežinoma apie akompanavimą. Anksčiau buvo nu
matyta, kad akompanuos jauna adelaidiškė pianistė Nemira Masiu
lytė, tačiau dabar čia kalbama, kad jos teksią atsisakyti, nes p. 
Baras įsakmiai pabrėžęs, jog turinti būti surasta "per velnią" ge
ra pianistė. Geresnės už Masiulytę Australijos lietuviai neturi, dėl 
to dabar planuojama pasinaudoti didele lietuvių drauge ir tikrai 
aukšto lygio pianiste Dorothy Oldham. Visa bėda, kad ji gana sena 
ir ligota, su silpna širdimi.

• MIRUSIŲJŲ ATMINIMAS, kaip praneša "Tėviškės Aidai" 
Sydnejuj kasmet vis aktyvėja bei {gauna tarsi savo tradicijų formą, 
šiemet Sydnejiškiai mirusius prisiminė gedulingom pamaldom gie
dant Sydnejaus Meno Ansambliui, a po to per 300 lietuvių organizuo
tai vyko Į lietuvių kapus. Neteko girdėti, kad kitose kolonijose bū
tų organizuoti mirusiųjų pagerbimai. Vietos kapus vėlinių dieną lan
ko tik pavieniai asmenys.

Šiais namais naudosis 
ne tik vien Chcagos lie
tuviai, bet bus sukrautos 
visos lietuviškosios iš
eivijos kultūrinės verty
bės, čia jos ras prie
globstį ir saugią apsau
gą. Šiais namais jau nau
dojasi veik viso laisvojo 
pasaulio lietuviai, tad ir 
jų statybą turėtųparem- 
ti kiekvienas iš mūsų, 
kur tik begyventume.

JAV ir Japonija...
(Atkelta iš 1 psl.)

Pats Šato apie tolimes
nes perspektyvas taip iš 
sireiškė: "... Dvi didžio
sios tautos Pacifiko pa
kraščiuose, būdamos 
skirtingų rasių ir praei
ties, atsistojo kartu ant 
slenksčio į didelį istori
nį bandymą: dirbti kartu 
naujai pasaulio santvar
kai ir būtent tokiu mas
tu, kuris išeina iš abie
jų tautų ribų".

Žinia, žodžius dar tu
ri pasekti darbai. Noro 
esama iš abiejų pusių.

HELP WANTED MALĖ

MACHINISTS
BRIDGEPORT MILL & 
LATHE EXPERIENCE.

Mušt be able to sėt up work from 
Blue Prinls & Close Tolerance.

also

DRAFTSMAN
W1TH SOME DESIGN EXPERIENCE. 

Steady work. Fringe benefits.

INDUCT-O-MATIC

24800 MOUND RD. 
WARREN, MICH.
313 — 754-5400

(85-89)

WANTED EXPF.RIENCED 
BEEF BONERS 

Federal inspected boning plant in 
country atmosphere of Grand Rapids 
needs production boners. Excellent 
incentive pay of $4.50 per cattle. 

ALSO
PICNIC BONERS

3.79 per hour. 
Steady work. Good fringe benefits. 

Call MR. BRAAM 
HERRUD CO.

2000 OAK 1NDUSTRIAL DRIVE 
GRAND RAPIDS, MICH.

(93-102)

a laiškai Dirvai
IR PO 50 METU NERAŠYK NETIESOS!

Atsikirsdamas J. Jure- voliucinės Rusijos su la-
vičiui dėl B altar agi o su
šaudymo ir norėdamas 
suteikti didesnės reikš
mės savo teigimams, J. 
Vaičeliūnas Drauge nei 
iš šio nei iš to ėmė ir 
užkliudė aname ginče nie
kuo dėtą karininką 
Skomskį ir pakartojo M. 
Krupavičiaus apie jį pa
rašytą netiesą.

Jis rašo: "Caro Nika- 
lojaus II laike Marijam
polėje, Kalvarijos (? gal 
kavalerijos S.G.J.) pulke 
tarnavo karin. Skoms- 
kis, kuris tarp Marijam
polės ir Kalvarijos turė
jo Karalenkos dvarelį. 
Nors jis su mūsųkaimie- 
čiais ir uniformuotas kal
bėdavo lietuviškai, bet, 
atsikūrus Lietuvai, dva
relį pardavė, litus iškei
tė į zlotus ir gal galvojo 
išvykti į Lenkiją. Zlotai 
žlugo, Lenkijon jis neiš
vyko. Mūsų žemės re
formos sumanytojas ir 
vykdytojas M. Krupavi
čius žemės jam nedavė, 
o Smetona davė"... (Drau 
gas 1969.XI.7 5 pusi.)

O atsivertę L. E. 
XXVIII t. 70 psl. skai
tome: "Skomskis Bro
nius, gimęs 1864 m. spa
lio 24 d. Klampučių dv., 
Vilkaviškio apskr., į Lie
tuvos kariuomenę įstojo 
savanoriu 1921 m. pra
džioje. Buvo raitininkų 
divizijos vadas" ir t.t.

Paėmę anuometinio 
krašto apsaugos minis
terio pik. K. Žuko atsi
minimus "Žvilgsnis į 
praeitį" ir atsivertę 315 
psl. skaitome: Kavaleri
jos karininkų kaip ir ne
turėjome. Buvo vienas ki
tas jaunas rusų kavaleri
jos karininkas, bet tai 
buvo rusų arba vokiečių 
dvarininkų sūnūs. Belau
žant galvą dėl kavai, or
ganizatoriaus kalbėjausi 
su kariuomenės vadu 
gen. Žukausku. Ir jis bu 
vo susirūpinęs tuo reika
lu. Aš pasakiau pusiau 
rimtai gen. Ž., kad Lie
tuvoje yra vienas žmo
gus, kuris galėtų mums 
organizuoti kavaleriją, 
bet kad jis yra lenkas" 
Ir ten pat toliau: "Jis 
buvo garbingas žmogus 
ir tarp savo kaimynų 
lietuvių mylimas. Kai 
grįžo iš Rusijos, 1919 
m. jo kaimynai apdirbo 
ir apsėjo visą jo lauką".

"Ministeris pirm. Dr.
K. Grinius Skomskį pa
žinojo iš senų laikų ir bu
vo geros nuomonės apie 
jį. Reikėjo tik gauti pre
zidento sutikimas (Juota 
da buvo A. Stulginskis. 
S.G.J.)

"Gen. Skomskis per 3- 
4 metus mūsų kavaleri
ją išugdė iki tokio laips
nio, kad ji prilygo bet ku
rios modernios valsty
bės kavalerijai", — ra
šė pik. K. Žukas.

Grįžta žmogus iš po re- 

gaminėliu, kaip ir kiti 
ano meto karininkai. Dva
relis vokiečių okupaci
jos metu nualintas iki pa
matų: nei inventoriaus, 
nei sėklų, žinoma, nei pi
nigų. Šitokiose sąlygose 
pradėti ūkininkauti šeštą 
dešimtį įpusėjusiam se
niui, dar gi niekada sa
varankiškai neūkininka
vusiam, nebuvo lengva. 
Tad, įstojęs Lietuvos 
kariuomenėn, dvarelį ir 
pardavė. Tik ne už litus, 
bet už rublius, visais me
tais prieš litų įvedimą, 
bet už ostrublius, visais 
metais prieš litų įvedi
mą. O tas ostrublis buvo 
silpnas pinigas ir nuola
tos vis smuko. Po kurio 
laiko generolas už dva
relį gautais pinigais vos 
pajėgė nusipirkti žirgą. 
Tiesa gražus buvo sar
tis įžymiųjų vokie
čių Hannoverio arklių 
kilmės, delno dydžio 
balta žvaigžde kaktoje, 
bet nelaimingas: 1922 m. 
gegužės gale ar birželio 
mėnesį ėmė triokštir nu
silaužė koją! Ožirgųnu- 
lūžusiom kojom negydo. 
Negydė ir sarčio. Vete- 
rinorius dar siūlė bent 
odą nunerti, bet gen. lie
pė užkasti ne tik su oda 
bet ir visom pasagom.

1921/1922 m. 3 dragū
nų Geležinio Vliko pul
kas ir raitininkų (ka
vai.) divizijos štabas bu
vo Vilkaviškyje. Ir pulko 
ir divizijos ir štabai ir 
karininkai gyvenome po 
vienu stogu. Pulko budin
čio karininko priežiūro
je buvo ir divizijos pa
daliniai ir arklidės su 
veterinarijos ligonine 
imtinai. Tad didelių pas 
lapčių, ūkine prasme, 
tarp pulko ir divizijos ka
rininkų nebuvo. Genero
lo dvaro pardavimo ir 
žirgo įsigijimo istoriją 
visi žinojome ir įvairiai 
aptarinėjome. Tai buvo 
gerokai prieš litų įvedi
mą (Litas pasirodė rinko 
je 1922 m. spalio 2 d. 
Žiūr. LE XVI t. 278 
psl.).

Netrukus po litų įve
dimo 3 dragūnų G.V. pul 
kas buvo iškeltas į 
Anykš čių- Utenos - Z ar a- 
sų rajoną ir artimesni 
mano ryšiai su divizijos 
štabu nutrūko.

Ar gavo gen. Skomskis 
žemės iš Smetonos, aš 
nežinau, bet jeigu ir bū
tų gavęs, tai mes neturi
me jokios moralinės tei
sės svaidyti jį paniekos 
akmenimis. Jis duotą 
pažadą garbingai tesėjo, 
nepriklausomos Lietu
vos raitininkijai, o tuo ir 
visam kraštui, sąžinin
gai pasitarnavo ir už tai 
mes jį privalėtume tik 
gerbti.

S. Griežė-Jurgelevičius

Australijoje plačiai išpopuliarėjęs Melbourno Dainos sambūris, ku
riam vadovauja A. Čelna (sėdi vidury).

• vestuvės: SPALVOTA ir juoda balta (gali vykti 
ir į kitus miestus)

• portretūra
• meno darbų nuotraukos ir kiti foto patarnavimai

422 MENAHAN St. — Ridgewood, N. Y. 11237
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MOKSLININKŲ SUVAŽIAVIMO 
LŪKESČIAI

Metai po metų susida
rė mūsų gyvenime papro
tys, kad vadinamų ilgųjų 
savaitgalių metu tai vie
nur tai kitur sušaukiami 
platesnio masto susibūri
mai ir juose aptariami 
reikalai, savo apimtimi 
liečią ne kurią apibrėžtą 
vietovę, bet daugiau ar 
mažiau platesnę išeivi
ją, mažių mažiausiai gy
venančią amerikiniame 
kontinente.

Lapkričio pabaigos sa 
vaitgalis paprastai bū
davo skiriamas mūsųstu- 
diduojančiam jaunimui, 
jų metiniam suvažiavi
mui. Šiais metais Chica. 
goję, be studentijos, su
važiuoja ir vyresnė kar
ta, ankštai susijusi su 
studentija. Tai mūsiš
kiai, kurie aukštosiose 
mokyklose ir kolegijose 
dirba mokomąjįdarbąar 
•šiaip jau gyvenime, ne
būtinai mokslo įstaigose 
atlieka mokslinius tyri
mus ir tuo pačiu savo as
meniniu įnašu prisideda 
prie mokslinės pažan
gos.

Mokslas kaip toks yra 
šviesos ir tiesos ieško
jimas visai žmonijai, o 
jo pirmūnai savo pasiek 
tais išradimais daugiau
sia reiškiasi kaip atsto
vai to krašto ar valsty
bės, kuri sudarė ar su
teikė jiems sąlygas 
moksliniame darbe iški
liau pasireikšti. Tačiau 
greta to jie pasilieka 
žmonėmis, nemažiau 
kaip ir kiti, susiję su pa- 
našios kilmės savai
siais, savąja tautine gru
pe. Todėl visai natūra
lu, kada po didesnių ir 
svarbesnių laimėjimų, 
pasiektų to ar kito moks. 
lininko, visumenei vie
šai pristatomi ne tiknau 
jieji išradimai, ne tik 
praktinė jų reikšmė bei 
nauda žmonijai, bet ir iš 
radėjų profesinis pasi
ruošimas, ne tik jų išei
tasis mokslo kelias, bet 
ir tautinė kilmė bei pri
klausomybė. Kiekviena 
tautybė tyliai svajoja ir 
ryžtingai siekia pabrėž
ti savo įnašą jos gyvena
mo krašto visokeriopai 
pažangai, kur mokslinis

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Savininkai: J. JANUSAITIS 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.

THE LITHUANIAN 
NEV/SPAPER

darbas, savaime supran
tama, susilaukia didžiau 
šio dėmesio ir užtarnau 
tos pagarbos.

Jau seniai ir jautėme 
ir žinojome, jog nemaža 
mūsų lietuviškos kilmės 
žmonių yra mokslinįdar- 
bą pasirinkę savo pro
fesija ir joj aukštokai iš
kilę. Viešumą pasie
kianti pabiri informacija 
nesudarė apytikrio vaiz
do, kiek, kur, kada ir 
kaip lietuviai mokslinin
kai yra pasiekę, susily
ginę ar net pralenkę sa
vo profesijos bendradar
bius.

Ligi šiolei turėjome vi
są eilę profesinių organi 
zacijų, apjungiančių na
rius, baigusius aukštuo
sius mokslus ir, be abe
jo, dirbančius tai, ką at
lieka šį savaitgalį Chica
gon mokslininkų vardu 
suvažiavusieji. Metinių 
suvažiavimų metu pana
šiais moksliniais prane
šimais ir paskutinėmis 
naujenybėmis savo dar
botvarkes suaktualin
davo ir gydytojai, ir in
žinieriai, ir lituanistai 
ir istorikai, ir pagaliau 
katalikai mokslininkai. 
Gal tik tas skirtumas, 
kad visa tai nebūdavo 
taip suspausta vienu 
metu ir vienoje vieto
je, kaip šį kartą. Antra 
vertus, jaunesnioji kar
ta, susiformavusi dau
giau pokariniais laikais, 
vienais ar kitais sume
timais nebūdavo taip ak
tyviai įsitraukusi kaip da 
bar, didžiąja dalimi ir 
parengiamuosius organi
zacinius darbus atlikda
ma.

Kiekvieną teigiamą ir 
visuomenine prasmenau. 
dingą pasireiškimą 
sveikiname ir juo džiau
giamės. Todėl ir pirmą 
jį lietuvių mokslininkų 
suvažiavimą, šį savait
galį vykstantį Chicago
je, sutinkame su panašiu 
jausmu. Jeigu jam pa
vyks išsilaikyti akade
minio orumo aukštumo
je, neiškrypstant iš sa
vo tiesioginės paskirties 
ir užsimojimų; jeigu jam 
pasiseks išlyginti ligi 
šiolei pasireiškusius

SUSIVIENIJIMAS RINKS 
AUKŠČIAUSIUS PAREIGŪNUS
Demokratinių rinkimų 

taisyklės jau seniai įsi- 
prasmino į Susivieniji
mą Lietuvių Amerikoje 
(SLA). Kas antri metai 
vyksta visuotini Pildomo
sios Tarybos narių rin
kimai. Procedūra pra
šaliečiui gali atrodyti ne
įprasta ir sudėtinga: 
siuntinėjami nominacijų 
balotai ir "nominacijųpa
sekmių lakštai" kuo
poms. Kuopos sušaukia 
narius balsuoti arba iš
siunčia balotus nariams. 
Suskaičiavus balotus, 
kuopos praneša SLA 
centrui rezultatus — pa
sekmes. Pranešimų pa
sėkoje, viešai skelbiami 
kandidatai. Kovo mėn. 
visi pilnateisiai SLA na
riai renka Pildomąją Ta
rybą iš oficialių kandi
datų.

SLA rinkiminė siste
ma yra pagrįsta, iš da
lies, amerikine sistema. 
Tai visai natūralu, kadan
gi Susivienijimas yra 
seniausia lietuvių visuo
meninė organizacija 
Amerikoje. SLA rinkimi
nės taisyklės taip pat 
suderintos su valstybių 
fraternalinių .pašalpos 
draugijų nuostatais. 
Taip pat, SLA centras tu
ri saugoti visus balotus 
ir pasekmių lapus.

Kodėl toks atsargu
mas ir griežtos taisyk
lė? Susivienijimas sa
vo esmėje yra pašalpinis 
sambūris, jo pagrindinis 
tikslas yra teikti medžia
ginę paramą savo tautie
čiams. Kadangi Susivie
nijimo bendras turtas 
siekia arti keturių mili
jonų dolerių, reikia tvar 
kingai ir pagal apdrau
dos įstatymų nuostatus 
rinkti atsakingus valdy 
bos (t.y. Pildomosios Ta 
rybos) narius. Nėra juo
kas išrinkti vadovybę, 
kuri bus atsakinga prieš 
tautiečius - narius ir 
prieš krašto finansines 
įstaigas. Užtat reikia su 
atsargumu bei apdairu
mu eiti į Susivienijimo 
rinkimus.

Kas būtų, jei bankinė

nors ir tų pačių moksli
nių disciplinų, bet skir 
tingų kartų nesutarimus, 
kliudžiusius platesnės 
apimties apsijungimą; 
jeigu jam pagaliau bus 
lemta sudaryti nors ir 
apytikrį vaizdą, koks 
vaidmuo mūsiškiams lie. 
tuviams mokslininkams 
atitenka bendrajame šio 
krašto moksliniame dar
be, — šį pirmąjį bandy
mą laikysime pavykusiu. 
O plačioji visuomenė ne
trukus sužinos, kiek šie 
mūsų lūkesčiai bus pa
sitvirtinę. (d)

ALGIRDAS BUDRECKIS

įstaiga, arba kome erei- 
nė apdraudos bendrovė 
kas kelis metus pada
rytų revoliuciją ir nu
verstų pilną direktorių 
tarybą? Ar taupytojai pa
sitikėtų tokiai įstaigai? 
Ar investicijų bendrovės 
palankiai žiūrėtų į tokius 
valdybų perversmus. Fi
nansų bei apdraudos 
bendrovės įsigyja pasi
tikėjimą tik dėl savopas 
tovumo ir tęstinumo. Ko
dėl turėtų išsiskirti lie
tuvių apdraudos organi
zacija?

Per eilę mėtų Susivie
nijimas įsigijo pasitikė
jimą valstybių apdrau
dos departamentuose, 
investicijų firmose, ban
kuose bei teismuose vien 
dėl to, kad Pildomojoje 
Taryboje buvo persona
lo tęstinumas: palaips
niui ateidavo nauji žmo
nės, kurie pamažu pava
davo pasitraukiančius pa
reigūnus. Žinoma, pakei
timai reikalingi, bet to
kioje sudėtingoje organi
zacijoje, kaip Susivieni 
jimas, tik reformų ir evo
liucijos keliu. Nežiūrint 
geriausių norų ir sugebė
jimų, visiškai naujas ta
rybos sąstatas būtų pra
gaištingas : kol naujoji 
taryba susipažintų su 
valstybių įstatymais, su 
investicijomis, su kuopų 
problemomis ir pageida
vimais, ištisi metai pra
bėgtų. Kuri finansų įs
taiga leistų savo direk
toriams eksperimen
tuoti metus?

Susivienijimas turi pa 
tyrusią Pild. Tarybą su 
Prezidentu Povilu Dar
giu priešakyje. Esamoji 
Taryba dirba, kaip dar
nus vienetas, ir yra jaut
ri kuopų bei narių reika
lavimams. Susivieniji
mas yra įvairių srovių 
bei įsitikinimų žmonių 
derinys. Srovių tarpusa 
vio bendradarbiavimo 
bei sugyvenimo dvasia 
atsispindi Pildomojoj ta
ryboje. Amerikos lietu
vių trijų pagrindinių su- 
sigrupavimų žmonės įei
na į tąją Tarybą. Esa
moji Taryba nesustin
gus, ogi yra įnešus pa
grindinių reikalingų re
formų. Pavyzdžiui, vien 
praeitoje kadencijoje 
(1968-1969 m.) buvo įves
ta fondų konsolidacija 
(palengvinti buhalteri
ją), tarnautojams pensi
jas ir dividendų išmo
kėjimai visiems pilnatei
siams nariams. Žinoma 
tobulybei nėra galo, ir 
Pildomoji Taryba nespė 
jo įvykdyti kaikurias re
formas. Užtat, reikėtų 
tąjį Prezidento Dargio 
sąrašą perrinkti, kad už

baigtų vedamus darbus 
ir įneštų daugiau pozity 
vių reformų.

Konkrečiai, siūloma 
esamoji Pildomoji Tary 
ba su papildymais. Nau
jame sąraše yra patyru
sių Susivienijimo vetera
nų ir lietuvių visuomenei 
gerai žinomų naujų kan
didatų. Šis sąrašas su
sidaro iš sekančių kandi 
datų:

Povilas P. Dargis — į 
prezidentus; Aleksand
ras Chaplikas — į vice
prezidentus; Algirdas 
Budreckis — į sekreto
rius, Eufrozina Mikužio 
tė — į iždininkus; Jo
zefina Mileriutė — į iž
do globėjus; Steponas 
Bredes — į iždo globė
jus ir dr. Steponas Bie- 
žis į daktarus kvotėjus.

Visi virš suminėti kan
didatai yra lietuvių vi
suomenėje plačiai žino
mi. Nėra Dirvos skaity
tojo ir SLA nario, ku
riam šios pavardės būtų 
svetimos.

Ilgametis Prezidentas 
Dargis yra tikras Susi
vienijimo veteranas. Jis 
pilnai susipažinęs su 
valstybių įstatymais ir 
su SLA vidaus reikalais. 
Jis taip pat eilę metų 
yra ALT vicepirminin
kas. Aleksandrą Chapli- 
ką, gabų verslininką, vi
suomenininką, pažįsta vi 
sa Naujoji Anglija. Jam 
Susivienijimo proble
mos gerai žinomos. Al
girdas Budreckis jau de
šimt metų veikia Susi
vienijimo eilėse. Nėra 
reikalo varginti Dirvos 
skaitytojus su jo veiklos 
katalogu. Eufrozina Mi- 
kužiutė, anksčiau eida
ma iždo globėjos parei
gas, dabar kelias kaden 
ei jas iždininkės parei
gas išsamiai yra susi
pažinus su SLA investi
cijomis ir finansiniais 
reikalais. Jozefina Mile- 
riutė, kaip iždo globėja 
savo kadencijoje pa
demonstravo, kad jinai 
greitai orientuojasi ir 
darniai pritampa prie 
SLA darbų. Advokatas 
Steponas Bredes-Brie- 
dis, žymus New Yorko 
ALT veikėjas, visuome
nininkas ir teisių žino
vas, daugel kartų yra iš- Mintaujoje, Latvijoj, kur 
narpliojęs New Yorko ir 
kitų valstijų komplikuo
tus nuostatus bei potvar
kius Susivienijimo ir jo 
narių naudai. Pagaliau, 
nėra Dirvos skaitytojo, 
altininko, tautinės sro
vės veikėjo, Chicagos ir 
kitų miestų visuomeni
ninko, kuris nepažįsta 
dr. Stepono Biežio nuo
pelnų Susivienijimui. 
Jis rimtai nusimano ne 
tik apie medicinos klausi
mus, kylančius ryšium 
su apdrauda, bet ir apie 
SLA kuopų ir narių dar
bus ir problemas.

Kaip matot, virš minė
tas kandidatų sąrašas 
yra stiprus. 1 jį įeina 
naujų žmonių, kurie bus 
reformų akstinas. Bet 
taipogi įeina ir prityrę 
ir sumanūs Pildomosios 
Tarybos "veteranai", už 
tat, kviečiame visus 
geros valios Susivieniji
mo narius, kuriems rū
pi SLA ateitis, atvykti 
į savo kuopos susirinki
mą š.m. gruodžio( mėn. 
ir už juos balsuoti.

ŽVILGSNIAI
KĘSTUTIS GAIDŽIŪNAS
Viena mergina jau pa

sisiūlė vedybom, filmų 
bendrovė planuoja suk
ti filmą apie jo gyvenimą 
ir mažo miestelio bur
mistras veda išlaisvini
mo kampaniją.

Neįtikėtinai kvaila, 
bet vis daugiau ir dau
giau italų oro piratą Ra- 
faele Minichiello laiko 
herojum.

Amerika, už Trans 
Wold Airlines lėktuvo pa
grobimą nori jįsusigra- 
žintį į JAV teisimui su 
gręsiančia mirties baus
me. Italija jį jau apkal
tino aštuoniais nusikal
timais, už kuriuos jis ga
li kalėjime pasilikti tris
dešimt metų. Atrodo, 
kad Italija visai nenori 
jo gražinti Amerikai.

Septyniolikmetė mer
gina iš Minichiello tėviš 
kės Melito Irpino, nori 
už jo tekėti nes "jis daug 
geresnis 
Gemma", 
tistą.

Morgan 
vė skelbia, kad du rašy
tojai jau pabaigė rašyti 
scenarijų apie visą šį įvy
kį, pavadintą "Paisa, 
Perche' m'Arresti" — 
Minichiello žodžiai areš
to metu — "Tautiečiai, 
kodėl mane areštuoja
te?"

Melito Irpino burmist
ras įsitikinęs, kad TWA 
bendrovė turėtų imtis žy
gių dėl Minichiello palei
dimo, nes "Raffaele žy
gis buvo 
reklama 
vei..."

Taigi,
kvaila padėtis.

už Giuliano 
italų kino ar-

filmų bendro-

nepakartojama 
šiai bendro-

ne įtikėtinai

NUOTRAUKOS ISTORIJA

Vaižganto šimto jo gimta
dienio proga DIRVOJE 
(1969. X. 10) tilpusi nuo
trauka su kan. J. Tumu- 
Vaižgantu, dr. Vincu Ku
dirka, Jonu Jablonskiu, M. 
Lozoraičiu, G. Landsbergiu 
ir M. Čepu priminė mano 
dėdės Motiejaus Čepo pasa
kojimą apie šią nuotrauką.

Kaip Pirmojo Pasaulinio 
karo pabėgėlis 1915 metais 
atsidūriau Čitoje, Sibire, 
kur mano dėdė Motiejus tei
sėjavo. Rodydamas įrėmin
tą šią fotografiją man pa
sakojo:

— Fotografija daryta 

tuo laiku mokytojavo Jonas 
Jablonskis. Susivažiavome 
ten Jablonskio kviečiami 
pasikalbėti su dr. Vincu Ku
dirka. Iš Varšuvos atvažia
vęs dr. Kudirka pirmiausia 
mus išbarė, kad nieko ne
veikiame. Bekalbėdamas ir 
bebardamas dr. Kudirka 
pravirko, kas mus galutinai 
prislėgė. Norėdamas pra
blaivinti šią sunkią nuotai
ką šeimininkas Jablonskis 
pasiūlė nusifotografuoti — 
kas ir buvo padaryta. Toji 
nuotaika taip ir išliko foto
grafijoje.

Manydamas, kad fotogra
fija ir M. Čepo žodžiai yra 
lietuviams reikšmingi no
riu, kad šis mano liudijimas 
būtų paskelbtas.

Pranas Adomaitis
Chicago

MACHINE DESIGN 
LAYOUT MEN

DETAILERS and CHECKERS
PHONE (5171 652-247 1 or 652-2481
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MIRTIES StĖNIO KRONIKOS UD Jonas Pranas Palukaitis

VIEN TIK VĖJAS RAIČIOJA
KRŪMOKŠNIUS...

Mažiau nei pora šim
tų mylių, bet užtruko
me vos ne visą dieną. 
Keliavome neskubėda
mi. Rytą gerokai pagai- 
šome prie Hooverio už
tvankos, kuri ilgą laiką 
buvo pati didžiausioji pa
saulyje, to meto techni
kos stebuklas, vaikšti- 
nėjome krantais žmo
gaus sukurto ežero 
Mead, kurį pagal dydįru- 
s ai jau batų pavadinę to
kia ar kitokia jūra, lai
piojome į kalvas, lyg no
rėdami pamatyti Ange
lus, kuriems už pustre
čio šimto mylių ši jėgai
nė tiekia didžiumą elekt 
ros.

Juodo asfalto keliu rie
da didelis pilkas kamuo
lys. Tai kažkoks dyku
mos krūmokšnis, taisyk
lingai apvalus, tik uode
gėlė vienoje pusėje — 
trumpa šaknis ar jos li
kučiai. Kur aš esu matęs 
tą riedėjimą, iš kur man 
jis pažįstamas? Dykumo. 
mis važiuojame tik pir
mą kartą...

Las Vegas, t.y. Pie
vos, dieną teikia skur
dų įspūdį — miestas ap
šepęs, tuščias, apmiręs: 
gyvenimas čia atgyja nak 
timis, ir žemiškojo ro
jaus iliuziją, jeigu kam, 
žadina tik neono spalvų 
mirgėjimas. Dykuma ap
žiojusi jau pakraštines 
lūšnas, už kurių mylių 
myliomis vien tik pilkas, 
kieton pluton suaušęs 
žvirgždas ir pilki kamuo

liniai krūmokšniai. Kai 
vėjas nutraukia ploną 
šaknį, kamuolys rieda 
per beribius plotus ir 
barsto sėklas. Kur esu 
jau anksčiau matęs tą 
riedėjimą?

Dešimtimis mylių jo
kios gyvos dvasios nei 
kelyje, nei pakelėje. 
Amargozos žemėlapyje 
yra vietovardžiai, bet

kuma. Sausa upės vaga, 
suakmenėjusio žvirgždo 
pluta. Per ją rieda pil
kas kamuolys. Ne.ašnie 
kur anksčiau nemačiau 
to riedėjimo. Tai atmin
tin- įsirėžęs vaizdas iš 
vaikystėje skaityto rumu
no Panait Istrati roma
no. Užmiršau jau patį 
knygos turinį, bet dabar 
dykumų platybėje riedąs

Riolito Bonkų namas, kurio statybai sunaudota 51.000 kvortinių 
alaus bonkų ir nemažas kiekis molio.

privažiavus neaišku, ar 
ten pastoviai kas gyve
na. O taip — toliau nuo 
kelio, prie kalnų dunksą 
skardiniai barakai yra 
apgyvendinti — kariuo
menė. Dykuma naudoja
ma bombardavimo pra
tyboms . Aname kalne 
vykdomi atominių už
taisų sprogdinimai. Ten 
toje tarpukalnėje, prasi
veržė nervinės dujos,nu- 
nuodydamos tūkstančius 
avių.

Čia, prie kelio, tik dy

Greičiau... pigiau... geriau...
IR TIKRAI PADĖSITE SAVO ARTIMIESIEMS 

UŽSAKYDAMI DOVANŲ SIUNTINĮ PER

BALTIC STORES LTD.,
(Z. JURAS)

421 Hackney Rd., London, E. 2 England. 
Telef. OL 739-8734

Šį rudenį siūlome 3 dovanų siuntinius sudary
tus iš tokių dalykų kas labiausiai Lietuvoje reikalin
ga ir naudinga.
RUDENINIS (1) 1969.

3 jardai vilnonės veliūro medžiagos vyriškam 
arba moteriškam paltui, 3V2 jardo puikios kostiumi
nės, angliškos vilnonės medžiagos vyriškam arba 
moteriškam kostiumui, 2 jardai crimplene medžia
gos puikiai suknelei, vyriškas arba moteriškas aukš
tos rūšies megstukas, išeiginiai nailono marškiniai, 
arba, bliuskutė, 1 p. vyriškų arba moteriškų kojinių, 
vilnonių arba nailoninių, 20 geriausios rūšies cigare
čių.
Kaina $90.00.

RUDENINIS (2) 1969.
Nailoninis itališkas, vyriškas arba moteriškas 

lietpaltis, 3'/j jardo vilnonės angliškos kostiumines 
medžiagos, 2 jardo vilnonės moteriškai suknelei 
medžiagos, 1 gėlėta arba su ornamentais vilnonė skat 
relė, 1 vyriškas arba moteriškas megstukas, 1 kakla
raištis arba dėžė šokoladinių saldainių, 2 šilkinės ar
ba nailoninės skarelės.
Kaina $90.00.

MAISTO SIUNTINYS 1969.
6 sv. geriausių kanadiškų miltų, y2 sv. arbatos, 

1 sv. kakavos, 2 sv. ryžių, 14 sv. pipirų, >4 sv bapkos 
lapų, >/a sv- geriamo šokolado, 1 dėžutė nescafes, 2 sv. 
geriausių kiaulienos taukų, 1 dėžė šokoladinių sal
dainių.
Kaina $30.00.

Į kiekvieną rūbų siuntinį galima dadėti šiuos la
bai Lietuvoje naudingus ir pageidaujamus dalykus. 
Nailoniniai lietpalčiai $11.00, geriausios vilnonės ska
relės $4.50, vyriški arba moteriški megstukai $12.50, 
Parkeriai $6.00, vilnonės arba nailoninės kojinės 
$2.00, nailono marškiniai $8.00.

Taip pat, priimame užsakymus automobiliams, 
motociklams, dviračiams, televizijos aparatams, šal
dytuvams ir t.t.

Mūsų sąskaitos suteikia Jums teisę gauti mo
kesčių mokėjimo sumažinimą.

Kiekvieno siuntinio pristatymas garantuotas.

pilkas kamuolys nelauk
tai iš atminties sandėlio 
iškėlė nei regėtą, nei 
svajotą, tik rašytojo stip 
riai įteigtą vaizdą. Tik 
čionykštis augalas netu
ri dyglių, asilėno krūmu 
jį vadina.

Vėlyvą popietę pasie
kėme Beatty. Didokas 
kaimas su auksakasių 
miestų tipo pastatais, 
balto smėlio dulkių per
teklium ir dangaus už
mirštosios pasaulio ker 
tės nuotaika. Tai čia rak
tas į Riolito ir kaimy
ninių aukso karštinės 
miestų staigų blykstelė
jimą, lyg šiaudų kūlio 
suliepsnojimą, ir užge
simą.

Senis Beatty gyveno 
kiek toliau nuo dabarti
nio miestelio ir amžinai 
ieškojo aukso, kurį... 
Jayhawkers čia užkasę. 
Taip, jis rado jų —sako
ma, bet greičiau Vabalų 
Traiškytojų grupės—pa 
liktus įrankius, kai jie 
barstė savo naštą, leng- 
vindamiesi išbėgimą iš 
nesibaigiančių dykumų; 
aukso jie tada nei turė
jo, nei svajojo turėti — 
terūpėjo gyviems išlikti.

Bet aukso netolimuose 
Laidotuvių kalnuose bu
vo. Rado jo Šošonių Jo
nelis, f ado kiti, rado ir 
Shorty Harris, kurio ra
dinys pagimdė Riolitą. 
Senis Beatty nerado, bet 
atsigirebė už vandenį — 
visas Riolitas buvo gir
domas iš jo rančos,ir jo 
laukuose susikūrė kasyk 
lų aprūpinimo centras, 
mėgęs tada vadintis "Va
karų Čikaga" — nuo ge
ležinkelių kiekio.

Shorty, vėliau testa
mentu pasiprašęs palai
doti jį Mirties slėnyje 
šalia tragiškai žuvusio 
Ji m Dayton, buvo vienas 
žymiausių slėnio pros- 
pektorių, bet jį lydėjo at
virkščia laimė: jo radi
nius sukčiai išviliodavo 
už centus, Žaliojo Van
dens vario radinį pasi
gėręs pusininkas užmir 
šo užregistruoti; net jo 
paskutiniojo radinio vie
ta, kurią jis su pusinin
ku buvo sutaręs pavadin 
ti abiejų pavardžių jun
giniu Harrisberry, šian 
dien žinoma tik pusinin 
ko Aguerreberry vardu.

Būsimo triukšmingo
jo Nevados miesto lo
bių atradimas nebuvo 
dramatiškas: iškeliavo 
Shorty vieną dieną su tū
lu E.L Cross iš slėnio 
į Tonopą. Partneris sku
bėjo pasilinksminti ir 
niršo, kad Shorty atsilik
damas knibinėja akme
nis. Kai, netekęs kantry
bės, jis atsisuko rimtai 
išsibarti, Shorty, pakė
lęs šviežiai atlaužtą žals
vos uolos gabalą, pamo
jo atgal:

— Žiūrėk, čia išdigs 
Nevados kasyklų vėliav
nešys. Tu esi radinio pu
sininkas .

Uuola buvo labai tur
tinga auksu, bet Shorty 
Harris savo radinįparda- 
vė už 600 ar 800 dolerių. 
Pirkėjas po kelių mėne
sių jį pardavė už še
šiasdešimt tūkstančių, 
tiek pat gavo ir pusinin
kas E.L. Cross, savąją 
dalį išlaikęs ilgiau.

Pagal vieną pasakoji
mą, Shorty atšventęs ra 
dinį, kai Riolitąpasieku
si traukinio linija:užsa
kęs iš Angelų vagoną deg
tinės ir vagoną kiauši
nių. Kai transportas at
ėjęs, miestelis nuodug
niai pasilinksminęs: pra- 
musus statinių dangčius, 
degtinėn buvo verčia
mos kiaušinių dėžės, ir 
vyrai, pamaišę kastu
vais, sėmę puodais švie
žią punčą ir gėrę iki apal 
pimo, paspiaudydami 
lukštus... Bet iš tikrųjų 
turbūt bus panašiai nuti
kę po kurio kito jo atra
dimo ir ne tokiu jau įspū 
dingu mastu.

Taip 1905 metais gimė 
Riolitas. Shorty nekly
do: po poros metų tai 
buvo garsus, turtingas ir 
didelis miestas su viso
kiais reikalingais atri
butais — geležinkeliais, 
bankais, puošniais vieš 
bučiais, lošimo namais, 
iš Švento Pranciškaus 
priemiesčių atgabento
mis prostituėmis. Vie
nus lošimo namus savi
ninkė buvo pavadinusi 
Louvre — puošniausio 
Europos kazino vardu, 
kaip ji tikėjo. Atsirado 
tūlas kvailiukas ir ban
dė jai įkvėpti kitą to var
do prasmę — meno mu
ziejų ar ką ten, bet tuoj 
buvo pamokytas: profe
sionalas muškietininkas 
atlygino jam "už ponios 
įžeidimą".

Riolitas, kaip ir daug 
auksakasių miestų, buvo 
naktin išsviesta rake
ta: staigiai sužibo, stai
giai geso. Tikrai gyveno 
jis tik ketverius metus, 
nors sakoma, kad atgy
veno už šimtą. Bet mirė 
jis išdidžiai, kovingai. 
Ką, New Yorko birža 
žlugo? Atidarysime Rio
lito biržą! Ir atidarė.Ko
kia depresija? Mes sta
tysime operos rūmus, 
pasikviesime Caruso!

Operos rūmų nespėjo 
pastatyti — aukso gys
los, atidavusios milijo
nus, išseko. Nutilo links
mybė, dingo ir birža, ir 
bankai, ir abi geležinke' 
Ii o linijos. Grįžo dyku
ma, energingai naikinda 
ma įsiveržėlių pėdsa
kus. Buvusiu Auksiniu 
bulvaru ir Brodvėjumi 
vėjas raičiojo pilkus asi
lėno krūmus.

Dabartinis savininkas 
miestą už centus nupir
ko iš varžytinių. Tikėjo 
si buvusioje geležinke
lių stotyje atidaryti lo
šimų sales. Neprasiver
žė: perdaug jau arti

garsiosios Pievos — 
Las Vegas.

Šiandien turistas kvie 
čiamas pasižiūrėti įvai
rių buvusio blizgesio li
kučių, ypač tebestovin
čio originaliausio pąsau 
lyje pastato — Bonkų na 
m o (Bottle House). Pasta 
tytas jis iš 51.000 kvor
tinių alaus bonkų, gerai 
išsaugotas ir įdomus pa
sižiūrėti. Dabar toje 
linksmybės dienų lieka
noje įrengtas muziejė
lis, ir savininkas tau už 
centus siūlinėja nuo sau
lės kaitros skaudžiai pa
mėlynavusias stiklo šu 
kės. Sic transit gloria 
mundi I

Ak, iškalbingiau tai iš' 
reiškia Šošonių Jonelio 
istorija. Indėnui visą lai' 
ką neišsprendžiamą mįs - 
lę kėlė tie baltaveidžiai, 
atkakliau, nei kojotai 
dvėseną, griebią tuos gel
tonus akmenukus. Stebė' 
jo jis knybždėlyną, krai
pė galvą, pagaliau nusi

vedė vieną jų ir parodė 
tokių akmenukų vietą. 
Baltaveidis pašoko iš 
džiaugsmo ir davė jam 
du dolerius, kad niekam 
per naktį nesakytų. Kitą 
dieną atnešė popierių, 
liepė jame užbraukti kry
žiuką ir davė visiškai 
naują kombinezoną...
Kai kasykla, išėmusi pen
kis milijonus, užsidarė, 
Jonelis vieną dieną ant 
jos kranto ryškino savo 
pranašumą:

— Keisti tie baltavei
džiai. Subėgo, palakstė 
kaip pamišę ir vėl išbė
go. O aš tas ilgas mėly 
nas kelnes tebeturiu ir 
dabar...

Drungnas pavakarės vė
jas gena tau pro kojas 
pilką asilėno krūmą. Dy
kuma triumfuoja...

(Pabaiga kitame nr.)

Skaityk ir platink
DIRVĄ

We Offer To Sovers

SAVINGS CERTIFICATE

6 or 12 
MONTH 
$10,000 
or MORE

Sevingt certificatet isaued 
for iix months or one 
y«ar—in minimum 
amounta of $10.000,00, 
ind thereafter in 
multiples of $1.000.00. 
Earningt are paid at 
maturity.

Passbook Savings 
Accounts

Paid Quarterly 
Computcd and Paid 

as of:
Mar. 31 — June 30 
Sept. 30 — Dec. 31

Qu t u a I

6 or 12 
MONTH 
$5,000 
or MORE

Savings cortif jcates iuuod 
for six months or one 
year-in minimum 
amounts of $5,000.00, 
and thereafter in 
multiplet of $500.00. 
E am ingi are paid at 
maturity.

AND LOAN ASSOCIATION

PETER KAZANAUSKAS. PRESIDENT

2212 W. CERMAK RD.
Chicago. III. 60608 

Vlrginia 1-T1M

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

MAZEIKA&EVANS
6845 SO. WESTERN AVĖ., CHICAGO, ILL. 

. ,11 , * 11^1 ,n« **" »i
TRYS MODERNIŠKOS R

aX A1R-CONDITIONED KOPLYČIOS V

• Mašinoms vieta
REpublic 7-8600 REpublic 7-8601
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Dr. Adomas Laskauskas
Kasmet 16—tąją Vasa

rio paminėti Baltimorės 
Liet. Salėje susirinku
siųjų tarpe, vienoje prie 
šakinių eilių, visados ma 
tydavome balta galva, 
smaila barzdele, švie
siai pilka eilute apsirė
džiusi, tipišką senosios 
mūsų šviesuomenės at
stovą. Iš jo dvelkė rim
tis ir orumas, bet kartu 
aukštaitiškas nuoširdu
mas ir betarpiškumas. 
Tai dr. Adomas Laskaus
kas, amžiumi vyriausias 
Čia po karo apsigyvenu
sių liet, dypiečiųdydyto- 
ių-

Vėliau jau dažnai pa- 
sigesdavom, tarsi jo ap
silankymų suretėjimas 
sutapo su tautiečių aps
kritai liet, suėjimuose 
sumažėjimu.. O pastarai
siais metais apie jį jau 
nieko negirdėdavome — 
senatvė ir nesveikata bu
vo jį paguldžiusi lovon. 
Mirė š.m. rugpiūčio 24 
d., ką tik užbaigęs 82 me 
tus. Kad ligos ilgą laiką 
ir buvo atskirtas nuo 
bendruomenės, _ bet jos 
nepamirštas. Šermeni
nėje velioniui paskuti
nę pagarbą pareikšti at
silankė labai daug bal- 
timoriečių. Čia ir kapi
nėse su juo atsisveiki
no visuomenės, karių, 
gydytojų, Taut. S-gos ir 
Am. liet, legijonierių at
stovai. Palaidotas gra
žiose Loudon Park kapi
nėse.

A.a. dr. Ad. Laskaus
kas įsiderina tarp ano 
meto sąmoningųjų tau
tiečių, kurie šalia savo 
profesinio darbo švietė 
ir aplinką, rėmė visokį 
lietuvybės pasireiški
mą. Jo gyvenimu, maža 
apimtimi, išreikšta ko 
ne visa tautos patirtis — 
nuo caro laikų ligi nepri
klausomybės žlugimo. 
Jame atsispindi atgiju
sios valstybės kūryba, 
jos visokeriopas šakoji- 
masis ir kartu rūpes
čiai ją apsaugoti. Jis 
priklauso tam šviesiųjų 
liet, gydytojų būreliui, 
kurie padėjo ugdyti tau
tinį Lietuvos kilimą.

Velionis buvo gimęs 
1887 m. rugpiūčio 18 d. 
Puroniškių kaime, Svė
dasų valsč., Rokiškio 
apskr. Iš 14 vaikų už
augo tik 9, Adomas — 
vyriausias. Tėvai žemę 
nuomodavo. Prakutę, 
paskui patys pasidarė sa
vininkai, nusipirkę stam
bų Lagėdžių ūkį.

1908 m., baigęs Min
taujos gimnaziją, gydy
tojo mokslo eiti įstojo 
į Tartu (Dorpato) univer
sitetą, kur tuo laiku mo
kėsi keletas dešimčių 
liet, studentų. Profesū
ra buvusi daugiausia vo- 
kiška. Štai ką apie tuos 
laikus pasakojo a. a. 
pulk. Pr. Saladžius: 
"Adomą, studentą medi
ką, pažinau 1912 m., kai 
ką tik baigęs Panevėžio 
mokytojų seminariją, at
važiavau mokytojauti dvi- 
klasėj mokykloj. Tais 
metais mokytoją Sluoks- 
naitį kėlė įSkiemonis mo
kyklos vedėju, omanepa 
skyrė į gražiuosius 
Anykščius antruoju mo
kytoju. Pirmutine proga 
Sluoksnaitis mane ir nu
vedė apsilankyti Lagė
džių dvare, prie Anykš
čių siaur. geležinkelio 
stoties. Pas Laskaus- 
kus, kaip sakė Sluoks
naitis, esąs lietuvybės 
židinys, kur dvare šei-

B. MEDELIS

mos kalba esanti liet, 
kalba. Tuo laiku Anykš
čiuose keturi mokytojai 
buvo visi rusai, matinin
kas rusas, taip pat paš
to viršininkas, prista- 
vas, popas, žodžiu visa 
administracija — oku
pacinės valdžios. Tik 
trys kunigai lietuviai, o 
apylinkės dvarininkai 
gerokai aplenkėję. Vais
tininkas Hoppen — len

A.A. Dr. Adomas Laskauskas

kas, taipgi sulenkė j ęs 
dr. Brazaitis, akių gy
dytojas.

• Lagėdžių dvaras bu
vo lietuvybės tvirtovė, 
tikras lietuviškumo 
ramstis. Stud. Ad. Las
kauskas, nors jaunas, 
bet, lyg vaidila, duoda
vo lietuvybei stiprybės. 
Parvykęs iš Dorpato, 
ruošdavo lietuviškus va
karus, režisuodavo vai
dinamus dalykus. Lie
tuviški vakarai dar ir 
lenkuojančių pritrauk
davo. Vargonininkas Sur
vila, nors ir aplenkėjęs 
bet ir pats atlietuvėjo ir 
chorą išmokė lietuviškų 
dainų. O daina padėjo at
sigauti lietuvybės dva
siai ir sulenkintuose lie
tuviuose. Iš tų laikų man 
prisimena viena stud. 
Adomo surežisuota ko- 
medijėlė — "Knarkia 
paliepus".

I lietuviškus vakarus 
suvažiuodavo ir iš aplin
kinių parapijų kaimynai 
ir dvarininkai. Nors ir 
lenkiškai šnekėjo, bet 
persilaužimas lietuvy- 
bėn jau buvo prasidėjęs, 
kai pavyzdį rodė Las- 
kauskų šeima. Stud. Ado
mo seserys Domutė, Ma
rytė ir Teofilė buvo di
delės brolio talkininkės. 
Suktinis, klumpakojis, 
"noriu miego" rageliai, 
"puikios rožės gražiai 
žydi" lietuviškuose va 
karuose tada dar mai
šėsi su polka, valsu ir 
net mazurka. Kad ir len
kiškai šnekėdami ir ma
zurką šokdami, sulenkė
ję Brazaičiai ir kiti, kiek 
pamenu atlietuvėjo. Tai 
ačiū studentui Laskaus- 
kui.

Ir I-jam pas. karui už 
ėjus, išsisklaidžius 
Anykščių veikėjų lizdui, 
mudviejų pažintis ir 
draugystė lietuvybėje ne
išnyko. Baigęs universi
tetą d-ras Adomas, be

rods, kurį laiką buvo Šuo 
mijoj, Terioki. Dar esa
me pasikeitę laiškais, 
kai aš buvau Tūloj, 76- 
me pėst. pulke. D-ro 
Laskausko ir jo gražių
jų lietuviškųjų Lagėdžių 
neužmiršiu iki savo mir 
ties valandos. Jis daug 
patarnavo lietuvybei. Jei 
aš save laikau karštu są 
moningu lietuviu, tariu 
ačiū Lagėdžių lietuvybės 
židiniui".

Taip savo laiške vie

nam baltimoriečiui rašė 
pulk. Pr. Saladžius 1962 
m., d-rui Ad. Laskaus- 
kui sulaukus 75 m. am
žiaus. Baltimorės Taut. 
S-gos skyrius, kurio na
riu buvo ir daktaras, su
rengė kuklias pagerbtu- 
ves. Ta proga jam įteik
tas su atitinkamu įrašu 
lapas, kuriuo sukaktuvi
ninkas pakeltas į sky
riaus garbės narius.

Bet dar grįžkime į 
1914 metus. Prasidėjus 
karui, d-ras paimtas ca
ro armijon gydytoju. 1916 
m. pateko į vokiečių ne
laisvę. Iš jos paleistas 
1918 m., tarnavo besiku
riančios Lietuvos kariuo - 
menėje, steigė karo ligo
nines (Kėdainiuose, Pa
langoje) ir sanatoriją. Į 
atsargą išėjo 1923 m. vy 
resnuoju gydytoju su 
kapitono laipsniu.

Palangoj tuo laiku 
(1921 m .) išsirinko sau ir 
žmoną, Birutės kalno 
koplytėlėj susituokė su 
gailest. seserim Barbo
ra Indziulaite. Deja, šei
myninis gyvenimas tru
ko vos 7 metus, nes 1928 
m. Laskauskienė numi
rė. Ir nuo tada visą li
kusį savo gyvenimą d- 
ras našlavo.

Nepriklausomybės lai
kotarpiu laisva praktika 
vertėsi šiek tiek Kovars 
ke, Ukmergės apskr., o 
paskui visą laiką Anykš
čiuose. Apskrities gydy
tojo pavedamas, nelai
mingų atsitikimų atve
jais kai kada atlikdavo 
apžiūras. Kad geriau ga
lėtų padėti apylinkės 
žmonėms, įsigijo specia
lių žinių apie akių ligas, 
ypač trachomą. Įsteigus 
Anykščiuose džiovinin
kams dispanserį, buvo 
jo vedėju.

II-jo pas. karo pabė- 
gėlystės metus praleido 
Bavarijoj, Ingolštadte, 
kur buvo susispietę apie 

500 lietuviu. Ten d-ras 
ėjo stovyklos gydytojo pa
reigas. 1949 m. atvykęs 
Amerikon, leidimo vėl 
verstis gydytojo darbu 
nemėgino įsigyti.

Velionis buvo labai pa
mėgęs Lietuvos Šaulių 
Sąjungą, savo vietiniam 
Anykščių šaulių būriui 
atsidavęs visa siela. Sta
tant ten Šaulių Namus, 
daug įdėta jo rūpesčio, 
pastangų ir pinigo. Šau
liai buvo jo antroji šei
ma. Taipgi priklausė 
Lietuvos Tautininkų S- 
gai. Renkant vadinamąjį 
ketvirtąjį seimą, d-ras 
buvo numatytas kandida
tu į tautos atstovus.

Savo indėliu rėmė 
liet, pramonę, skatino 
liet, verslininkų sąjūdį. 
Anykščiuose šie turėjo 
net savo klubą.

Raud. armijai užplū
dus kraštą ir tuoj pra
dėjus siautėti bolševi
kinei NKVD, jos' žvėriš
kus nagus pirmiausia pa
juto šauliai, įtakingesnie- 
ji veikėjai ir Lietuvos 
Mylėtojai. Kratos pas 
d-rą metu nerasta jokios 
jį pakaltinančios medžia
gos , tik bene penkių me
tų senumo pakvietimas į 
tautininkų suvažiavimą. 
Tačiau vis tiek uždarė 
Utenos kalėjiman, įkišę 
vienon celėn su kitu im
tiniu, kalėjime išprotė
jusiu. Kai kalinamam nė
ra su kuo bent pasišne
kėti — dviguba kankynė. 
Išlaisvintas tik karui pra
sidėjus, 1941.VI.24 d.
Kai sukilėliai atvėrė ka
lėjimo vartus, d-ras bu
vo taip nusilpęs, kad 
pats išeiti nebepajėgė, 
reikėjo nešte išnešti. "O 
buvo toks tvirtas — žy
dėjo sveikata, visi jam 
pavydėjom. Bet kalėji
mas daugeliui sugadino 
sveikatą. (Net skaudu, 
kad bolševizmo vergijos 
amerikiečiai dar ir da
bar nenori suprasti)" — 
pridurio Pr. Saladžius.

Vos tik kaliniams spė
jus išbėgioti, už 15 mi
nučių sugrįžo atsipeikė
ję NKVD žmogžudžiai, 
kurie dabar buvo įsiutę 
išskersti visus imtinius; 
bet radę kalėjimą jau tuš
čią, nuvažiavo į Zarasus 
ir ten šaudė, kas tik 
jiems gatvėje pasipai
niojo. Išėjęs laisvėn, d- 
ras nebesitikėjo saviš
kių surasti, nes kalėji
me besėdint, į Sibirą iš
vežta senutė motina, dvi 
seserys ir brolis. Po 
karo savo tėvynėn sugrį 
žo tik abi seserys, o mo
tina ir brolis ištremtyje 
nusikankino. Laimingai 
buvo išlikęs vienintelis 
d-ro sūnus Kęstutis, su 
kuriuo drauge praleido 
D.P. dienas irpriekurio 
šeimos prisiglaudęs vi
są laiką gyveno Baltimo- 
rėj. Amerikoje gyvena 
ir d-ro sesuo M. Palio- 
kienė.

Gal nei vienas D.P. 
inteligentas Balti morėj 
nebuvo taip suartėjęs su 
senaisiais ateiviais - 
pensininkais, "Keri" 
(Carroll) parko lankyto
jais, kaip a.a. d-ras. Va 
sąrą matydavai jų būre
lį susėdus į kur po me
džiu ant suolo ir ištiso
mis valandomis besišne 
kučiuojančius. Jų vidury 
dažnai švytėdavo baltu
tėlaitė d-ro galva. Kad 
jis mokėdavo su jais 
bendrauti, liudija d-ro 
paprastumą ir demokra
tiškumą. Jam buvo sveti
mas bet koks "įsivaizda
vimas". Einantįparkąir 
kartais pakeliui užsu-

Lietuviai komunistai prieš užsienį 
nori pasirodyti šeimininkais...

Pernai Vilniuje išleis
tos propagandinės bro
šiūros apie Lietuvą (be 
rods, taikytos Londone 
įvykusiai Sovietų Sąjun
gos pramonės parodai) 
ne tik paviršius, bet ir 
turinys "nulakuotas" dai
liau, nei būdavo anksty
vesnėse tokios brošiū
rose.

Išviršinis nulakavi- 
mas atliktas "K. Požė
los" (buvusio "Spindu
lio") spaustuvės naujo
mis, iš Vokietijos įsi
gytomis mašinomis. 
Spalvinės iliustracijos 
jau maždaug kaip ir ge
rojo vakarietiško lygio, 
jei nepaisytum beveik vi 
sur iš kito šono perdaug 
įspausto teksto, nuo
traukose beveik pačiu
pinėti besisiūlančio.

Labiau dėmesį atkrei
pia turinio "nulakavi- 
mas". Nepaisant skubios 
pastabos pirmajame sa- 
kinuke, kad Lietuva esan
ti viena iš penkiolikos 
SSSR-o sąjunginių res
publikų, ir nepaisant "ke
turių raidžių" (LTSR), 
kyšančių iš šiaip jau be
veik uniformiškos "res
publikinės" emblemos, 
LIETUVA 'visur, kaip 
tekste, taip ir viršely
je, vadinama savo var
du, tai yra, angliškoje 
brošiūros versijoje vi
sur rašo LITHUANIA, o 
nei "Soviet Lithuania", 
nei "Lithuanian SSR". Ir 
visas brošiūros turinys 
parašytas taip, lyg tai 
būtų tyčia rūpestingai 
stengtasi ko mažiausia 
užsiminti apie Lietuvos 
priklausomybę sovieti
nei imperijai. Jei ir mi
nima "the years of So
viet power" (atseit, "ta
rybinės valdžios lai
kai"), tai tie paminėji
mai dažniausia sureda
guoti taip, kad būtų įs
pūdžio, lyg čia kalbama 
apie savą, pačios Lietu
vos "tarybinę" valdžią... 
Vis pabrėžiama "MES": 
"MES gaminam radijo ir 
televizijos imtuvus", 
"MES statom žvejybos 
laivus" ir panašiai. Žo
džiu, pasakojama taip, 
kad su sovietine santvar 
ka nesusipažinęs skaity
tojas nė neįtartų, kad vi
si tie dalykai gaminami 
imperijai priklausan
čiose ir imperijos įstai
gų valdomose įmonėse 

kant pas mane, išskirian - 
ti jo išvaizda atkreipda
vo mano kaimynės grai
kės (ateivės) dėmesį. 
Kartą ji manęs paklausė: 
"Tas Jūsų svečias tik
riausiai yra profeso
rius".

Paskutiniuosius ketu
ris metus nėra stovėjęs 
savo kojomis. Bet ir bū 
damas paliegęs, d-ras 
parodė nepaprasto gyvas
tingumo. Jo patvari pri
gimtis ilgą laiką įveikda
vo pasitaikančius uro
loginius, sklerozinius ir 
kitokius sutrikimus. Tu
rėjo ypač stiprią širdį. 
Tuo negalėjo atsistebėti 
jam pagelbstintieji gydy
tojai. Jis guodėsi, kad li
goninėje ir vėliau senų
jų name jo vienišas die
nas praskaidrindavo rū
pestingo sūnaus Kęstu
čio, marčios ir trijų vai
kaičių kasdieninis lanky
mas, jų visa jam parody
ta kantrybė ir globa. 

bei gamyklose, pagal im
perijos įstaigų nustaty
tus planus ir užsaky
mus, ir kad vartojimui 
ar eksportui tuos gami
nius paskirsto irgi neko
kį nors "MES", o impe
rijos įstaigos.

Entuziastingai rašo, 
kad "sukurtas didžiulis 
300 laivų Lietuvos žve
jybos laivynas... MUSŲ 
žvejai dabar parveža žu
vies 100 kartų daugiau 
kaip prieš karą", nors 
Klaipėdoj gi visi mato 
kad nėra jokio Lietuvos 
laivyno, o yra tik Klai
pėdoje įsteigtas Rusijos 
laivynas, ir kad žuvies 
jis gal ir tikrai šimtą 
kartų daugiau sužvejoja, 
nei tikri Lietuvos žve
jai sužvejodavo prieš 
karą, bet taip pat visi 
žino, kad Lietuvoj gyven
tojai žuvies dabar gau
na mažiau, kaip prieš 
karą. Atseit, to tariamo
jo "Lietuvos" laivyno su
žvejotos žuvies nė šim- 
tadalio Lietuvos gyvento
jams nusipirkti netenka. 
Silkė prieš visus karus 
Lietuvoj buvo dieną nak
tį gaunamas ir, palygin
ti, pigus maistas. Dabar 
kai vadinamasis "mūsų" 
laivynas žvejoja silkes 
kitapus Atlanto, tai sil
kė Lietuvoj jau toli gra
žu ne kada užsimanei 
gaunama ir toli gražu ne
be pigi.

Tariamo savarankiš
kumo laku propagandinę 
brošiūrą jos leidėjai pa
blizgino, turbūt, todėl, 
kad vietinei biurokrati
jai Lietuvoj maloniau 
prieš užsieniečius rody
tis, tartum jie Lietuvoj 
šeimininkai, o ne tar
nai. Maskviniai virši
ninkai anksčiau mėgda
vo, kad Lietuvos priklau
somybė visoj propagan
dinėj informacijoj būtų 
aiškiai pabrėžta. Dabar 
jau leido vietiniams biu
rokratams pavadinti be
veik savarankiškus Lie
tuvos tvarkytojus. Ma
tyt, Maskvoj pagalvojo, 
kad ir jiems taip pato
giau: matykit, atseit, ar 
gi mes imperialistai, 
argi mes kolonistai, ar
gi lieuviai ne patys sau 
šeimininkai? Šis Lietu
vos priklausomybės ru
sams nutylėjimas ir už 
lakavimas, tačiau ir yra 
beveik viskas, kuo reiš
kiasi svetimosios val
džios nuolaidumas. To
liau knygelėje peršama 
eilė tokių informacijų, 
kurias turėjo parašyti ar 
ba patys rusai, arba, jei 
lietuviai, tai vėl — arba 
kraštutiniai pataikūnai 
rusams, arba jokios sa
vo valios neturįir tik įsa
kymus vykdą valdiniai. 
Pavyzdžiui, pažymi, kad 
Lietuvoj lietuviškai kal
ba 80 nuošimčių gyvento
jų. Ir čia pat prideda pa
aiškinimą: girdi, Lietu
voj, ypač rytinėje jos da
ly, šalia lietuvių nuo am
žių gyvenę taip patirlen 
kai, gudai bei rusai. Tai 
stačiai begėdiškas pasi
aiškinimas, kadangi kas 
ne kas, o rusai dabarti
nėje Lietuvos teritori
joje niekad negyveno 
"nuo amžių", o jų tik 
šiek tiek atsirado caro 
laikais po sukilimo atiųs 
tų kolonistų, bet didžiu
ma dabar Lietuvoj esan
čių rusų čia gyvena ne ii

(Nukelta į 6 psl.)
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MEČISLOVAS DŪVOINA SILVESTRAVlClUS
Gustavas Jarudas, Palend- 

rių dvaro savininkas tvirtino, 
kad jo prosenelis buvęs švedų 
armijos karininkas, pasilikęs 
Lietuvoj ir vedybomis gavęs 
stambų Rainųjų dvarą su rezi
dencija Ralnujose. Ar ne dėl 
1831 metų sukilimo Rainųjų rezi
dencija buvo rusų valdžios paim
ta ir čia iki Pirmojo Pasaulinio 
karo buvo girininkijos buveine. 
Likusioji to dvaro dalis atiteko: 
Palendriai — jaunesniajam Gus
tavui ir Ževel iškis --vyresnia
jam Adomui, kuris buvo liguis
tas ir neilgai gyveno. Man ne
suprantama, kaip L.E. Mečislo
vo gimimo vieta nurodomas Že 
veliškis, nes jo tėvai prieš tris 
metus jau buvę vedę, būtent 1846 
3.13 ir Dovoinavoj įsikūrę. Tėvui 
mirus Dovoinava atiteko vyres
niam sūnui Mečislovui, su ku
riuo ūkyje pasiliko silpnos svei 
katos ir kiek vėliau pasimiręs 
brolis Juozas ir sesuo Elvyra. 
Stanislovas gi pirko Leščių dva - 
rą Pernaravos valsčiuj, tada dar 
Rauno apskrity, kur buvo gimu
si ir mano žmona Liucina -Eu- 
frozina. Radangi po 1863 metų 
sukilimo Lietuvos bajorams bu
vo draudžiama įsigyti dvarus 
Lietuvoj, todėl Leščius nupirko 
patikinto Rickevičiaus vardu. Po 
keletos tos "prietelystės" metų 
buvo priverstas Lesčius palik
ti ir ieškoti pragyvenimo šalti
nio kitur, būtent Rusijoje, kur 
gavo asmens sekretoriaus vie
tą pas lenką turtuoli Roziel - 
Poklevski, turėjus} Permo gu
bernijoj dvarus, bravarus ir 
miškus.

K. MA ZONAS

LIETUVIAI
KOMUNISTAI

(Atkelta iš 5 psl.) 
giau kaip 20, gal šiek 
tiek iki 25 metų. Ir rusai 
šiandien tarp nelietuviš
kai Lietuvoj kalbančiųjų 
yra paskutinėj, o pirmoj 
vietoj kaip savo skaičiu
mi, taip ir valdančiųjų pa 
dėtimi. Jie braunasi į 
Lietuvą, kaip įmanyda
mi, bet kitų kraštų žmo
nes informuodami gėdi
nasi tą pasisakyti, o pa
taikūnai propagandinin
kai bando įtikinti žmo
nes, kad rusų Lietuvoj, 
jei šiek tiek ir yra, tai 
tik kampeliuose prisi
glaudę ir beveik nema
tomi...

Prievartiškai arba pa
taikūniškai papasakota 
ir Lietuvos istorija. 
Lietuvos valstybė, žino
ma, ne nauja, apie 1236- 
1240 metus įsikūrusi, ku
nigaikščio Mindaugo lai
kais, bet paskui tai Lie
tuva buvusi tik Teutonų 
ordino puolimų objektas, 
o toliau — įvairių kitų 
įsibrovėlių auka: švedų, 
prancūzų, kaizerio ar
mijų... Šitokią, matyt, 
Lietuvos istroiją rusai 
tėra leidę dėstyti ir Lie
tuvos mokyklose...

Bet brošiūros tekstas 
parašytas tokiu sacha- 
rmiškai persaldytu limo
nadiniu stilium ir tokiu 
naiviu pagyruniškumu, 
kad skaitytojui ar varty- 
tojui tikrai neleis pa
miršti, jog tai ne kas ki
ta, o tik valdinė propa
ganda. Gal tai ir yra pati 
geriausia brošiūros ypa
tybė, nes tuo perdėtu pa
gyrūniškumu ir nepasi
tikėjimą sukeliančiu 
saldliežuvavimu ji pati 
neutralizuoja alimąsavo 
pusiau tiesų, pusiau me
lų poveikį. (ELTA)

Mečislovas ūkininkaudamas 
Dovoinavoj, per savo idėjos bend
rininką J. Šliupą susipažino su 
savo būsima žmona Adele Mali
nauskaite. Iš Ručionių nuo Bir
žų kilusi Malinauskų šeima 
taip jau pasiskirstė tautybėmis 
Vyriausioji Liudmila ištekėjo 
už šliupo tapo aušrininkė ir ra 
šinėjo naudodama Aglės slapy- 
vardę. Jauniausioji Bronislava 
ištekėjusi už dr. Antano Bace
vičiaus. šios dvi šeimos iki 
Pirmojo Pas. karo gyveno čia 
JAV ir plačiai buvo žinomos 
dėl savo tautinės veiklos. Vidu
rinioji sesuo Adelė, Mečislovo 
žmona ir jų brolis Malinaus
kas save skaitė lenkais. Žymi 
dauguma folklorinės medžia
gos buvo surinkta jam Dovona- 
voj gyvenant.

Iš savo uošvio Stanislovo D. 
S. girdėjau, kad folkloro rinki
mo darbe, vienu jo talkininku 
buvęs Rainųjų gyventojas elge
ta Bakutis, kuris elgetaudamas 
ne vien Raseinių, bet ir daug to 
limesnėse Žemaitijos apylinkė
se drauge su išmalda Mečislo
vo paragintas rinkdavęs dainas, 
giesmes, pasakas, patarles, 
priežodžius ir panašią folklori
nę medžiagą, kurią už gerą at- 
lytinimą teikdavęs Mečislovui. 
Bakutis turėjęs labai gerą at
minti, buvęs gudrus, apsukrus 
ir iškalbingas, todėl uošvio ma
nymu gal kai ką jis ir pats su
maniai bus sugalvojęs ir sukom, 
panavęs, kad tik iš Mečislovo 
gaunamos dovanos nenustotų 
kritusios t jo elgetos maišą.

Martynas Jankus man pasa
kojo, kaip jis spaudos reikalais 
keletą kartų buvęs Dovoinavoj ir 
Mečislovo rašinius spausdinęs 
jo protarpiais redaguotuoselaik 
raščiuose: pirm Aušroje ir vė
liau Varpe. Taip jau ir Jankus 
turėjo nepaprastą atmint}, nes 
kartą man padeklamavo Mečis
lovo rašytą eilėrašt} prieš daug 
metų spausdintą.

Ritas dažnas svečias Dovoi
navoj būdavęs daktaras Vilius 
Bruožis (Bruožaitis), kuris at- 
vykdavęs iš Tilžės ne tiek su 
Mečislovu idėjinių reikalų ap
tarti, kiek gražuolei Elvyrai 
pirštis. Jos pačios žodžiais dak
taras Bruožis buvęs plikagalvis 
dėvėjęs blogai pagamintą peru
ką, nešiojęs stambų auksini re
teži, kaip tada buvo priimta 
skersai pilvo ir buvęs už ją 
daug senesnis. Ji sakėsi, kad 
šitos jo ypatybės ne taip ją 
stebino, bet bijojusi to neeili
nio originalo, kuris įsitikinu
siai ir karštai jrodinėjęs, kad 
danguje visi vartoja vien tik 
lietuvių kalbą. Tas ją atbaidė, 
nes maniusi, kad pas daktarą 
ne visi namie.

Užsirausęs savo pamėgtaja
me darbe, ūkiui skyrė mažai lai 
ko ir prisidarė nebepakeliamų 
skolų. Rad ūkis nepatektų | sve
timas rankas, 1891 metais per
davė broliui Stanislovui, kuris 
tuo metu ieškodamas geresnio 
uždarbio ir laimės buvo atsidū 
ręs Tamske, Sibire. Perdavęs 
broliui 0k|, pats išvyko ( Min
taują pas žmoną, kuri jau anks - 
čiau j| palikusi gyveno su moks
linamais vaikais ir uždarbiavo 
mokinių bendrabuti laikydama.

Stanislovas buvo ryški brolio 
Mečislovo priešingybė: veiklus, 
judrus, nuolat ieškantis priemo
nių, kad apskolintą ūk| išlaikyti 
Silvestravičių šeimos rankose. 
Jis griebėsi įvairių sumanymų. 
Virš 10 ha žemiau gulinčių lau- 
ių pavertė karpiams auginti tven 
kiniais, Įsteigė plytinę ir su 
trimis kaimynais įsteigė Rasei
niuose pieninę, pavadindami ją 
"Centrifūga" ir be pertraukos 
per devynerius metus buvo ren
kamas Raseinių miesto burmist
ru. Buvo vedęs lenkę Oną Mališ- 
čickaitę nuo Pulbusko, Varšu
vos gub. kuri jau netekusi tėvų 
prieš ištekant gyveno pas gimi
nes Vaitkevičius Gabrielišky 
prie Girkalnio. Su meile ir pa
garba miniu tą simpatingą, pro-

tingą ir didelio takto moterĮ, nes 
per tiek išgyventų metų uošvės 
ir žento santykiuose neįvyko 
joks nesusipratimas. Ji luomi
niams titulams, bei tarnybi
niams laipsniams neduodavo 
reikšmės, nors jos pačios tė
vas buvo bajoras ir pulkinin
kas, gi brolis Maksimilionas ar
tilerijos generolas. Uošvis savo 
bajorystę vertino ir ją didžiavo
si, dėl to uošvė neretai būdavo 
nepatenkinta.

Rai sausio gale 1912 metų ves
damas jų vyresniąją dukrą Liu
ciną įsijungiau | šitą šeimą, Me
čislovas atskirai nuo savo šei
mos gyveno Vilniuje kur tuo
met leido ir redagavo "Litva" 
lietuviškos minties laikraštį 
lenkų kalba, skirtą sulenkėju
siems Vilniaus krašto lietu
viams. Atsimenu "Dziennik Wi- 
lenski" redaktoriaus Obslo pik
tus ir pramanytus straipsnius nu
kreiptus prieš "Litva” ir jos re-

daktorių. Ten būdavo nemažai 
asmeninių įžeidinėjimų bei Vil> 
niaus davatkų siundimų, nes bu. 
vo sugestijonuojama kaip jau 
iš seno Įprasta, kad kas litvo- 
manas tas ir "bezbožnikas".

Niekad neteko iš uošvių iš
girsti užmetinėjimų ar papei
kimų dėl Mečislovo veiklos, 
nors retkarčiais prikišdavo dėl 
jo nesugebėjimo materialiai 
aprūpinti savo šeimą.

Neištekėjusi ir visą savo am
žių Dovoinave šgyvenusi Elvy
ra | savo brolio veiklą žiūrėjo 
su tam tikru pietizmu. Ji kiek
vienais metais po keletą mėne 
šių išgyvendavo pas j| Vilniu
je jam pašeiminikaudama ir ap
tvarkydama. Ji stipriai atjaus
davo savo brolio išgyvenamą 
tragediją. Po brolio mirties, 
gautąjĮ iš Genevos Universi
teto žetoną laikė kaip relikvi
ją ir prieš savo mirtĮ perdavė 
man, prašydama j| saugoti, ku
rt ir tebesaugau.

(Bus daugiau)

Skaityk ir platink
DIRVĄ

J. I. B. vaistai patentuoti Šveicarijoje No. 458628. ATAU
GINA PLAUKUS, išgydo pleiskanas, šašus, niežėjimą, su
laiko plaukų slinkimą, atgauna natūralią plaukų spalvą 
MOTERIMS IR VYRAMS. 100 proc. garantuotai JIB var

todamas nebūsi nei plikas nei žilas.
J. I.B. LABORATORIJA. 1437 So. 49th AVENUE. 

CICERO, ILLINOIS 60650

-- Išgerk, prieš įeidamas! Mano motina 
atvažiavo į svečius...

KRAUTUVIŲ VALANDOS ŠEŠTADIENĮ MIESTE 10 VAL. RYTO IKI 5:45 V AL. VAKARO. 
SKYRIUOSE IKI 9:30 VAKARO. MES DUODAME IR KEIČIAME EAGLE STAMPS-

DOVVNSTA IRS

-v*'
■■M

Paskutinės mados! Mūsą nereikalaują lyginimo 
tamsią spalvą išeiginiai ir sportiniai marškiniai

Reguliari kaina $7
Taupyk $2 ant kiekvienų marškinių
Atsibodo paprasti balti marškiniai? Pagyvin
kite savo garderobą šiais paskutinės mados 
tamsių spalvų marškiniais!
Išeiginiai marškiniai: Dacron polyester-cotton miši
nys išlaiko juos nesilamdančiais, auksinėje, pilkoje, 
žalioje, rudoje, avietinėje spalvoje; satino dryžai, 
prancūziški rankogaliai, naujos ilgos apikaklės, dydis 
14'2-17, ilgos rankovės 32-35.
Sportiniai marškiniai: ilgos rankovės, nenusakomai 
lengvai prižiūrimi, maži, vidutiniai, dideli ir labai 
dideli dydžiai tose pačiose spalvose kaip ir išeiginiai 
marškiniai.
Ma.v’s Budget Store, Men’s Furnishings visose 7 
krautuvėse.

VIENI

UŽSAKYMAI PRIIMAMI PAŠTU IR TELEFONU. SKAMBINKIT 241-3070 
LORAIN 233-6141, ELYRIA 322-6304
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KILNAUS TURINIO IR MALONIU
C

NUOTAIKU POBŪVIS

DR. JONAS ŠLIŪPAS (4)

ŠUŪPO RADIKALINES PASAULĖŽIŪROS ŠAKNYS
CLEVELANDE 

IR APYLINKĖSE
BALFO BANKETAS

Primenama, kad Balfo 25 
m. jubiliejinis banketai 
įvyksta š. m. lapkričio 29 d., 
6;30 vai. Naujos parapijos 
viršutinėje salėje.

Banketas su šilta vaka
riene, su aukšto lygio, bet 
trumpa programa-koncertu. 
Programos metu svečiai sė
dės prie švariai užklotų ir 
gėlėmis papuoštų stalų.

Jaunimas, kas negali da
lyvauti bankete prašomas 
atvykti 9 vai. vak. šokiams.

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

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

WANTED:
Elderly Lithuanian lady 
as companion to iii wo- 
men. Cleveland area.
Call 442-3510 after 6PM

HELP WANTED MALĖ
WANTF.D AT ONCE 
IST CLASS SKILLED 

MAINTANENANCE MACHINISTS 
AUTOMATIC ROLL THREAD 

SETUP MAN
Steady work. High hourly rate. Fringe 
benefits and overtime.

AUTO BOLT AND NUT CO. 
4619 Perkins Avė. Cleveland, Ohio 

(91-95)

AMERIKOS 
PILIEČIŲ

6835 Superior Avė.
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!

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO IŠTAIGA

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

Kariuomenės šventės mi
nėjimas ir metinis Lietuviš
ko kaimo (Lithuanian Vil
lage) bendrovės balius šį 
kartų buvo sujungti ir vie
ningai atlikti lapkričio 22 d. 
Lietuvių salėje.

Lietuviško kaimo direk
cijos pirmininkas J. Stem- 
pužis pasveikino viešnias 
bei svečius ir minėjimui va
dovauti pakvietė Ramovės 
Clevelando skyriaus pirmi-

CLEVELANDO PARENGIMU 
_ _ KALENDORIUS _

LAPKRIČIO 29-30 D. Balfo 
25 metų sukakties minėjimas. 
Rengia Balfo Clevelando sky
rius.

GRUODŽIO 7 D. Madų paroda 
Šv. Jurgio parapijos salėje. Ren
gia Korp. Giedra.

GRUODŽIO 14 D. Šv. Kazimie
ro lituanistinės mokyklos tradi
ciniai pietūs.

GRUODŽIO 31 d. Naujųjų 
Metų sutikimas Naujosios para
pijos salėje. Rengia LB I ir II 
apylinkė.

1970
SAUSIO 4 D, Šv. Kazimiero li

tuanistinės mokyklos Eglutė.
KOVO 14 D. Kaziuko mugė 

Naujosios Parapijos salėje.
BALANDŽIO 11 D, Birutinin- 

kių parengimas.
BALANDŽIO 19 D. šv. Kazi

miero Lituanistinės mokyklos 
koncertas.

GEGUŽES 24 d. šv. Kazimie
ro lituanistinės mokyklos moks
lo metų užbaigtuvės.

RUGSĖJO 26 D. Dirvos va
karas.

LIETUVIŲ 
KLUBAS

Telef. 391-1143 

ninku VI. Knistautą. šitas 
energingas ir visados gyvas 
veikėjas pakvietė į garbės 
prezidiumą Lietuvos kariuo
menės pirmūnus — savano
rius kūrėjus: Vytautą Bra
ziui}, K. Eidukaitį, J. Ka
šubą, V. šenbergą, J. Urb- 
šaitį ir J. Žilinską; dar ke
letas tų nusipelniusių vete
ranų negalėjo asmeniškai 
atvykti. Be to, vėliau į pre
zidiumą įžengė: PLB pirmi
ninkas St. Barzdukas, ALT 
Clevelando skyriaus pirmi
ninkas inž. R. Kudukis, Ra
movės Clevelando skyriaus 
vėliavos krikštamotė O. Mi
kulskienė, neseniai išrinkta 
erdvės gražuolė M. Bačiu- 
lytė-Steponavičienė ir Ra
movės Bostono skyriaus na
rys — savanoris kūrėjas St. 
šimoliūnas.

Iškilmingai atlikus orias 
vėliavos ir himnų (giedotų 
sol. J. Kazėno) apeigas, ne
paprastai susikaupta žuvu
siems pagerbti. Labai kil
niai gilino įspūdžius neže
miškomis melodijomis tri
mitininkai — J. Pažemis ir 
V. žagarskas..

Pagrindinis PLB pirmi
ninko St. Barzduko žodis 
pažvelgė į tolesnę Lietuvos 
senovę, trumpai paliesda
mas ryškiuosius aktus, pa
iliustruodamas citatomis ir 
baigdamas kariuomenės jau 
n e p r įklausomoje tėvynėje 
bruožais. Rūpestingai pa
rengta, palankiai išklausy
ta.

Jautriai pasveikino D.L. 
K. Birutės draugijos Cleve
lando skyriaus pirmininkė 
V. Nagevičienė. Padvelkė 
seseriškas birutininkių lipš
numas. Taip pat gražu, kad 
tos draugijos atstovių dau
guma buvo pasipuošusios 
tautiniais drabužiais.

Baigdamas minėjimą, pir
mininkas VI. Knistautas pa
brėžė, kad daug aukų pini
gais ir ginklais siųsta bran- 
gion tėvynėn iš Amerikos. 
Dosnus buvo ir šitas klubas. 
Iš ano meto veikėjų pagerb
tas čia pat buvęs A. Buk- 
nys. Apdovanojus garbės 
prezidiumo dalyvius gėlytė
mis, peržengta į meninę 
programos dalį.

Judrus ir greitas Lietu
vių klubo ir salės pirminin
kas J. Malskis prašė dėme
sio patyraus solisto ir mo
kytojo J. Kazėno mokinių 
koncertui. Programą suda
rė: žiogeliai — tautinis šo
kis, Gražių dainelių — liau
dies daina, Rožių tango — 
Schrener, Rudenėlis — J. 
Kazėno, Naktigonė — liau
dies daina, La Comparsita
— Rodriguez, Malūnas — 
liaudies "šokis, Karnevilio 
varpai — Planųuet, Gyva- 
taras — liaudies šokis ir Ei 
jaunyste — Budriūno. Jau
nieji muzikos mėgėjai: R. 
čyvaitė — pianistė ir B. 
Kazėnas, G. Puškorius, Š. 
Stempužis ir R., Strimaitis
— akordeonistai. Grota so
lo ir visa grupe. Viskas pra
ėjo sklandžiai. Pagirtina 
drausmė. Nevengta net 
sunkokų derinių. Pastebi
mas jau laisvas ir drąsus

SYSTEMS 
ANALYST

NCR office, Dayton, Ohio, ex- 
cellent opportunity for quali- 
fied personnel to vvork vvith 
NCR Century Series Cojnputer 
at customer installations. Pre- 
fer college graduate or 2 or 
more years programming or 
systems experience. Offers ex- 
cellent salary schedules and 
other company benefits. Send 
resume to Personnel Manager, 
P. O. Box 1600, Dayton, Ohio 
45401, or call collect (513) 
298-4381.

An Equal Opportunity Employer 
(9396)

Kai 1884 pavasari Šliūpą vokie
čiai ištrėmė ir vidurvasari at
važiavo į JAV, jis pramiešė čia 
lietuvišką veiklą radikaline so
cialistine ideologija. Pirmiau
sia ji prasikišo jo faktinai re
daguojamoje "Unijoje", aiškiau 
"Lietuviškajame Balse". Mūsų 
konservatyvinėje, bažnytinėje 
ideologijoje išauklėtoje visuo
menėje tai buvo nepaprastas 
reiškinys. Jis veikė lietuvius 
netiek per laikraščius, kiek žo
dine propaganda. Gyvomis, vaiz
dingomis ir minioms supranta. 
momis kalbomis jis gebėjo su
dominti klausytojus ir jiems (ta - 
kos daryti. Tiek straipsniais 
bei brošiūromis, tiek gyvu pro
pagandiniu žodžiu Šliūpui pir
miausia rūpėjo apšviesti mūsų 
tamsią liaudį šviesa tikro moks
lo, kaip jis ji suprato pagal savo 
radikalinę pasaulėžiūrą. Kad ta 
jo Skleidžiamo mokslo šviesa 
nesiderino su kai kuriomis baž - 
nytinėmis tiesomis, to jis ne
slėpė. Jo giliu įsitikinimu prie
šingumas tarp mokslo ir tikėji
mo glūdi pačių dalykų esmėje. 
Tai įsitikinimas, ėjęs iš pla
čios to meto radikalinės ar li
beralinės srovės, kuri buvo ir 
Šliūpą pagavusi. Nors jis pats 
gerai suprato, kad jo skelbia
mas mokslas daugumai nepatin
ka, tačiau būdamas atviras ir 
nuoširdus, negalėjo jo išsižadė
ti. Kai f JAV atvykęs kun. Bur
ba jam patarė rašyti, kaip dau
gumai patinka, jis gavo jo atsa
kymą: " Geriaus visai nutilti, ne
gu rašyti kitaip negu esmi per
siliudijęs (įsitikinęs). Antrapus, 
šita gadynė jau kitokia ir pro
tuose pačių žmonių; reikia tik 
pakurstymo, o jau ir žybsi ug
nelė šviesos. Ir Amerikoje tarp 
lietuvių yra daugelis jau pusiau 
apsišvietusių, nors dauguma 
skendi tamsoje ir gatava yra vi 
sus { tamsą paskandinti" (Vil
nis, 187 nr. 1968.IX.26). Kaip ma
tome, kontrastas šviesos irtam 
sos -- štai esminis Šliūpo da
lykas, o ne tikėjimas ar ne
tikėjimas arba "bedievystė", 
kaip, paprastai, skelbiama iki 
šių dienų. Tiesa, jo raštuose 
ir kalbose vyravo tikėjimo, baž
nyčios temos. Bet jos vis kel
tos aikštėn parodyti jų priešin
gumą mokslui, kur) jis jautėsi 
pašauktas skleisti savo tautie
čiams. Savo mokslu jis neturė
jo tiesioginio tikslo atitraukti

instrumentų valdymas. Ta
tai jau — ne pradedantieji 
mokiniai, ne mėgėjiškas 
perteikimas. Balsų išlygini
mas užtikrintas.

M a lo niausią staigmena 
buvo paties J. Kazėno su
dainuoti tartum pakeliui du 
kūriniai su ta pačia palyda: 
Naktigonė ir plačiai žinoma 
arija iš Kornevilio varpų. 
Ypatingai nudžiugino ne tik 
turtingas atspalviais bal
sas, bet ir vaidybiniai po
veikiai. Vaizduota santūriai 
ir nuotaikingai, o jeigu bra- 
vuojant, tai įtikinamai.

Mintys ir jausmai publi
koje pasikeitė. Dabar jau 
pradėta ploti, juo toliau, juo 
karščiau. Mokiniai mielai 
bisavo. Svečių, kaip buvo 
numatyta, abiejų organiza
cijų narių susirinko apytik
riai 170 asmenų. Iš kitur, 
be Bostono, dar buvo N. 
šlapelytė iš Detroito vaidin
toji} būrelio.

Nors ir prie stalų sėdin
tiems, programa neatrodė 
perilga, nes gerai suplanuo
ta. Prasidėjus vaišėms ir 
šokiams, patiekalų gausybė 
galėjo patenkinti net išle
pintą skonį. Puikiai nusi
mananti ir tvarkinga šeimi
ninkė St. Urbonavičienė 
verta didelės padėkos ly
giai, kaip ir darbščios talki
ninkės. Prie stalų patarna
vo miklios ir apsukrios trys 
Banionytės.

J. Pažemio kapela, aiškiai 
tobulėjanti, nerodė jokio 
nuovargio. Retai girdimos 
melodijos, tikro žinovo su
derintos, gražino ir linksmi
no tiek šokančius, tiek šne
kučiuojančius svečius.

Vladas Braziulis

J. JAKŠTAS

žmones nuo bažnyčios. Kad jo 
klausytojų ar sekėjų dauguma 
atitrūko nuo tikėjimo ir pasi
darė abejingi ar net priešingi 
jam, tai buvo jų pačių apsi
sprendimas. Jie tuo būdu pri
lygo savam mokytojui.

II
Neneigtinas Šliūpo išsidirb

tas bodėjimasis kunigais, nepa
sitikėjimas jais ir įtarinėjimas. 
Gal būt, vis pasėka to blogo pa
tyrimo, išsinešto iš klebonijos. 
O gal ir kunigų jam nuo pat pra. 
džios statytos veiklos kliūtis 
nuteikė j{ prieš juos, štai vos 
pradėjęs veikti savoje apylinkė
je jis {kūrė arčiau nežinomą 
Atgajos draugiją. Draugijos tiks
las tegalėjo būti tik tautinės 
minties skleidimas savo kaimy • 
nuošė. Draugija buvo, reikia 
manyti, visai pasaulietiška, 
"laisvamaniška" ir kunigų ne
palankiai sutikta. Kad jie ją 
sau priešingą laikė, galima 
spręsti iš trumpos Šliūpo užuo 
minos pranešime apie jo JAV 
įsteigtos Lietuvių mokslo drau
gijos veiklą 1891 m.: "Savo prie
lankumą dėl lietuvystės kunigi
ja parodė ir tuo, kad Atgajų 
draugystę išdavė maskoliams" 
"Metinis pranešimas Lietuvių 
mokslo draugystės Amerikoje, 
1892, 14 p.). Gal būti, Šliūpas 
turėjo galvoje kaip tik kunigų 
antpuolius prieš tą draugiją, kai 
dar 1885 m. baL m. rašė sužie
duotinei L. Malinauskaitei apie 
Lietuvos kunigus, persekiojan
čius "mokslus ir mokslininkus". 
Jis sakėsi patiriąs apie tai iš 
gaunamų laiškų (Literatūra ir 
Kalba, V, (1961) 473 p.) Paveik
tas žinių apie Lietuvos kunigus 
jis pradėjo rašyti dideli veika
lą, Galima su geru pagrindu spė
lioti, kad vėliau (1895) išspaus
dinta knygutė "Mokslas ar tikė
jimas" buvo to veikalo dalis. 
Jau šiame laike jis prisipažįs
ta rašąs tą veikalą, jausdama 
sis esąs "atieškinėtoju tiesų 
tėvynės, tiesų teisybės ir moks - 
lo".

Kaip matome, jo radikalo stu
dento veikla dar Europojepaža- 
dino dvasininkų reakciją ir jis 
atsikirsdamas ėmė pulti juos. 
Kaltas jo efektyvus, karštas, 
ne visai proto valdomas tem
peramentas, kad tas atkirtis 
peržengdavo padorumo ribas ir 
virsdavo beribiu plūdimu. Savo 
plūstamais raštais ir kalbo
mis jis kenkė sau ir kartu Ame 
rikos lietuvybei. Įsivyravusi ašt
ri žodinė ir rašytinė polemika 
skaldė šio krašto lietuvius.

Šliūpo nelaimė, tiesiog asme
ninė tragedija buvo, kad jo prie
šų (kunigų) tarpe trūko jam iš
simokslinimu prilygstančių ir 
supratusių jo nuoširdžią ir kil
nią intenciją -- šviesti žmo
nes. Jo vadovaujantieji prie
šininkai nepažino to mokslo, ku_ 
rf jis skleidė, jo nesuprato ir 
nesugebėjo kritiškai (vertinti. 
Jei būtų rimtai supratę ir dera - 
mai (vertinę, jie būtų sulaikę tą 
demagogiją, kuri ėmė siautėti 
prieš jf.

Ryškus degamogijos pavyzdys 
-- skaudūs įvykiai ryšium su 
Šliūpo šalininko M. Andriukai
čio tragiška mirtimi Šliūpo bu 
te nusišaunant per nelaimę.

Tai atsitiko Šenandoahe 1893 
m. prieš pačias Velykas. Tame 
miestelyje nuo seniau Įsikūręs 
M. Andriukaitis, kiek pasimokęs 
savamokslis, net ir Į laikraš
čius rašinėjęs, atsilankė Šliū
po bute gauti naujesnių knygų 
pasiskaityti. Tuo metu namuose 
vienas su Šliūpo vaikais buvęs 
kun. V, Dembskis Įleido j( Į dak 
taro kabinetą, kur stovėjo kny
gų lentynos. Rinkdamasis kny
gas užčiupo viršuje lentynos gu 
lėjusĮ daktaro braningą ir j( ran 
koše vartydamas netyčia paspau

DEVLIEG MILL OPERATORS 
HORIZONTAL BORING MILL 

OPERATORS
Men for night shift 5 5 hr. wk, Experienced operators only, Co. ben- 
efils are many. They include: hospitalization, pension plan, health & 
accident insurance, cost of living allowance & 5% premium for night' 
shift vvork. For fulther information or application phone collect Mr. Len

JAMESON CORPORATION
3071 BAY RD. SAGINAVV, MICHIGAN

517 — 792-1527
Equal Opportunity Employer

(91-100)

dė gaiduką. Pasirodo braningas 
buvo iš dalies užtaisytas ir And
riukaitis persišovė. Po 10 vai. 
mirė nuo žaizdos.

Tragiška tautiečio mirtis 
Įprastoje gyvenamoje aplinkoje 
būtų turėjusi sujaudinti visą lie
tuvišką koloniją ir visuotinai 
apgailestauta. Ne taip dėjosi 
šiuo kartu. Ženkli būsimų (vykių 
pradžia buvo žmonos atsisaky
mas pasiimti ir palaidoti miru
sįjį vyrą. Atisakiusi tik rėkė 
visa gerkle: "Šliūpas mano vy
rą paskerdė, Šliūpas j{ tegul ir 
suvalgo" (citata iš K. Vairas - 
Račkauskas, Kunigas maištinin
kas, Vilnius, 1967, 210 p.). Šliū
pas pasiėmė tada laidotuvių pa
reigas ir pašarvojo velioni sa
vo bute. Kol mirusis gulėjo pa
šarvotas, lankiusieji kai kurie, 
užuot atidavę pagarbą, visaip 
niekino jĮ. O aplink susirinkę 
net metė plytgalius ir akmenis 
Į namus ir stiklus daužė. Dar 
bjauresnę sceną ištaisė Šliū
po ir mirusiojo priešininkai lai 
dotuvių dieną. Jų minia lydėjo 
tvarkingą laidotuvių procesiją 
su visokiais nepadoriais šū
kiais ir biauriu triukšmu. 
Triukšmaujančių tarpe ypač iš
siskyrė 6 vadai.

Po laidotuvių Šliūpas, pašiu
ręs su artimaisiais, parašė skun
dą miesto tarybai, prašydamas 
ištirti keltą obstrukciją. Jis su
minėjo skunde tuos 6 triukšmo 
vadus. Kai uryba pripažino 
skundą nesvarstytiną, 6 skunde 
paminėti iškėlė jam bylą Potts 
villes apskrities teisme (Jai 
priklausė Šenandoahas). Skundi
kus parėmė gausūs Šliūpo prie
šai ir sudarė didelę, ilgai už
sitęsusią bylą. Byla padaryta 
tokia sudėtinga, kad josios na
grinėjimas teisme užtruko net 
24 dienas. Šliūpą kaltino 6 pa
samdyti advokatai, liudininkais 
dalyvavo 13 lietuvių kunigų. Rei - 
kia manyti, kad per tą ilgą by
los laiką prieš Šliūpą prikalbė
ta ir priliudyta visokių būtų ir 
nebūtų dalykų. Jam ji bus pali
kusi neišdildomą Įspūdi, kad jis 
ją prisiminė paskutinėje auto
biografijoje (parašytoje apie 
1941 m.). Jis rašo: "Jiepasisam- 
dė 6 advokatus ir teisme mėgi
no mane padaryti anarchistu.be - 
dieviu, bombininku, caro užmu
šėju ir visuomenei kenksmingu 
žmogumi, ir jau skelbė mane 
bent keliems metams ( kalėji
mą uždarysią, fet prisaikinto- 
jų teismo ištarimas buvo "not 
guilty".

Deja, ta didelė ir, gali sakyti, 
to laiko lietuviams gėdinga by
la nėra niekur pagal šaltinius 
smulkiai aprašyta ir kai kuriuo 
se Amerikos lietuvių raštuose 
net vengiama minėti. O jos nuo 
dugnus nagrinėjimas Įgalintų pa 
žvelgti giliau 1 santykius Šliū
po su dvasininkija ir l jo "be
dievybę".

Byla bus, matyt, paveikusi 
Šliūpą ir pakreipusi jo veiklą 
kiek nauju keliu. Pirmiausia, jis 
liovėsi leidęs mėnesini žurnalą 
"Apšvietą". Tarsi jo vietoje nuo 
sausio mėnesio 1894 m. pradėjo 
leisti savaitinę "Naująją Gady
nę", jau aiškiai socialistinio tu
rinio. Ji buvo lietuviška beveik 
vien kalba, nes skiriama lietu
viams. Turinioatžvilgiu daugiau 
tarptautinio socializmo sąjūdžio 
laikraštis. Didelis skirtumas 
tarp "Naujosios Gadynės" ir 
anksčiau leisto L.B. Per drąsu 
būtų tvirtinti, kad Šliūpas vien 
Pottsvilles bylos paveiktas nu
krypo nuo lietuviškos veiklos ir 
pasuko Į tarptautinius laukus. 
Taip manant būtų pasielgta pa
gal tą lotynišką posakĮ: post 
hoc, ego propter hoc. Jis ne 
visuomet teisingas. Viena tik 
aišku: šiame laikraštyje Šliū
pas liejo neapykantą kunigams 
ir bažnyčiai. Jis svaidė jiems 
visokius nešvankius, tiesiog ne. 
cenzūriškus žodžius.

(Bus daugiau)

anarchistu.be


DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

AMERIKOS LIETUVIŲ 
TARYBOS 

suvažiavimo 1969 m. gruo
džio 13 d. Chicagoje, Bis- 
marck viešbuty, 171 W. 
Randolph, darbotvarkė:

Suvažiavimo atidarymas, 
S v e ikinimai, Suvažiavimo 
dalyvių patikrinimas, Pre
zidiumo, sekretoriato ir ko
misijų (rezoliucijų) suda
rymas, ALT valdybos pra
nešimas, ALT iždininko 
pranešimas, Iždo globėjų 
pranešimas, Suvažia v i m o 
dalyvių pasisakymai ir pa
stabos dėl pranešimų, Ame
rikos Lietuvių Kongreso 
Detroite apžvalga, reikšmė 
ir įvertinimas — Jonas Jur
kūnas, Suvažiavimo dalyvių 
pasisakymai ir pastabos dėl 
Kongreso ir ateities veiklos, 
Vasario 16 d. minėjimų or
ganizavimas ir Lietuvos 
laisvei reikalo sustiprini
mas — Jonas Jasaitis, Fi
nansų laisvinimo reikalams 
telkimas — dr. J. Valaitis, 
Rezoliucijų ir sveikinimų 
priėmimas, ALT narių, val
dybos ir iždo globėjų suda
rymas, Kiti einami reikalai, 
sumanymai, klausimai, Su
važiavimo uždarymas.

Suvažiavimas prasideda 
9 vai. 30 min. ryto. Bendri 
pietūs — 1-2 vai.

• žurn. Vytautas Meš
kauskas, Dirvos redakcijos 
narys, gyvų politinių straip
snių autorius, pakviestas 
dalyvauti simpoziume tema 
”Kur mes šiandien stovi
me ?” Simpoziumą rengia 
LFB Chicagos apyg. v-ba 
gruodžio 14 d. B. Pakšto sa
lėje. Simpoziumo moderato
rius bus kun. dr. F. Gurec- 
kas. Įėjimas nemokamas.

• P. Maldeikis, padeda
mas V. čižiūno, G. Ivaškie- 
nės, St. Petersonienės, A. 
Rinkūno ir J. Tamulio, re
daguoja ’ švietimo Gaires ’, 
praplėstas į lietuviškojo ug
dymo žurnalą. Leidžia JAV 
LB švietimo Taryba. 
Straipsnius ir lietuviškojo 
švietimo kroniką siųsti red. 
P. Maldeikiui, 1836 So. 49th 
Court, Cicero, Illinois 60650.

• Ieškomi "židinio” 1927 
m. 7-8, 9 ir 10 numeriai, 
kurie yra reikalingi nuko- 
pijavimui vieno kūrinio. 
Kas turėtų minėto žurnalo 
(1927 m.) tuos numerius, 

Tautinės srovės veikėjui, Korp! 

Neo-Lithuania filisteriui, Vilties Drau

gijos šimtininkui ir Dirvos bendradar

biui Australijoje

JONUI VALIUI

mirus, artimiesiems reiškiame gilią 

užuojautą

Vilties Draugijos Valdyba
ir

Dirva

Brangiai motinai,
LUIZAI ČEGLOKOVIENEI

mirus, p. T. BRAZAITIENEI, dr. H. BRAZAI
ČIUI, šeimai ir artimiesiems nuoširdžią užuojau- | 
tą reiškia ir kartu 'i ■!:

• IPasaulio Lietuvių (Ūdytojų Sąjung"-. * 
Amerikos Lietuviu -!'į, : ng;>

_______________________ I

labai prašomi paskolinti Pa
saulio Lietuvių Archyvui, 
5620 So. Claremont Avė., 
Chieago, III. 60636.

ATITAISYMAS

Praeitame Dirvos nume
ryje 4 psl. po nuotrauka iš 
PLB valdybos posėdžio De
troite, renkant praleista po
ra pavardžių. Po J. Urbono, 
turėjo sekti dr. č. Kuras, 
dr. H. Brazaitis V. Urbo
nas ir t.t. Dėl praleidimo 
atsiprašome.

BOSTON

BOSTONE RENGIAMAS 
BEN. POVILAVIČIAUS 

REČITALIS

Sol. B. Povilavičius

Dar neseniai Bostone pa
sirodė kuklus ir simpatin
gas vyras Benediktas Po- 
v i 1 a v i č i u s , atvykęs 
pas mus iš Anglijos. Netru
kus išgirdom, kad jis turi 
galingą boso balsą. Pirmie
ji jo pasirodymai scenoj bu
vo drovūs, daugiau mėgė- 
jinio pobūdžio.

Praėjo keletas metų, Ben. 
Povilavičius, susiradęs dai
navimo mokytojus, tyliai ir 
kantriai dirbo. Kiekvienas 
viešas jo pasirodymas rodė, 
kad jis daro aiškiai girdimą 
pažangą. Ir ne tik balso val
dymo technikoj, bet ir mu
zikos kūrinių atlikime. Į re
pertuarą ir muzikos daly
kus Ben. Povilavičius gili
nosi ne tik su amerikiečiais 
muzikais, bet ii- mūsų komp. 
Jer. Kačinsko ir Jul. Gaide
lio padedamas. Ir, štai, Bos
tone mes turim dainavimo 
techniką apvaldžiusį, profe-

Dalis newyorkiečiy Lietuvos kariuomenės šventės minėjimeNewYorke. Sėdi iš kairės: LLK pirm. V. 
Sidzikauskas, p. Jasaitienė, B. Sidzikauskienė, L. Valionienė, VLIKo pirm. dr. J.K. Valiūnas ir dr. D. 
Jasaitis. Už jo matosi Kario redaktorius Z. Raulinaitis. L. Tamošaičio nuotrauka

sinio lygio dainininką.
Pirmasis Ben. Povilavi- 

čiaus dainų ir arijų rečita
lis Bostone yra rengiamas 
š. m. gruodžio 7 d., sekma
dienį, 3:30 vai. po pietų Lie
tuvių Piliečių Draugijos III 
a. salėj. Programoj klasi
kai, liet, liaudies dainos, 
operų arijos. Rečitalio 
akompaniatorius — komp. 
Jer. Kačinskas,

Iki šiol Ben. Povilavičius, 
nesigailėdamas sąvo jėgų, 
stojo talkon kiekvįenąi lie
tuvių organizacijai Bostone, 
kuri tik jo talkos paprašė. 
Dabar atėjo metas, kada 
Bostono lietuviai turėtų at
sigrįžti į nuolatinį savų pa
rengimų rėmėją.— į daini
ninką Ben. Povilavičių. Tad 
ir kviečiam gausiai susi
rinkti į jo pirmąjį rečitalį, 
rengiamą š. m. gruodžio 7 
d. Amerikos Liet, Piliečių 
Draugijos III a. salėj.

NEWYORK

ŽUVO MUZIKAS 
ALEKSAS MROZINSKAS

Muzikas Aleksas Mro- 
zinskas mirtinai užmuštas 
pravažiuojančio sunkveži
mio š. m- lapkričio 21 dieną 
jam einant New Yorko gat
ve. Su velioniu atsisveikini
mas įvyko lapkričio 23 die
ną, šalinskienės koplyčioje, 
Woodhavene. Jis buvo po
puliarus ir nuolatinis new- 
yorkiečių lietuvių parengi
mų akomponiatorius, vyrų 
okteto vadovas. Liko du sū
nūs : Saulius su žmona Dan
guole ir Sigitas 11 metų.

IŠ NEW YORKO 
LIETUVIŲ GYDYTOJU 

VEIKLOS

Amerikos Lietuvių Gydy
tojų Sąjungos, New Yorko 
skyriaus narių susirinkimas 
įvyko lapkričio 22 d., dr. M. 
ii' J. žemaičių rezidencijoje, 
Leonia, N. J. Skyriui pri
klauso New Yorko ir New 
Jersės valstijų lietuviai gy
dytojai. Susirinkimui vado
vavo skyriaus pirmininkas 
dr. Vytautas Avižonis. Pa
grindinę pranešimą padarė 
Pasaulio Lietuvių Gydyto- 
Sąjungos pirmininkas dr. 
Vaclovas Paprockas. Jis, 
žvelgdamas į ateitį, t. y., 
ateinantį PLG S-gos suva
žiavimą, kuris įvyks 1971 
metais, New Yorke padėkos 
savaitgalyje, nušvietė pra
eitą Sąjungos seimą, įvyku
sį Toronte, Kanadoj, pažy
mėdamas teigiamas organi
zacines to seimo puses ir 
nurodydamas klaidas, kurių 
reiktų išvengti organizuo
jant sekantį seimą.

PLGS pirm. dr. V. Pa
prockas pranešė, kad Sąjun
ga rūpinasi išleisti Lietuvos 
medicinos istoriją -ir tuo 
klausimu susirinkime buvo 
išsamiai padiskutuota. Da
lyvavo ir svečias iš Provi- 
dence, R. I. dr. Matulionis. 
Susirinkimas buvo gausus 
;..:ią skaičium.

Po oficialios dalies visi 
nariai ir jų šeimos bei sve- 
ėi malonių šeimininkų bu- 

iškilmingai pavaišinti. 
Vaišių metu I. Veblaitienė

Prel. J. Balkonas šventina New Yorko ramovėnų vėliavą. Prie vė
liavos M. Klevečkienė, L. Spera uskienfe, L. Virbickas ir gilumoje B. 
Tvarūnas. L. Tamošaičio nuotrauka

padeklamavo, sol. Zubavi- 
čienė padainavo, ir J. Gerd- 
vilienė papasakojo iš savo 
kelionės į Lietuvą.

KONCERTAS-MINĖJIMAS

Persekiojamos Bažnyčios 
Lietuvoje minėjimas įvyks 
gruodžio 7 d., sekmadienį, 4 
vai. p. p., Franklin K. Lane 
mokyklos salėje, Brooklyn, 
N. Y.

Koncertą-minėjimą ren
gia Liet. Kat. Religinė šal
pa ir Liet. Kat. Moterų Kul
tūros Draugija.

Bus prisiminta žuvusieji 
ir gyvi broliai, seserys lie
tuviai pavergtoje Lietuvoje 
ir Sibiro taigose.

Be to, bus koncertas, ku
rį atliks solistė Daiva Mon- 
girdaitė, solistas ir smui
kininkas kun. Vincas Val- 
kavičius, New Yorko Lietu
vių Vyrų Choras, dirigen
tas muzikas Vytautas Stro- 
lia ir pianistas Vytenis Va
syliūnas.

Kadangi šis koncertas 
rengiamas tokiu svarbiu 
tikslu, patogiu laiku, sek-, 
madienį, laukiama gausiai 
dalyvių. Įėjimo auka tik 
$3.00, $2.00 suaugusiems ir 
$0.50 jaunimui. Iš gauto 
pelno bus paremti tie, kurie 

PASKUTINĖ PROGA!
Mūsų AUTOMOBILIŲ Kvota 

M O S K V I C H 408-E 
užsibaigia gruodžio 31 d., 1969.

(Automobilį "Volga” daugiau nebegalima užsakyti) 
Jūsų paskutinė galimybė dovanoti savo giminėms 
Lietuvoje ir U.S.S.R. gražią dovaną švenčių proga.

SKUBĖKITE SAVO UŽSAKYMU Į:

PODAROGIFTS, INC.
220 Park Avė. South, New York, N. Y. 10003 

Tel.: (212) 228-9547
Arba į mūsų prisijungusias firmas:

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL 
AGENCY

1776 Broadway, New York, N. Y. 10019 
Tel.: (212) 581-7729

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORP.

45 West 45th Street, New York, N. Y. 10036 
Tel.: (212) CI 5-7905

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
716 Walnut Street, Philadelphia, Pa. 19106 

Tel.: (215) WA 5-3455

persekiojami, aukojasi, ken
čia dėl Dievo ir Tėvynės 
meilės sunkiose gyvenimo 
sąlygose Tėvynėje.

PAMINĖJO KARIUOME
NĖS ŠVENTĘ

Lietuvos Kariuo menės 
Karių Veteranų Sąjungos 
Ramovė New Yorke š. m. 
lapkričio 22 dieną, Atsimai
nymo parapijos salėje, Mas- 
peth, N. Y. iškilmingai pa
minėjo kariuomenės šventę, 
kurios pagrindiniu kalbėto
ju buvo dr. Domas Jasaitis, 
meninę dalį atliko sol. S. 
Citvaras akom panuojant 
muz. A. Kačanauskui ir de
klamavo skautai-tės.

Prel. J. Balkūnas pašven
tino ramovėnų įsigytą vė
liavą. New Yorko skyriui 
vadovauja pulk. J. Šlepetys. 
Po oficialios dalies buvo 
vaišės ir šokiai grojant 
Kazio orkestrui. Sekmadie
nį atlaikytos pamaldos už 
mirusius ir žuvusius bei nu
kankintus karius.

NEPAMIRŠKIT
ATNAUJINTI
PRENUMERATĄ

PERRINKTA 
PRANCŪZIJOS LB 

KRAŠTO VALDYBA

Lapkričio 7 d. įvykusia
me Pr. LB krašto tarybos 
posėdyje buvo perrinkta 
krašto valdyba: kun. J. Pet
rošius — pirmininkas, A, 
Mončys — vicepirmininkas, 
sekretorius ir P. Klimas —■ 
iždininkas.

Iki š. m. spalio mėn. pa
baigos lietuviams pamaldos 
Paryžiuje buvo sekmadie
niais. Nuo š. m. lapkričio 1 
d. pamaldos bus vieną kartą 
mėnesyje, tai yra, pirmai
siais mėnesio sekmadieniais 
11 vai. šiuo adresu: 10, rue 
Violet, Paris —15 (metro: 
La Motte-Picquet arba Du- 
pleix). Po pamaldų bus 
bendri pietūs ir įvairaus po
būdžio Bendruomenės susi
rinkimai.

šitoks pers itvarkymas 
padarytas atsižvelgiant į 
dabartines lietuvišk o s i o s 
veiklos sąlygas. Dėl įvai
riausių priežasčių daug kam 
neįmanoma kas sekmadienį 
dalyvauti lietuvių pamaldo
se. Patirtis rodo, kad mūsų 
tautiečiai mielai nori vieni 
su kitais ilgiau pabuvoti, 
pabendrauti. Tai įrodė ir 
paskutinis gražiai pavykęs 
lietuvių susitikimas š. m. 
lapkričio 1 d., kuriame da
lyvavo 60 asmenų. Užtat šio 
susirinkimo metu iškeltoji 
mintis laikyti pamaldas kas 
mėnesį kartu su Bendruo
menės rengiamais pobū
viais ar susirinkimais susi
laukė dalyvių pritarimo.

Be to, tesant vienam lie
tuviui kunigui Prancūzijo
je, bus įmanoma dažniau ir 
reguliariau lankyti provin
cijos lietuvius ir talkinin
kauti jų veiklai.

Besilankantieji Prancūzi
joje kviečiami dalyvauti 
Paryžiaus lietuvių pobū
viuose ar susirinkimuose. 
Ypač prašomi atvykstantie- 
ji studijoms pranešti savo 
atvykimą Prancūzijos Lie
tuvių Bendruomenei, 26, 
rue de Navarin, Paris — 9, 
tel. 526.74-01.

Bendruomenė pagal išga
les mielai stengsis padėti 
besilankantiems Prancūzi
joje.

DEDIKACIJOS ŠVENTĖ 
ARTĖJA

Istoriniai didelis lietuvių 
skaičius pirmą kartą susi
rinks Romoje 1970 metų 
vasarą dalyvauti Lietuvos 
kankinių koplyčios pašven
tinime.

Netrukus bus paskelbta 
registracijų norinčiųjų da
lyvauti šioje šventėje.

Aukotojų ir jų paminėtų 
asmenų vardai liks ateičiai 
specialiose knygose Vatika
no ir lietuvių archyvuose.

Neatidėliokite atsiųsti sa
vo auką šiuo adresu: Lithu
anian Martyrs’ Chapel, 2701 
W. 68th St., Chieago, Illi- 
nois 60629.

K. E RINGIS
CALIFORNIA SUPER 

SERVICE

Taisomi auto motorai, stabdžiai, 
tune-ups ir 1.1. 

4824 So. CALIFORNIA AVĖ.
CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9387

WANTED AT ONCE
MEN

No, experience necessary. $3.00 per 
hour to starl. 25 c. inerease in 60 
days.
Proft sharing, Insurance and other 
fringe benefits. Steady work.

CASTALI. PRODUCTS, INC.
353 INDUSCO COURT 

TROY. MICH.
(91-97)

MACHINE REPAIRMEN
MINIMUM I YEAR EXPER1ENCE. 

Steady en-iployment. Above average 
wages, and fringe benefits.

Apply between 8:30 8t 5 
DETROIT SILICONE RUBBER CO. 

10439 Northlavvn 
Detroit, Mich.
(313) 931-0910

(90-93)
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