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SONGMY ŽUDYNES

nebuvo visai 
Teroro karas 
itin griežtų at- 
taisyklių. Už 
veiksmus bū-

1968 m. kovo 16 d. JAV 
armija pranešė:

"Operation Musca- 
tine: Quangmai provinci
ja. Iki šiol 128 priešai 
buvo užmušti susirėmi
me tarp 11—to lengvos 
pėstininkų brigados pa
dalinio ir priešų pajėgų, 
nenustatyto dydžio..."

Dabar paaiškėjo, kad 
dauguma tų 128 kritusių 
priešų sudarė.seniai, 
moterys ir vaikai, jų 
tarpe net 2 metų am
žiaus kūdikiai. Amerikie 
čių būrys vadovaujamas
lt. W.L. Calley, juos su
šaudė.

Tokio žiaurumo pavyz
džių turbūt rasime vi
suose karuose. Tai be
veik neišvengiama blo
gybė partizaninio pobū
džio karuose, kuri nie
kados nežinai, kas tavo 
priešas ir kas draugas. 
Bandymai kariauti pa
gal taisykles — kariai 
gali kariauti tik unifor
muos e — 
sėkmingi, 
reikalavo 
baidymo 
patizanų 
davo sušaudomi įkaitai 
ar net visi kaimai, ką 
mes žinome iš vokiečių 
okupacijpa lai^ų Lietu
voje. Žinia, principas, 
kad kas nors atsako už 
kieno nors veiksmus ne
išlaiko kritikos. Vokie
tijoje šiais metais buvo 
nemažai triukšmo, kai 
paaiškėjo, kad Muenche- 
no vyksupas, tarnauda
mas kariuomenėje dar 
prieš įstodamas į dva- 
siškiją, perdavė įsaky
mą sušaudyti 17 įkaitų už 
vieno vokiečių kareivio 
nušovimą viename Ita
lijos kaime. Teigiama, 
kad žmogus perdavęs to
kį aukštesnės vadovybės 
įsakymą negalįs būti vys
kupu, nors ir nenusikal
to įsakmiai baudžiamos 
teisės nuostatams...

Tiesa, Viename buvo 
žiauresnis įvykis, ten ne
buvo duotas įsakymas žu
dyti, tai buvo padaryta 
tik leitenanto iniciatyva 
ir už tat jis yra patrauk-

JUZĖ KRIŠTOLAITYTĖ 
DAINUOS VLIK 

BANKETE

šeštadienį, gruodžio 6 d. 
New Yorke New Yorker 
viešbutyje Vyriausiojo Lie
tuvos Išlaisvinimo Komite
to metinio seimo proga ren
giamas banketas-koncertas.

šiame bankete žodį tars 
Lietuvos Generalinis Kon
sulas A. Simutis, o meninę 
programą išpildys iš Cleve
lando atvykusi solistė Juzė 
Krištolaitytė-Daugėlienė.

Solistė šiam koncertui 
yra parengusi visai naują 
lietuviškų dainų programą. 
Bus išpildyta Karnavičiaus, 
Kačanausko, Klovos ir kitų 
lietuvių kompozitorių kom
ponuotos liaudies dainos. 
Pianinu solistę palydės mu
zikė Aldona Kepalaitė.

Banketo-koncerto pradžia 
7:30 vai. vakaro.

• Dail. Adomas Galdikas 
sunkiai serga. Buvo grįžęs 
iš ligoninės, dabar, sveika
tai pablogėjus, vėl išvežtas 
į ligoninę.

KAS KALTAS DĖL NEKALTŲJŲ KRAUJO 
VYTAUTAS MEŠKAUSKAS

tas karo teisman. Pana
šių, nors ir ne tokio mas 
to atsitikimų turbūt buvo 
ir daugiau, tačiau jieaiš 
ku, sudaro tikmažąnuo- 
šimtį komunistinės pu
sės pravestų nekaltų 
žmonių žudymo.

***
Iš vienos pusės ge

rai, kad tas visas rei
kalas buvo iškeltas pa
čių amerikiečių ir gali 
būti išspręstas jų pačių 
tarpe. Iš kitos — pikta, 
kad ta iškilo kaip tik tuo 
metu, kai karo veiksmai 
Vietname, atrodo, eina 
amerikiečių naudai: ko
munistai nesugeba sau 
surasti didesnės para
mos vietos gyventojų tar
pe ir Šiaurės Vietnamo 
pajėgos irgi nėra neiš
semiamos, kas leistų 
atitraukti amerikiečių 
kariuomenę, neišduo- 
dant ir pietinio Vietna
mo. Ko dabar, kalbant 
su "Readers Digest" ėdi- 
torialu, amerikiečiams 
reikia 
rybės. 
trybei 
mas!

Visi 
mo gelbėjimo priešinin
kai gavo naują argumen
tą, kurie visai teisin-

... kant- 
tai kan- 

bandy-

yra tik 
Ir štai 
naujas

pi etini o Viętna-

LIETUVIAI KARIAI
1918 m. lapkričio 23 d. 

pirmosios Nepriklausomos 
Lietuvos vyriausybės kraš
to apsaugos ministerio prof. 
A. Voldemaro įsakymu bu
vo atkurta Lietuvos kariuo
menė. Jau Lietuvos kuni
gaikščių laikais kariuome
nė egzistavo: ji buvo narsi, 
daug mūšių su Lietuvos 
priešais laimėjo, svarbiau
sias jų — Žalgirio mūšis, 
sutriuškinęs kryžiuočių or
diną.

XVIII amžiaus pabaigoje, 
rusams užėmus Lietuvą, 
vyrai buvo imami jau į ru
sų kariuomenę ir privalėjo 
ilgus metus, net 25 metus, 
tarnauti tolimuose rusų im
perijos kraštuose.

1918 m. pabaigoje padė
tis pasikeitė. Ministerio pir
mininko Mykolo Sleževi
čiaus paskelbtu ugningu at
sišaukimu ginti Tėvynę, 
tūkstančiai savanorių rin
kosi j kareivines.

Po ilgos 120 su viršum 
metų pertraukos tuo būdu 
kariuomenė buvo atkurta. 
Jaunos kariuomenės nepa
prasta drąsa ir ištverme 
1919 metais buvo išvaryti 
Lietuvon įsibrovę rusai, ir 
Radviliškį užėmę bermonti
ninkai (rusų ir vokiečių da
linys), gi 1920 m. mūšyje 
prie Širvintų sulaikytas len
kų žygis į Kauną. Turėjome 
nemažai aukų, bet kovos bu
vo laimėtos. Pirmasis .kritęs 
karininkas buvo 1 pėst. pul
ko vadas Antanas Juozapa
vičius nukautas bolševikų 
ant Alytaus tilto 1919 m. 
vasario 13 d., pirmasis kri
tęs savanoris — Povilas 
Lukšys Kėdainių apylinkė
je 1919 m. vasario 8 d. ir 
pirmasis sužeistas savano
ris yra Jurgis Kiaunė 1919 
m. sausio 13 d. 

gai gali nurodyti, kad mil
žiniškas nekaltų žmonių 
skaičius žūsta ir per avi
acijos bombardavimus 
ir taip vadinamose 
"free fire" zonose, kur 
šaudoma į kiekvieną daik
tą, kas tik juda. Sakysim 
New York Times James 
Reston ta proga 'užka
bina' viceprezidento Ag- 
new priekaištus spaudai 
rašydamas: "Faktai pa
aiškėjo ir kaip vicepre
zidentas Agnew sako, jie 
kenkia vyriausybei ir 
kraštui, bet ką gi gali 
padaryti? Ar tie faktai 
turi būti nuslėpti, kariai 
kurie užmuša stovėdami 
ant savo kojų, pakarti, 
o lakūnai kurie iš B-52 
lėktuvų užmuša daug dau
giau žmonių, dar daugiau 
gerbiami?" O Life ma
gazinas, sakoma, sumo
kėjo pasakišką 125.000 
dolerių sumą už Songmy 
aukų nuotraukas!

Kritika ir sąžinės 
perkratymas dažnai ga
li išeiti į naudą, tačiau 
būtų tragedija, jei vie
nas epizodas, kaip bai
sus jis būtų, užtemdytų 
perspektyvą ir leistų už 
miršti šio karo priežas
tį — komunistų norą pa
vergti sau daugiau žmo
nių. Ir jie, o ne amerikie
čiai pasirinko, kaip tik to
kį karo būdą.

Antrojo pasaulinio karo 
metu iš lietuvių karių su
formuoti savisaugos dali
niai vokiečių kariuomenės 
sąstate kariavo prieš rusus, 
vėliau išformuoti tarnavo 
vokiečių aviacijos pagelbi- 
niuose daliniuose. Dalis tų 
savisaugos dalinių spėjo pa
sitraukti su ginklais j miš
kus ir sudarė užuomazgą 
partizanų būriams, kurie il
gus metus kovojo prieš ru
sų kariuomenę okupavusią 
Lietuvą, žuvusių partizanų 
skaičius keleriopai didesnis 
negu nepriklausomybės ko
vose kritusių,

žymesni kritę partizanai:

Vitkus Juozas — Kazi
mieraitis gen. štabo pik. lt., 
pietų Lietuvos partizanų 
vadas, nukautas 1946 m. 
vasarą žaliamiškyje, Lazdi-

DaiL Mackevičiaus nuotraukaVytautas Didysis prie Juodųjų jūrų.

Praeitą šeštadienį, lapkričio 29 d. Clevelande buvo paminėta Balfo veiklos 25 metę sukaktis. Ta pro
ga {vyko Balfo direktorių suvažiavimas, o vakare banketas. Nuotraukoje dalis Balfo direktorių su atsto
vais ir valdybos nariais Clevelande. Šiame suvažiavime Kazys S. Karpius buvo paskelbtas Balfo garbės 
nariu. Sėdi iš kairės: Balfo gen. sekr. A. Dzirvonas, vicepirm. adv. E. Armanienė, pirmininkas kun. V. 
Martinkus, D. Bubelienė ir dail. J. Bagdonas. Antroje eilėje stovi: S. Bredes, kun. F. Gureckas, A. Mi
kulskis, K. Karpius, J. Daugėlienė,S. Laniauskas.K, Gaižutis. Trečioje eilėje: A. Mikšys, Balfo reikalų 
vedėjas kun. P. Geisčiūnas, E. Stepas, dr. V. Ramanauskas ir V. Mankus. Plačiau apie suvažiavimą bus 
kitame Dirvos numeryje. V. Pliodžinsko nuotrauka

MOKSLO IR KŪRYBOS SIMPOZIUMAS CHICAGOJE
Praeitą savaitę Chicago

je vyko ypatingas kultūri
nis įvykis — pirmasis mok
slo ir kūrybos simpoziumas.

Simpoziumui pirmininka
vęs dr. Algirdas Avižienis, 
savo atidaromoje kalboje 
atkreipė dėmesį, kad šis 
pirmas tokio pobūdžio mok
slo žmonių suvažiavimas 
vykstąs reikšmingos sukak
ties proga, būtent suėjo 400 
metų kai Vilniuje įsisteigė 
pirmoji lietuvių aukštojo 
mokslo institucija — jėzui
tų kolegija, vėliau pakeista 
akademija ir Vilniaus uni
versitetu.

Perėjus prie darbo, pir
mas pranešimų ciklas buvo 
skirtas mokslui sovietų oku
puotoje Lietuvoje. Pirmi
ninkavo dr. T. Remeikis, po- 

jų apylinkėje, žemaitis Jo
nas, gen. št. kapitonas.

Lietuvos vakarų partiza
nų vadas, 1951 m. susirgęs 
dvejus metus praleido slėp
tuvėje Šimkaičių miške prie 
Raseinių, 1953 suimtas kar
tu su žmona ir nuteistas 
mirti. Baigsiu VI. Ramo
jaus žodžiais: "Amžinoji 
šviesa tešviečia čia suminė
tiems ir visiems kitiems 
Lietuvos laisvės kovoto
jams, kurių kapus, tikime, 
žino gyva ir ištikima tauta, 
pasilikusi savo žemėje”.

R. Liormonas 

litinių mokslų profesorius. 
Vėliau sekė kiti pranešimai.

Penktadienį suvažiavusie
ji mokslininkai svarstė vie
ną pagrindinį savo uždavi
nių — Lietuvių Mokslo 
Akademijos steigimą. Pa
ruošiamoji komisija plačiai 
išdėstė idėją — steigti pla
taus masto visų profesiona
lų ir jų organizacijų apjun
gimo taikinį ar steigti eliti
nę ribotą kviestinių narių 
skaičiumi akademiją. Buvo 
prieita prie kompromisinio 
siūlymo steigti mokslo 
draugiją, kuriai priklausy
tų tiek tiksliųjų, tiek huma
nistinių mokslų atstovai. 
Dėl šio sumanymo papildo
mai kalbėjo dr. A. Nasvytis 
ir dr. E. Lenkauskas iš Cle
velando, dr. kun. A. Luima 
iš Romos, prof. S. Dirman- 
tas iš Chicagos ir eilė kitų. 
Visi su mažom pataisom 
pritarė mokslo draugijos 
steigimo idėjai.

Dėl laiko stokos, paskai
tos vyko lygiagrečiai dvie
jose salėse. Vienur buvo 
svarstomi humanis t i n i a i 
klausimai, kaip lietuvių li
teratūra, kalbotyra, visuo
menės mokslas, spaudos pa
dėtis, o kitur tikslieji moks
lai, matematikos, chemijos, 
moderniosios technologijos 
klausimai.

šeštadienį įvyko visų sim
poziumo dalyvių ir svečių 

banketas, o sekmadienį už
daromasis posėdis. (b)

IŠ VISO PASAl/LK)

• AF’OLLO 12 astronautai 
Conrad, Beanir Gordonatskrai
dinti j Houstoną ir apgyvendinti 
specialiose patalpose. Karanti
ne išbus iki gruodžio 10 d. Jie 
sakosi patenkinti atliktu skry
džiu ir laimingi sugrįžę {žemę. 
Sekantis erdvėlaivis Apollo 13 Į 
mėnuli bus paleistas ateinan
čiais metais kovo 12 ir ten išbus 
35 valandas.

• NEW JERSEY greitkely prie 
Woodbury dėl miglos susidūrė 
21 automobilis ir buvo užmušti 
6 ir sunkiai sužeisti 17 asmeny. 
Matomumas buvo tik 100 pėdų ir 
pirmiems automobiliams susi
dūrus, kiti { juos atsitrenkė.

• HAGOJE susirinko Euro
pos Bendrosios Rinkos viršūnių 
konferencija svarstyti Anglijos 
Norvegijos, Danijos ir Airijos 
priėmimą { Europos Bendrąją 
Rinką.

• NAUJOJE ZELANDIJOJE 
parlamento rinkimus laimėjo 
valdžioje esanti tautinė partija 
jau ketvirtą kartą iŠ eilės.

• ITALIJOJE dėl darbininkų 
streiko prarasta 400 milijonų 
darbo valandų ir pridaryta šim
tai bilijonų lirų nuostolio. Soci
alistų buvęs lyderis Nienni krei
pėsi su atsišaukimu, kviesda
mas paliaubų, kol dar kraštas 
nepakliuvo visiškon anarchijon. 
Deja, jo balso niekas neklauso 
ir įvairiose vietose vyksta aten
tatai ir sprogsta bombos.

• RUDOLF HESS, buvęs Hit
lerio dešinioji ranka, 75 metų 
amžiaus, paskutinis gyvas iš 
Nuerembergo teismo nuteistų
jų, kuris buvo kalinamas Spau
dau kalėjime, dabar susirgęs 
perkeltas į anglų karinę ligoni
nę Berlyne, sargybai pasilikus 
saugoti tuščias kalėjimo sie
nas...

• ŠVEICARUOS vyriausybė 
paskelbė, kad nuo 1971 m. pa
keičiama šveicarų kareivių uni
forma... vietoj petnešų karei
viai nešios diržus. Tas laiko
ma didele garderobos revoliu
cija, nes šveicarai neįpratę 
kelnes juosti diržu, ir parla
mente dėl to laukiama samrkių 
puolimų prieš vyriausybę.

• ANGLUO6 civilinės avia
cijos gydytojų taryba pataria: 
"Niekad neskriskite, jei turite 
slogą". Nes tik sveiki keleiviai 
pakelia pasikeitusį oro spaudi
mą, tuo tarpu sergantieji cory- 
za ar pharyngitu lengvai gali 
susprogdinti savo ausies būg
nelius.
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PERVERSMO PRIEŽASTIES

Istorikas Juozas Jakš
tas savo laišku (Dirva 
XI. 21) palietė mano 
straipsnius "Kontraver- 
sija dėl gruodžio 17 ak
to" ir "išsiaiškinkime 
pagrindinę perversmo 
priežastį" (Dirva X. 22. 
ir 24 d.). Jais aš kėliau 
mintį, kad reikia istori
niai ištirti sakytą per
versmą trim esminiais 
nukentėjusiųjų, vykdyto
jų ir valstybininkų po
žiūriais pagrindinei jo 
priežasčiai nustatyti.

Sakytas laiško auto
rius neliečia mano iškel
tų esminių dalykų temos 
esmės reikalu. Jis tik nu
rodo suradęs vieną mano 
klaidą asmenų išvardi
ni me ir kitą nesilaikymą 
metodikoj. Iš tikrųjų, pir. 
muoju klausimu aš esu 
kaltas. Bandymas prie
šintis perversmui buvo 
paliestas Liet. Enc. 
XXII tomo straipsnio 
"Perversmas" pirmoj 
dalyj, kurią parašė Ali
šauskas, bet ne Jakštas, 
kuris rašė antrąją to pa
ties straipsnio dalį. Aš 
atsiprašau abiejų auto
rių dėl šios mano klai
dos. Bet klaida asmenų 
klausimu neturėjo reikš
mės mano dėstytai es
mei temos reikalu.

Laiško autorius sako, 
kad mano straipsnyje ka
butėse panaudoto termi
no "generolas be armi
jos" nebuvo LE straips
nio aprašyme mėginto pa
sipriešinimo reikalu. 
Tiesa, jo ten tiesioginiai 
nebuvo. Bet jis išėjo iš 
tenykščio aprašymo, bu
vo mano paimtas iš žino
mo liaudies aforizmo 
apie valdovą be valdo
mųjų ir man atrodė esąs 
geru simboliniu įvadu 
aprašomam mėginimui 
silpnos valdžios sąly
goms išreikšti. Toliau 
laiško autorius sako,kad 
visa mano citata esanti 
esminiai iškraipyta. Ta
čiau be sakytos citatos 
iš aforizmo, aš pavarto
jau dar dvi kitas atski
rų žodžių citatas iš LE 
straipsnio mėginto pasi
priešinimo reikalu bū
tent "aktyviai pasiprie
šino" ir "puolė norėda
mas užimti kariuome
nės štabą". Autorius ne 
pasakė, kuriuo būdu tos 
citatos esančios iškreip
tos. Jis kalba apie vie
ną nežinia kurią cita
tą. Todėl aš negaliu 
dėl jų iš esmės pasisa
kyti. Vienoks ar kitoks 
cituotų žodžių likimas 
neturi reikšmės svarsto
mo klausimo esmei.

Laiško autorius da
ro man etinį priekaištą 
sakydamas, kad aš nusi
dėjęs "visuotinai priim
tai spaudos etikai, kur 
reikalaujama kuo tiks
liausiai perduoti cita
tas". Bet autorius nepa
sako dėl kurių iš svetur 
paimtų ir todėl kabutėse 
mano sakinyje panaudo
tų žodžių jis daro man 
etinį priekaištą esą "vi
sa citata iškraipyta". To 
dėl aš negaliu tuo rei
kalu iš esmės pasisa
kyti. Tokiu nepasakymu 
apie ką autorius kalba 
jis parodė, kad jis nesi
laiko tikslaus formula
vimo ir citavimo taisyk
lės, kuriuo jis kaltina ma- 
ne.

Laiško autorius sako, 
kad Liet. Enc. XXII tomo 
redaktorius reikalavęs 
nurodyti gilesnes per
versmo priežastis saky
to straipsnio antroj da
lyj, kuri parašyta laiš
ko autoriaus. "Gilesnės 
perversmo priežastys", 
kurių reikalavo ano to
mo redaktorius, ir "pa
grindinė perversmo prie 
žastis", kurios aš pasi
gendu, yra juk tie patys 
priekaištai perversmo 
esmės aprašymo reika
lu. Kitaip tariant, reikia 
skirti faktus ir išvadas 
perversmo esmės reika
lu nuo neesminių bendrų 
posakių apie perversmą. 
Autorius tarp kitko sa
ko, kad aš esąs "trupu
tį pasamprotavęs apie ko - 
munistų perversmo kės
lus". Bet aš abiejuose 
straipsniuose įsakmiai 
kalbėjau apie visai kon
kretų komunistų per
versmo visame pasauly
je pavojų, kuris buvo ypa
tingai jaučiamas Lietu
voj. Šis požiūris juk su
darė pagrindinę per
versmo priežastį per
versmininkų skelbtu po
žiūriu. Valia laiško au
toriui šį požiūrį nuneig
ti, aiškiai pasakant savo 
samprotavimus. Tokia 
yra pareigingo istorinio 
tyrinėtojo laisvė. Bet 
istoriko pareiga nelei
džia tokį esminį požiūrį 
ignoruoti.

Antru straipsniu aš iš
kėliau prašymą, kad per 
versmo dalyviai sura
šytų savo atsiminimus, 
kokia buvo pagrindinė 
perversmo priežastis jo 
vykdytojų požūriu, ją aiš
kiai skiriant iš kitų gali
mų būti papildomų prie
žasčių mišinio. Tuoklau- 
simu laiško autorius at
sako, kad "atsiminimų 
rašytojai" negalėsią iš
aiškinti paties pervers
mo". Bet perversmo 
priežasties užfiksavi
mas jo dalyvių požiūriu 
ir atsiminimų rašėjų pa
sisakymai perversmo 
aiškinimo reikalu gal fi
losofiniu, politiniu ar ku
riuo kitu požiūriu yra vi
sai skirtingi dalykai,ku
rių mokslininkai neturė
tų painioti. Pirmu klau
simu pasisako istoriniai 
šaltiniai ir vykdytojų pa
liudymai. Jų negali atsto 
ti atsiminimų rašėjai, 
kurie gal neturėjo tie
sioginio ryšio su ap
rašomu įvykiu, nežinojo 
tikrų vykdymo sampro
tavimų, bet surašo vien 
savo asmeniškus įspū
džius lyg kompetentingo 
teisėjo rolėj, neturėda
mi istorinio sprendėjo 
kvalifikacijų. Antras 
klausimas, kurįautorius 
liečia, yra istorinių tyri
nėtojų kompetencijoj. To 
kios išvados buvo daro
mos ir jos yra galimos 
dabar pagrindinės per
versmo priežasties klau
simu. Jos turi būti pa
remtos istoriniais fak
tais ir šaltiniais. Bet 
žiūrovų istorinė išvada 
lieka diletantinio pobū
džio. Istoriniai tyrinė
tojai nėra laisvi daryti 
bent kokį "istorinįspren- 
dimą" lyg išspjauti seilę 
iš burnos. Tuo visi isto
riniai sprendimai yra tik 
laikino pobūdžio ir gali

SIBIRO LIETUVIŲ BATALIONAS 
IR JO TRAGEDIJA

Šiemet gruodžio 9 die 
ną sukanka 50 metų nuo 
baisios tragedijos, kuri 
ištiko Sibiro Lietuvių Vy
tauto Didžiojo Batalioną 
1919 metų gruodžio 9 die
ną Sibire, Altajaus kraš
te. Sibiro Lietuvių Bata
lionas buvo vienas iš pir
mųjų Lietuvos kariuo
menės dalinių, kuris įsi
kūrė toli nuo tėvynės ri
bų, bet tragiškas buvo jo 
galas; jis nelemtingaipa
sidavė bolševikams ir ne
grįžo į Lietuvą.

Lietuvių atskiro kari
nio vieneto organizavi
mas Sibire ir jo istori
ja įdomi bendrai is
torijai kovų prieš bolše
vikus Sibire. Pralaimė
ję Sibire, bolševikai ne
būtų pajėgę išsilaikyti ir 
europinėje Rusijoje.

SUIRUTE IR NAMINIS 
KARAS SIBIRE

1917 m. bolševikams 
Rusijoje įvykdžius per
versmą, Sibire susidarė 
laikinoji demokratinė vy
riausybė, kuri pripaži
no visoms Rusijos tau
toms apsisprendimo tei
sę.

1918 m. kūrėsi čekų, 
lenkų, japonų,serbų,uk
rainiečių kariniai dali- 

būti nugriauti naujai nu
statytais faktais.

Antru straipsniu aš kė
liau pageidavimą, kad is
torikai mėgintu išaiš
kinti pagrindinę pervers
mo priežastį, kuri yra 
kontreversinio pobūdžio 
ir reikalauja sistemati- 
nio dabo. Šiuo klausimu 
laiško autorius atsiker
ta, kad jeigu dabartiniai 
istorikai "dar nesugeba 
tarti sprendžiamo žo
džio", tai gal ateities is
torikai už 100 metų tat 
padarys. Bet mano pa
geidautas techniškasis 
pagrindinės perversmo 
priežasties surašymas 
vykdytojų požiūriu ir mė
ginimas tat patikrinti 
yra daug kuklesnės apim 
ties negu autoriaus 
svarstytas istorinio 
sprendimo sudarymas 
lyg galutino žodžio pasa
kymas profesionalo is
torijos kritiko ar filoso 
fo požiūriu. Istoriniai 
įvykiai turi būti fiksuoti 
istoriniais dokumentais 
ar liudytojų atsimini
mais kaip galima grei
čiau. Jie sudaro medžia
gą istorinėms studijoms 
ir išvadoms. Jei tokie 
istoriniai šaltiniai mū
sų netolimos praeities 
įvykiams tirti nesudaro
mi dabar, tai už sekančių 
50 metų bus jau per vėlu 
juos sudaryti. Jei mūsų 
dabartiniai istorikai ven 
gi a tirti mūsų artimiau
sios praeities įvykius, 
tai jie pasidarys sunkiau 
įkandami ir patikrinami 
po sekančių 50 metų,kai 
baigs išmirti gyvieji tų 
įvykių liudininkai.

Kalbėdami vieni kon
krečiai ir kiti tik bend
rais posakiais apie skir
tingus perversmo esmės 
dalykus, mes nesusikal
bame lietuviškai ir ne
pažengiame svarstomoj 
temoj pagrindinei kon- 
traversinio perversmo 
priežasčiai išsiaiškinti.

Martynas Kavolis

MARIJA KASAKAITYTĖ

niai, kurie buvo pavadin
ti Santarvininkų kariuo
mene.

1918 m. lapkričio mėn. 
pabaigoje Omske (Vak. 
Sibire) įvykc pervers
mas, laikinąją vyriausy
bę pakeitė admirolas Kol- 
čakas, senosios caristi- 
nės santvarkos šalinin
kas. Sąjungininkų kariuo
menė buvo atitraukta iš 
fronto. Kolčakas perė
mė vadovavimą frontui 
su savo kariuomene.

Nuo pradžios 1919 m. 
Santarvininkų kariuome
nei vadovavo prancūzų 
generolas Janinas. Jis 
buvo paskirtas santarvi
ninkų kariuomenės vadu 
Sibire ir Čekoslovakijos 
vyriausybės pripažintas 
čekų kariuomenės vadu 
Sibire.

Rusai tada turėjo 200, 
000 ginkluotų karių ir 
gen. Janino kaip vyriau
siojo rusų armijos vado 
nepripažino. Prasidėjo 
derybos, ginčai ir įvai
rios intrigos — santy
kiai tarp gen. Janino ir 
adm. -Kolčako vyriausy
bės buvo sugadinti. To
kia padėtis tęsėsi iki 
adm. Kolčako mirties.

Sibiro politinė padė
tis 1918 m. vasarą buvo 
labai neaiški ir paini.

LIETUVIŲ BATALIONO 
UŽUOMAZGA

Plačiuose Sibiro plo
tuose dar prieš 1914-1918 
metų karą buvo gana 
daug lenkų ir lietuvių. 
Tarpe jų buvo sukilimų 
prieš rusus dalyvių, bu
vo ir atvykusių į šį kr aš 
tą uždarbio, daugiausia 
prie Sibiro geležinkelio. 
Be to ir l Pasaulinio ka
ro eigoje daug lietuvių 
pasitraukė į Rusijos gilu
mas.

Visas krašto gyveni
mas daugiausia koncen
travosi apie Transsibiri- 
nio geležinkelio liniją. 
O toje linijoje padėtis bu
vo labai supainiota; da
lis jos stočių buvo bolše
vikų, kita pusė baltųjų 
rusų rankose.

Atsidūrę tolimuose 
Uralo ir Sibiro srityse 
ir patekę įbaisiąkaropa 
dėtį, lietuviai vyrai, ieš
kodami išeities, pradėjo 
kreiptis į organizuojamą 
tuomet lenkų kariuome
nės dalinį.

Pulk. Kazimieras 
Rumšą, žemaitis, gimęs 
1886 m. Švėkšnos para
pijoje, atsidūręs I Pas. 
karo metu prie Uralo, 
pradėjo organizuoti len
kų karinius vienetus. 
Pulk. Rumšą pažymi, 
kad ir lenkai ir lietuviai 
mobilizuoti į rusų kariuo
menę karo pradžioje ir 
patekę į Sibirą nežinojo 
ką daryti ir ieškodami 
saugesnės padėties,glau
dėsi į tvarkingą kariuo
menę. Organizuojama 
lenkų kariuomenė nepri
klausė rusų valdžiai ir 
skaitėsi santarvininkų 
kariuomene. Ji buvo ge
rokai apginkluota ir 
gerai aprūpinta.

Vyriausia kariuome
nės būstine pulk. Rum
šą pasirinko Bugurusla- 
no miestą apie 120 km. 
nuo Volgos į rytus. Čia 
jis susidūrė su pateku
siais į šią sritį lietu

viais ir kaipo organizuo
jamo pulko viršininkas 
davė įsakymą priiminėti 
ir lietuvius vienodomis 
teisėmis ir sąlygomis su 
lenkais.

Bet kadangi daugelis 
lietuvių nekalbėjo len
kiškai, tai jo patvarkymu 
buvo suorganizuota gry
nai lietuviška kuopa. Kuo
pą pradėta organizuoti 
1918 m. rugpiūčio mėn. 
Per trumpą laiką kuopoj 

Karininkas Vytautas Kasakaitis 
moj. Tai paskutinė jo nuotrauka 
Žudytas 1919.12.9.

sugirinko 116kariųirdu 
karininkai. Tokiu būdu 
Buguruslane, l-me Šau
lių Tado Kosciuškos var
do pulke atsirado 7-oji 
lietuviu kuopa. Jos vadu 
buvo paskirtas poruči- 
kas, vėliau kapitonas P. 
Linkevičius (gim. 1898 
m.)

Tuo tarpu 1918 m. lap
kričio mėn. vidury dalinį 
pasiekė žinios apie įvy
kius Europoje: karo pa
baigą Vakaruose. Rum
šos dalinio kareiviai pra
dėjo nerimauti.

Atėjo gruodžio mėnuo 
ir šalčiai pradėjo siekti 
40 C. žemiau nulio. Be 
to kildavo baisios sniego 
audros, vadinamos bu
ranais.

Bolševikai nesnaudė 
ir siuntė savo agitato
rius, kurie kalbino ka
rius mesti kovas,perei
ti raudonųjų pusėn ir vyk
ti per Rusiją namo, nes 
karas jau baigtas. Agita
toriai sukiršino lenkų da
linį.

Tik 7-oji lietuvių kuo
pa nepasidavė bolševikų 
agitacijai, liko visą lai
ką disciplinuota ir išti
kima savo vadovybei, ir 
jos elgesys liko be prie
kaišto.

Tris mėnesius iki 1918 
m. gruodžio mėn. 7-oji 
lietuvių kuopa Rumšos 
pulke kovojo su bolševi
kais. Labai sunkiose žie
mos karo sąlygose dali 
nys pasireiškė kuo pui
kiausiai.

Pasitraukusi iš fron
to kuopa trumpą laiką 
stovėjo Uralo kalnuose, 
o 1919 m. pavasarį per
sikėlė į Novonikolajevs- 
ką, kur buvo manoma ją 
išformuoti. Novonikola- 
jevske rasta lietuvius 
gerai susiorganizavu
sius; tai pakėlė visų nuo
taiką. Buvo nutarta iš
plėsti kuopą į didesnį 

karinį vienetą. 1919 VI. 
27 pradėta formuoti Pir 
mas atskiras Lietuvių 
Vytauto Didžiojo batali
onas. Netrukus batalio- 
nan susirinko 400-600 
kareivių ir apie 20 kari
ninkų. Batalione buvo: 
3 eilinės kuopos, kul
kosvaidžių kuopa, ūkio, 
ryšių ir raitų žvalgų ko 
mandos. Batalionas buvo 
gerai apmundiruotas ir 
apginkluotas.

Lietuvių batalionas bu 
vo autonominis viene
tą, įėjęs sąstatan lenkų 
5-tos Sibiro divizijos ir 
tuo būdu palikęs žinioje 
pulk. K. Rumšos, kuris 

Sibiro lietuvių bataliono unifor- 
prieš mirtį. Gimė 1895.9.8. Nu

buvo paskirtas tos divi
zijos vadu. Atskiras Lie
tuvių Batalionas stovėjo 
Novonikolajevske ar jo 
apylinkėse ir nebuvo nau
dojamas kovoms su bol
ševikų diversantais. Jis 
turėjo skirtingą mundi- 
ruotą su geltonos spal
vos atžymėjimais, pa
našiais į Lietuvos kariuo
menės, jo oficialioji kal
ba buvo lietuvių, ir jis 
turėjo savo anspaudą su 
vytimi ir užrašais lietu
vių ir lenkų kalbomis.

į karin. P. Linkevi
čiaus organizuojamą No
vonikolajevske batalio
ną buvo priimta kelios 
dešimtys lietuvių komu
nistų. Dauguma jų buvo 
atvykę savanoriais iš 
Anglijos (Škotijos), talki
ninkauti rusų bolševi
kams. Dauguma jų nemo
kėjo rusų kalbos. Rytų 
Sibire pas bolševikus jie 
buvo sudarę atskirą kuo
pą ir buvo sumušti. Įsi
galėjus Sibire admiro
lo Kolčako armijai,kuo
pos likučiai buvo privers
ti slapstytis ir skursti, 
tad jie ieškojo prieglobs
čio pas savo tautiečius. 
Jų buvo pasigailėta ir No
vonikolajevske jie buvo 
priimti į batalioną.

Be to bataliono vado
vybė norėjo turėti didės 
nį skaičių karių savo 
daliny. Pradžioje, kol jie 
bijojo, kad bus iššifruo
ti ir nubausti, jie buvo 
ramūs, bet rusų bolše
vikams spaudžiant Kol
čako armiją į rytus ir 
apylinkėse pasireiš
kus bolševikų partiza
nams , komunistuojantieji 
kareiviai pradėjo kurs
tyti bataliono karius, kad 
taikytųsi su bolševi
kais, kurie sugrąžins 
juos artimiausiu keliu į 
Lietuvą

(Nukelta į 6 psl.)
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ŠIS TAS IŠ SIMPOZIUMO
Kolega Jurgis Janu- 

šaitis, kuris niekados 
(ačiū Jam) neatsisako ką 
nors iš anksto parekla
muoti, lapkričio 26 die
nos DRAUGE samprota
vo:

"Džiugu konstatuoti, 
kad mokslo žmonės, pla
nuodami mokslo ir kūry
bos simpoziumą, prisi
minė lietuviškos spau
dos reikšmę mokslinėje 
ir kultūrinėje srityse...

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS

KAPEIKA BE PLANO
nus ir atrastas suveniri- 
nes knygas bei spausdi- 
nius negailestingai su
metė į šiukšlių dėžes. 
Nuoširdžiai teiktos mū
siškių dovanos Vilniaus 
nepasiekė.

Pasitaikius progai, p. 
Rudžiai pasikalbėjimo 
metu paklausė kodėl į 
Lietuvą neįsileidžiami 
Amerikos lietuvių laik
raščiai ir knygos. Justi
no Paleckio atsakymas 
buvo tai, kad Lietuva pa
kankamai turinti savo lei
dinių, savos kultūros, jai 
nereikią nieko iš svetur. 

Mums atrodo, kad po 
šitokio atsakymo nebe
tenka nė abejoti, kad lais
vajame pasaulyje gyve
nančių rašytojų kūrybai 
pasiekti skaitytojus pa
vergtoje Lietuvoje nėra 
ir nebus kelio tol, kol ru
sai joje viešpataus, o pa- 
leckiniai pataikūnai dė
sis kalbą lietuvių vardu. 
Tuo tarpu jeigu ir išlei
džiama vieno kito lais
vajame pasaulyje gyve
nančio ar gyvenusio ra
šytojo "rinktinė, o jos 
išleidimas čia pristato
mas kaip "vienas didžiau 
šių bendradarbiavimo pa
sireiškimų" iš tikrųjų 
jis tereiškia tik tiek, 
kiek leidimas gardžiuo
tis seno, gero vyno sko
niu, laižant aprasojusią 
bonką, bet neleidžiant 
jos atkimšti.

Kitas įsidėmėtinas da 
lykas paaiškėjo, kada Pa
leckienė užklausė, kaip 
amerikiečiams patinka 
vis dažniau ir dažniau 
atvykstanti e ji svečiai iš 
Lietuvos. Jie esą tokie 
kultūringi ir tokie talen
tingi. P. Rudienė paklau
sus, kaip tokie paprasti 
dainininkai ar rašytojai 
galį taip plačiai ir toli 
važinėti, Paleckienė at
sakiusi: "Ne iš savo pi
nigų jie važinėja, val
džia jiems užmoka".

Kad valdžios, tikriau 
sakant, išnaudojamų pa
vergtųjų pinigais čia ne 
vienas atvažiuoja ar at
siunčiamas, mes nie
kada neabejojome ir ne 
abejojame. P. Rudžių pa
sikalbėjimas tatai dar 
kartą patvirtino. Bet pri
siminus, kad sovietinėje 
santvarkoje viskas su
planuojama, apskaičiuo-

1. Šis raštas buvo ALT Biuro išsiuntinėtas pri- jama ir nė kapeika be 
plano nenutrupa, lengva 
suprasti, kam tarnauja 
čia atsiunčiamų meninin- 
ių pasirodymai ir ko ver
tos pastangos tų, kurie to
kius pasirodymus re
mia. Pačius atvažiuojan
čius menininkus čia iš
junkime, nors ir kažkaip 
norėtume juos išgirsti, 
nes jie teturi laisvės tik 
tiek, kiek lėktuvo vairuo 
tojai, kada jiems erd
vės plėšikai užtaisytus 
ginklus nugaron įremia. 
Bet dėl visų kitų ir sa
vanoriško vaidmens iš
vadas pasidarykime pa
tys. (d)

NENUTRUPA
Neseniai iš kelionės 

po Azijos kraštus Chica- 
gon grįžę buvęs Ameri
kos Lietuvių Tarybos pir
mininkas inž. Antanas 
Rudis ir p. Marija Rudie
nė š.m. lapkričio 22 d. 
Lietuvių Radijo Forumo 
programoje savo įspū
džiais pasidalijo su lie
tuvių laikraščių bendra
darbiais. Jų tarpe buvo 
ir Dirvos atstovas, paža
dėjęs šį įžanginį pasikal
bėjimą ir vėlesnius jo 
tęsinius papasakoti mū
sų skaitytojams.

Ponai Rudžiai savo ke
lionę iš anksto suplana
vo taip, kad jos metu ga
lėtų būti Indijoje, kurios 
New Delhi m ieste tuomet 
vyko Tarptautinės Parla
mentarų Sąjungos konfe
rencija. Joje Antanas Ru 
dis dalyvavo kaip įgalio
tas spaudos atstovas. Jo
je buvo ir kitas lietuvis. 
Tai iš Kremliaus atvy
kęs Justinas Paleckis, 
pasakęs JAV labai ne
draugišką kalbą, po ku
rios Ant. Rudis išgavo 
tame pat viešbutyje su 
juo pasikalbėjimą. Tai 
buvo š.m. lapkričio 1 d. 
Be judviejų, pasikalbėji
me, užtrukusiame pen
kias valandas, dalyvavo 
ir jų abiejų žmonos.

P. Rudžiai, nors ir 
Amerikoje gimę, Lietu
vos reikalus labai gerai

pažįsta todėl ir pokalbis 
išėjo kiek kietesnis negu 
vienšališkai kalbantis su 
amerikiečių laikraštinin
ku, nesusigaudančiame 
sovietinėse pinklėse. Ne
sistengė jie teikti provo
kuojančių klausimų, bet 
gi negalėjo nereaguoti, 
kada Paleckiai kraipė tik 
rovę ir sąmoningai ter
šė nepriklausomybės lai
kus. Patriotizmui pa
brėžti, J. Paleckis di
džiavosi savo dėvimu tau 
tinių raštų kaklaraiščiu 
arba rodęs Indijon atga
bentas propagandines 
knygas, tačiau kaip ir 
kiekvienas kitas sovieti
nis pareigūnas rausda- 
vęs ir pykęs, net po
kalbį nutraukdavęs, ka
da nebeturėdavęs kaip be
atsakyti.

Pasikalbėjimo metu iš 
kilo pora dalykų, kuriuos 
norėtume čia pastebėti.

Kada šių metų pra
džioje JAV lankėsi pora 
desėtkų ekskursantų iš 
pavergtos Lietuvos,vie
nas kitas mūsų kultūri
ninkų buvo su jais susi
tikę ir jiems įteikę savo 
autografuotų knygų par
sivežti namo. Ekskur
sijos vadovai, prieš so
dinant ekskursantus į 
Maskvon grįžtantį lėktų 
vą, New Yorko aerodro
me patikrino visų savo 
grupės dalyvių lagami-

ALT RAŠTAS NAUJIENOMS
Amerikos Lietuvių Taryba š.m. spalio 23 d. 

pasiuntė Naujienų redakcijai raštą, kuris tačiau 
ligi šiol Naujienose nebuvo nei paminėtas, nei iš
tisai atspausdintas.

ALT raštas buvo toks:

NAUJIENŲ Redakcijai

Š.m. rugsėjo mėn. 19 d. NAUJIENOS No 218 iš
spausdino vedamąjį straipsnį "Bergždžias darbas".

Jame buvo išreikšta Redakcijos neigiama nuo
monė dėl Amerikos Lietuvių Tarybos š.m. rugsėjo 
mėn. 6 d. rašto ALT statuto reikalu.

Naujienų vedamasis straipsnis neteisingai ir be 
pagrindo užgauliai ir išskirtinai palietė p. Teodorą 
Blinstrubą, ALT vicepirmininką organizaciniams 
reikalams.

ALT Valdyba š.m. spalio 8 d. posėdyje, susipa
žinusi su minėtu straipsniu, nutarė pareikšti:

tariant ALT valdybos nariams ir su dviem para
šais — ALT pirmininko ir minėto vicepirmininko.

2. Rašto tikslas buvo surinkti ALT statuto rei
kalu ALT sudarančių organizacijų, direktorių ir sky
rių pastabas, nuomones ir pasiūlymus, kad vėliau 
Valdyba, iškilus reikalui, galėtų tiksliau ir platesniu 
mastu siūlyti ALT suvažiavimui sutartus papildy
mus ar pakeitimus.

3. Nei visa ALT Valdyba, nei tą raštą pasirašę 
jos nariai nesiekė įnešti bet kokį nesutarimą tarp 
ALT sudarančių grupių ar stiprinti vienos kurios 
grupės vyravimą ALT'e.

Su tikra pagarba
E, A. Bartkus
ALT Pirmininkas

Dr. VI. Šimaitis 
ALT Sekretorius

Pagrindinė

šį reikšmingą klausimą 
aptars šeši mūsų spau
dos iškilūs redaktoriai 
ir spaudos bei literatū
ros atstovai. Jų reikš
mingo pokalbio pasiklau
syti rinksimės penkta
dienio vakare..."

Ką gi? Nuėjau ir aš. 
Paklausęs valandą 'iš
kiliųjų', patekau tikron 
desperacijon. Jei tas po
kalbis buvo iš tikro pla 
nuotas, tai turbūt labai 
paskubom,
problema man rodos, 
yra labai paprasta; ką 
padaryti, kad mūsų jau
nesnės ir jaunosios kar 
tos tautiečiai, dirbą 
mokslinėje srityje, pra 
turtingų ir mūsų spau
dą. Juk tokių tautiečių 
turime porą šimtų ir idė
ja juos sušaukti per Pa
dėkos dienos savaitgalį 
vienon krūvon buvo labai 
sveikintina.

Pokalbyje dalyvavo tri
jų vienuolynų leidžiamų 
laikraščių redaktoriai: 
dr. J. Girnius — AIDŲ, 
K. Bradūnas — DRAU
GO kultūrinio priedo, 
kun. K. Trimkas — 
LAIŠKŲ LIETUVIAMS.

Šalia jų buvo dar ret
karčiais pasirodančių 
METMENŲ red. dr. V. 
Kavolis; LIETUVIŲ DIE
NŲ — red. B. Braz
džionis ir dr. Antanas 
Klimas — LITUANUS 
redaktorius. Visi jie vie
nais ar kitais žodžiais 
pareiškė laukią išskėsto
mis rankomis moksli
ninkų ir kūrėjų bendra
darbiavimo, o B. Braz
džionis net davė supras
ti, kad jei jis gautų visų 
200 mokslininkų geras fo
tografijas ir žmoniškai 
parašytas 'cover story' 
— medžiagos jam užtek
tų iki gyvos galvos. -

Visa tai buvo žinoma 
ir be šio simpoziumo. 
Bėda slypi tame, kad 
mūsų laikraščiai neturi 
reporterių su didoku 
bendru išsilavinimu, ku
rie sugebėtų pristatyti 
tautiečių laimėjimus vie
noje ar kitoje srityje ne 
tik specialistams su
prantamu būdu. (Net ir 
nūdienė literatūra ir 
menas dažnai reikalau
ja paaiškinimo ar įvado 
kad ją suprastum.) Bet 
apmokamas reporteris 
mūsų laikraščiams ne
pasiekiama prabanga. 
Iš mūsų laikraščių mes 
sužinome tik apie tuos, 
kurie nori patys pasi
girti ar turi gerų drau
gų su palinkimu rašyti.

Žinia, tai būtų daž
niau išeinančių mūsų 
laikraščių uždavinys. 
(Deja, iš tokių į pašne
kesį buvo pakviestas tik 
DRAUGAS.) Rečiau išei
ną spaudos organai me
džiagą susiorganizuoja 
kitokiu būdu, jų ir kito
kia paskirtis. O Litua- 
nus, atrodo, turėtų pa
tiekti angliškai geriau
sią išranką iš mūsų 
spaudos. Faktas, kad jis 
turi rinktis iš šalies, ne 
kalba mūsų spaudos gim 
ta ja kalba naudai.

Žodžiu, simpoziumas 
ne tik nedavė jokių idė
jų mūsų spaudos page
rinimui ir, jei norite 
'sukultūrinimui' bet ir 
neišryškino tikros būk
lės. Publika iš įsigalin
čio snaudulio buvo pa
žadinta tik V. Kavolio 
'provokacija'. Jis iškė-

lė mintį kviestis bend
radarbius specifiniems 
reikalams iš okupuotos 
Lietuvos. Juk, esą ir da
bar mes pasinaudojome 
jų darbais, bet be leidi
mo, vogčiomis. Diskusi
jos tuo klausimu parodė, 
kad jis daliai klausytojų 
yra įdomesnis negu vi
sos kitos spaudos prob
lemos. Buvo plojimų už 
pasiūlymą ir kiek dau
giau' prieš. AIDŲ re
daktorius paaiškino, kad 
skelbiant recenziją apie 
vieną išėjusį Lietuvoje 
mokslinį veikalą norėta 
gauti autoriaus fotogra
fiją, bet atsakymas bu
vęs neigiamas — girdi, 
pas juos tai daryti ne
priimta.

***
Tą pačią naktį sapna

vau, kad likau Lietuvoje, 
pasidariau mokslininku

ir gavau iš V. Kavolio 
laišką, prašantį parašy 
ti į kada nors pasiro
dysiančius 'Metmenis'. 
Iš pradžių susigraudi
nau, o vėliau išsigan
dau. Jei parašysiu, ga
liu būti apkaltintas, jei 
ne pačios KGB, tai kon
kurentų ar mano pasi
sekimo pavyduolių, 
bendradarbiaująs 'bur
žuaziniai - nacionalisti
nėje' užsienio spaudoje. 
O jei prašyčiau tam ati
tinkamų įstaigų leidimo, 
tai jo galėčiau tikėtis 
tik tuo atveju, jei sau
gumas mano bendradar
biavime įžiūrėtų sau ko
kios tiesioginės ar ne
tiesioginės naudos. At
seit, savo bendravimu 
vienaip ar kitaip talkinin
kauti savo tautos paver
gėjams priversiu ir 
tuos, kurie nuo jų prie
spaudos pabėgo...

Atbudęs pagalvojau, 
kad tai ne sapnas, bet 
tiesa. Deja.

ŠIS BEI TAS
Dažnai girdime nuolatinius padejavimus dėl informacijos sve

timtaučiams. Be abejo, niekada nebus perdaug žinių paskleista apie 
mūsų tautos tragediją, apie istoriją, apie mūsų papročius ir buitj 
Nemuno krašte, apie neeilinius {vykius ir asmenis ir kt. Taip pat 
reikia ir dabartinę išeiviją ryškiau pristatyti amerikiečiui skaity
tojui.

Na, apie Lietuvą jau yra ir didesnių leidinių, tik reikia gy
viau ir rūpestingiau juos savo aplinkumoje paskleisti. Štai, neseniai 
išėjusi Dr. A. Geručio redaguota knyga yra tikrai turininga. Yra ir 
Dr. O. Noremo knygos antroji laida. Galop ir mūsų LE 15-tasis to
mas išsamiai teikia žinias, ir bet kurios srities žinovai gali pa
sinaudoti nuolatos teikdami Amerikos spaudai informacijas.

• V. Kleiza (Draugas) teigia, kad lig šio amerikiečiui lietuvis 
tėra pažįstamas tik iš Upton Sinclair romano (išleistoprieš 65 me
tus): ten vaizdas yra tiesiog pasibaisėtinas: skurdas, saliūnai, se
novinės skerdyklos, morališkai žlugdanti aplinkuma...

Bet ką tai reiškia? O būtent, kad — gera beletristika padaro di
džiausią {spūdi Plačiausioms skaitytojų masėms ir — neišdilsta, 
nepasensta per ilgus metus. Todėl dabar mums ypač pasigestina 
tokių savų romanų, kur atsiskleistų nebe tokia purvina ir skurdi 
lietuvybė, o būtų atversta jau antroji pusė: nepriklausomos Lietu
vos šviesiai žvaigždėta laisvė ir sparčiai pakilusi kultūra; savano
rių ryžtingas idealizmas ir aukos už tautos gyvybę: partizanų he
rojinė tragiką; tremtinių skaudūs likimai: bėglių nuo bolševizmo - 
emigrantų dabartinėje Amerikoje ir kitur sveikas sąmoningumas 
ir kultūriniai liudijimai. Gal būt, mūsų Kultūros Tarybai vertėtų 
paieškoti tokių romanų (jei dar neturime parašytų, tai -- provokuo
ti mecenatais ir premijomis ar užsakymais) ir išleisdinti anglų k. 
Tikrai JAV mūsų veidas yra vertas jau daug šviesesnio ir kultūrin- 
gesnio paveikslo, negu Sinclair "Raisto" nelaiminga Rudkausšeima. 
Beletristika turi didelę galią, ir jos vaizdų neatstoja jokios moks
linės knygos.

• Karo istorikas K. Ališauskas (1968 m. Karys nr.9) rašo įsidė
mėtinai: "Didvyriškumo pavyzdžių turime labai daug... Tačiau netu
rime karžygiškų romanų jaunimui pasiskaityti, jų dvasiai kelti — 
tai mūsų rašytojų kaltė ar apsileidimas". Šventa tiesa. Ar bent Švie
timo metais mėginta kiek tas plyšys taisyti?

• Prieškalėdinių dovanų sezone vėl pasigendama Švietimo vado
vų žodžio platesnėje spaudoje: ką tėvai - giminės - bičiuliai - kai
mynai turėtų pirkti vaikams (pagal amžių ir mokslą), kaip pramo
gas tinkamiau įprasminti, kurių ydingų nukrypimų vengti ir kt. Taip 
atrodo, kad mes neišnaudojame visų galimų progų praktiškai vykdy
ti tai, ką esame gražiai Chartose ir kitokiuose planuose, programo
se, rezoliucijose susiformulavę.

DAILĖS PARODA CHICAGOJE
Čiurlionio Galerija Chicagoje ruošia tradicinę dailės 

parodą 1970 m. vasario mėn. 14-22 d.d. ir į kurią kviečia 
dalyvauti visus šiaurės Amerikos (JAV ir Kanados) dai
lininkus.

Pramatomos premijos už geriausius kūrinius bus ski
riamos nepaisant meninio stiliaus. Kūrinių atrinkimui ir 
premijavimui yra kviečiama jury komisija. Kūrinius pa- 
rodon pristato patys dailininkai; parodai pasibaigus, ne
parduotų kūrinių grąžinimu, pasirūpina galerija (už Chi
cagos ribų).

Dailininkai suinteresuoti šia paroda, praneša Čiur
lionio galerijai iki 1969 m. gruodžio mėn. 10 d. užpildant 
žemiau paruoštą kuponą ir pasiunčiant

ČIURLIONIS ART GALLERY
5620 So. Claremont Avė. 
Chicago, III. 60636 USA 

arba skambinant Petrui Aleksai telef. (312) 776-1798.
Po registracijos tuoj bus išsiuntinėta pilna infor

macija.

šiuomi pareiškiu, kad dalyvausiu Čiurlionio Ga
lerijos rengiamoje tradicinėje dailės parodoje, įvyks
tančioje 1970 m. vasario mėn. 14-22 d.d., 5620 So. 
C'laremont Avė., Chicago, 111. 60636, USA.
Dail. vardas ir pavardė ..................................................................

Adresas ..............................................................................................

Kūrinių technika .....................................................................
(Tapyba, grafika, skulptūra, ir kitos)
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AUKSAKASIŲ BŪTIES VAIZDAI
Riolitas buvo tik kelių 

valandų amžiaus,kai auk
sakasių minia susirinko 
miesto problemų spręs
ti. Reikėjo gimstančiam 
miestui duoti įstatymus, 
rinkti jų vykdytojus, da
botojus. Susirinkimui ei- 
nan į pabaigą, vienas pa
klausė:

— Turiu tris vaikus, 
ar bus mokykla?

— Gerai, bus ir mokyk
la. Turi vaikų, tai pra
dėk organizuoti.

Nuvažiavo Smithas į 
Angelus ir užsakė visa, 
kas reikia — nuo pieš
tuko iki vėliavos. Sąs
kaitą 650 dolerių, siųs
ti apdėtu mokesčiu. Po 
šešių mėnesių siunta pa
siekė Riolitą.- Su papil
domu 378 dol. mokesčiu 
už persiuntimą. Smithas 
jau buvo iškeliavęs ki
tur, bet mokyklos rei
kėjo: gatvėse dūko apie 
40 vaikų. Miestas iš
pirko siuntą, krovikai pa. 
klausė: "Kur sudėti daik 
tus?" Ak... tai gi dar ne
turim patalpų mokyklai. 
Iškraukite laikinai čia, 
ant perono.

Už metų mokykla sto
vėjo. Šviežiom lentom 
kvepianti, jauki. Susirin
ko diduomenė jos atida
ryti, mėras paėmė į ran
kas skambutį: bėkite,vai
kai į klases! Ak... ir vėl 
per didžius dalykus už
miršom vieną smulkme
ną: nesurastas mokyto
jas. Kai iš didžiųjų mies
tų suvažiavo mokytojai, 
Riolitas jau desperatiš
kai kovojo su mirtimi.

Skubus buvo auksaka
sių miestuose gyvenimo 
tempas. Antroje Mirties 
slėnio pusėje, Panamin- 
tuose, Skidooišaugo grei
čiau, nei sugalvotas jam 
vardas.

Iškeliavo du draugai iš 
jauno auksakasių miesto 
Riolito į dar jaunesnį 
Harrisberrį liepos ket
virtosios švęsti. Perke
liavo Velnio Kukurūzy- 
ną, įkopė į Panamintus. 
Viršūnėse pakliuvo į la
bai retai ten išsivystan- 
Čią miglą. Begoglinėjant 
aplink Tuckio kalną ir 
sutemo. O keliauti per 
miglą ir tamsą kalnuo
se reiškia ieškoti, kur 
greičiau nusisukti spran
dą. To jie nenorėjo. Tad 
susėdo ir laukė ryto. Kai 
prašvito ir migla išsi
sklaidė, jie auksakasių 
įpročiu apsidairė į uo
las. Liepos ketvirtosios 
švęsti į Harrisberrį jie 
jau nėjo.

Nupirko jų radinį Bob 
Montgomery — tas pats, 
kuris Riolite išviliojo ka
syklą iš Šošonių Jonelio 
už kombinezoną ir du 
dolerius. BetHarryRam- 
sey ir Vienakis Tomp- 
son už šį radinį gavo 
60.000.

Artimiausias vanduo 
buvo už 23 mylių. Buvo 
skubiai nutiesti vamz
džiai ir, kai pro juos 
prasiveržė vandens sro 
vėlė, naujosios kasyklos 
savininkas sušuko:

— Twenty-three Ski- 
doo! — atseit, stipriau, 
šioji kombinacija kortų 
lošime.

Stovykloje jau triūsė 
keli šimtai vyrų, bet ap
sižiūrėta, kad ji dar be 
vardo. Kažkas pasiūlė 
Waterloo ir buvo tuoj nu
švilptas: koks Waterloo 
jei vanduo už 23 mylių? 
Ar kasyklos savininkas 
neištarė "Skidoo"? Taip 
ir liko. '<

Skidoo gyveno trum
piau nei Riolitas; ir jį 
užmušė ta pati sunkio
ji 1907 depresija. Nebuvo 
ir jis doresnis už čia 
pat, kaimynystėje, prieš 
porą dešimčių metų liū
ties nušluotą Panamin- 
tą, bet auksakasių kroni
kose jis garsėja įvykiu, 
kurį tų dienų vietinis 
laikraštis aptarė: "Tai 
giliai apgailėtinas reika
las, bet tokia buvo liau
dies valia". Įvykis? "Gal
važudys nulinčiuotas su 
visuotinu pritarimu" — 
skelbė laikraščio antraš
tė.

Joe Simpson buvo žino
mas žudeika, retai kada 
blaivus • ir vadinamas 
Hooch — nuo degtinės, 
kurią nuolat siurbė ir 
visiems iki gyvo kaulo 
įkyrėjęs savo priekabė
mis. Taip ir tą balandžio 
sekmadienio rytą, jau 
užtektinai įsitraukęs, jis 
nuėjo į krautuvę ir, at
kišęs ginklą, pareikala
vo dvidešimties dolerių: 
"This is stick-up!" Kilo 
sąmyšis, bet tuo metu 
dar visi buvo blaivūs, iš 
skyrus pinigų ieškotoją, 
tad jis buvo nuginkluo
tas ir prirakintas prie 
telefono stulpo, nes mies
tas neturėjo daboklės.

Kai vakarop jis išblai- 
vėjo ir buvo paleistas, vi
si kiti buvo jau užtekti
nai įsilinksminę ir 
šmaikščiais žodeliais ap
tarinėjo rytmetinį įvykį. 
Tai užvirino Simpsono 
kraują: jau ir taip su
jaukta diena, pagiriota 
galva, o čia dar liežu
viais plaka! Parodys jis 
jiems, kaip svetimas nuo
spaudas mindžioti!

Neaišku ir nesvarbu, 
ar jis surado draugų pa
slėptą savo ginklą ar pa 
gavo kieno kito — vėl 
atsirado krautuvėje ir su 
sidūrė su jos vedėju, ku
ris prieš kelias valan
das buvo jį taip gėdingai 
išspyręs pro duris.

Po kelių sekundžių 
krautuvės vedėjas gulė
jo ant grindų su mirties 
žaizda krūtinėje, o mies

tas virė, kaip suerzin
tas skruzdėlynas:iš vi
sų pusių bėgo vyrai su 
visokio amžiaus ir kalib
ro ginklais; suSimpsonu 
prie krautuvės tąsėsi tū
las McBain, kaip tų die
nų laikraštis sako, "pa- 
kvailęs nuo degtinės ir 
nė vienu būdu neginkluo
tas", šaukdamas Simp- 
soną areštuojąs o už pen
kiasdešimties pėdų klū
pojo, prie peties pakėlęs 
šautuvą, miesto gydyto
jas McDonald ir maldavo 
kad McBain pasitrauktų 
šalin, nes tą kalės vaiką 
sutvarkyti kliudąs; įtąsy- 
nes įsivėlė dar pora gir
tų, blaivesnieji šaukė, 
kad niekšą reikią tuoj 
pat nudėti, o šerifas šo
kinėjo aplinkui, nepriei
damas nusikaltėlio su
rakinti. Pagaliau Simpso- 
nas, ištuštinęs ginklą ir 
laimingai niekam nekliu- 
dęs, buvo suimtas ir už
darytas saliūno būde
lėje, skirtoje vien vy
rams, nes miestas netu
rėjo daboklės.

Vyrai grįžo prie palik 
tų stikliukų ir, aptarinė
dami įvykį, pradėjo lauk
ti atvykstančio teisėjo. 
Tris dienas jie laukė, ir 
visi įvykio aspektai jau 
buvo aptarti, ir pagirios 
vis sunkiau slėgė, o tei
sėjas vis nesirodė.

Linčas įvyko trečia
dienio naktį: rytą visi pa
matė Simpsoną kabantį 
ant telefono stulpo. Die
ną atvykęs teisėjas oriai 
pravedė tardymą ir pa
skelbė sprendimą: "By
la nuotraukta, nes kalti
namasis buvo minios pa
imtas ir pakartas". Per 
tardymą vienas liudinin
kas pasakojo: Joe Hooch 
liko ištikimas savo įpro
čiams iki galo, jis ir 
paskutinį kartą "hung 
around all night".

Ne, tai nebuvo pasku
tinis kartas. Kitoje Mir
ties slėnio pusėje, Rio- 
lite, rezidavo tolimų 
miestų spaudos reporte
riai. Nors Skidoo turėjo 
tiesioginę telefono lini
ją su Riolitu, bet apie 
įvykį jie sužinojo tik po 
poros dienų. Suvažiavę 
rado Simpsoną palaido
tą. "Pavėlavote, vyrai!" 

"Taip, bet spaudai 
reikia nuotraukų. Bus 
reklama miestui!"Svars 
tė miesto galvos: rekla
ma — gerai! Iškasė jie 
Simpsono lavoną ir paka
bino ant to paties stul
po, kad nuotrauka būtų 
autentiška... Vėl užkasė, 
atsirado gydytojas, ieš
kąs kaukolės savo kabi
netui papuošti, vėl at
kasė...

Anų dienų tikrovė auk
sakasių miestuose len
kė pasakų fantaziją. Yra 
išlikusi kopija plakatų,

Viešėdami Chicagoje aplankykite

Lapkričio 8-9 d. New Yorke (vyko vyr. skaučių, skautų vyčių ir vadovų suvažiavimas. Nuotraukoje 
suvažiavimo dalyviai-ės. R. Kisieliaus nuotrauka

kurie vienu metu buvo iš
kabinėti Riolite: "Con- 
cert girls" prašo unijų 
narius neremti kitų dvie
jų institucijų, nes jose.' 
nesilaiko profesinės eti
kos šios merginos: Litt- 
le Fay, Skidoo Babe ir 
t.t. — ištisas šąrašas.

Vienas iš ankstyvųjų 
aukso karštinės miestų 
Kalifornijoje gavo Hang- 
town vardą, nes ten jau 
pirmosiomis dienomis 
buvo į kilpas įnerti trys 
plėšikėliai. Po to viso
kį skubaus uždarbio mė
gėjai pradėjo vengti anos 
vietos, ir miestas tapo 
vienu iš padoriausių. 
Kovota tad ir dėl vardo 
atstatymo — legislatū- 
ra pagaliau miestą pa
vadino Placerville. Nuo 
tos dienos kiekvienas už
klydęs pakeleivis buvo 
pirmiausiai vedamas 
prie didelio medžio ir 
jam išaiškinama 
vardo istorija.

Olandas Body 
auksą, pašovęs
triušį, kuris įsmuko olon, 
Body žuvo pūgoje ir bu
vo atrastas po kelių mė
nesiu, sniegui nutirpus. 
Radinio vietoje išdygo 
auksakasių miestas Bo- 
die, ir po poros metų 
vyrai sutarė, kad reikia 
pagerbti užmirštąjį olan
dą, kurio vardu miestas 
tituluojasi: palaidoti gar
bingoje vietoje, ant ka
po pastatyti puošnų pa
minklą. Iškilmingas pa 
laikų perkėlimas įvyko 
tuoj pat, bet paminklo 
reikėjo luktelėti kelis 
mėnesius. Jis buvo at- 
gabetnas, kelioms die
noms praėjus po JAV 
prezidento Garfieldo 
tragiškos mrties. Pa
minklas buvo pastatytas 
miestelio vidury per 
atentatą žuvusiam pre
zidentui pagerbti...

We Offer To Savers

SAVINGS CERTIFICATE

per annum

Passbook Savings 
Accounts

6 or 12 
MONTH 
$5,000 
or MORE

6 or 12 
MONTH 
$10,000 
or MORE

i

senojo

atrado 
laukinį
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MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ — * L
2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332

Savininkai: J. JANUŠAITIS ir J. MAŽEIKA
Čia rasite didžiausią pasirinkimą vietinių ir importuotų likerių 

ir kitokių gėrimų, gi delikatesų skyrius stebina savo įvairumu.
Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.

APSILANKĘ — JSITIKINSITE.

Savings cartificates tssued 
for six months or one 
year —in minimum 
•mounts of $10,000,00, 
and thoroaftor in 
multiples of $1,000.00. 
Earnings aro paid at 
maturity.

Paid Quarlerly 
Computed and Paid 

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

Savings cartificate* iuuad 
for six months or one 
year —in minimum 
amounts of $5,000.00, 
and thereafter in 
multiples of $500.00, 
Earninp aro paid at 
maturity.

PTTER KAZANAUSKAS. PRESIDENT

AND LOAN ASSOCIATION 
2212 W. CERMAK RD.
Chicago, III. 60608

Vlrginia 1-TIVl

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

MAZEIKA&EYANS
6845 SO. WESTERN AVĖ., CHICAGO, ILL.
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PALMIU PAVĖSY

APIE NAUJUS 
PAPROČIUS

KALIFORNIJOJE
LOS ANGELES, Ca

lif. — Patikėkit, kad jū
sų reporteriui nėra bai
siai smagu rašyti apie - 
šio palaiminto krašto lie
tuvių gyvenimą iš tam
sios pusės su pasijuoki
mais ir ironja, satyriš
kai. Bet nieko nepadary
si, jeigu kartais kitaip 
neišeina, stebint įpras
tus daugelio lietuvių be
prasmiškus kivirčus, 
rietenas, nevykusius ir 
negatyvius reiškinius.

Reporteriui daug ma
loniau, kad ilsėdamasis 
šio krašto kaliforniško 
rudens palmių pavėsy jis 
gali įžvelgti ir tokių reiš
kinių, kurie sukelia tik 
džiaugsmą, duoda gražių 
pergyvenimų, yra teigia 
mi ir gal net pavyzdingi 
kitų lietuviškų salų dė
mesiui. O tai yra papro
tys, duok Dieve, gal ir 
plačiau įsigalėsiantis,in
dividualiu ir privačiu 
būdu apčiuopiamai pa
remti tokias išeivių kul
tūrines pastangas, ku
rios palieka konkrečių 
pėdsakų.

Pastaruoju laiku tas 
"naujas paprotys" pasi
reiškė stipria talka iš
leisti naujas lietuviškas 
knygas, skatinti jų atsi
radimą. Tai atsitinka 
pastarųjų dviejų metų lai 
kotarpyje jau keturiais 
atvejais. ***

Stambiausias darbas, 
be abejo, yra Bernardo 
Brazdžionio "Poezijos 
Pilnaties" jubiliejinio 
rinkinio išleidimas. Po
etas buvo vienas iš tų ne
daugelio, kuris buvo vė
sus savo šešiasdešimt
mečio paminėjimui tra
faretiniu būdu (saldūs 
straipsniai spaudoje, ke
lios "vakaruškos" supa- 
liaupsinimų prakalbom, 
ir baigta, ir po viskam). 
Jo draugai tą nuotaiką tei
singai suprato ir ryžosi 
ateiti talkon kitaip pami
nėti sukaktuves — kad bū - 
tų įvykdytas apčiuopia
mas, stambus, brangus 
ir vertingas darbas.

Susidarė komitetas 
Brazdžionio poezijos 
rinktinei išleisti ir krei
pėsi į visuomenę atbal
sio. Iniciatyvos ėmėsi 
pulk. J. Andrius (pirmi
ninkas), vicepirmininkai 
kun. P. Celiešius ir B. 
Raila, nariai A. Rūta, E„ 
Tumienė, J, Švaistas, a. 
a. P. Lembertas, A. Ski- 
rius, J. Tininis, J. Me
džiukas, A. Raulinaitis, 
dar keli talkininkai. Ta
da B. Brazdžionis mie
lai sutiko savo rinktinę 
ne tik spaustuvėje su
rinkti, bet ir suredaguo
ti.

Organizacinis ir tech
nikinis darbas užtruko 
du metu, bet pagaliau jau 
padarytas, ir komitetas 
yra tikras, kad padary
tas gerai, maždaug ge
riausiai pagal turėtas są
lygas. Iš knygos leidimo 
mecenatų, kurių lig šiol

S. DUBINGIS

atsirado 285, sudėję po 
25, kai kurie ir po dau
giau dolerių, susitelkė 
per 9.000 dolerių. Su to
kia suma jau buvo gali
ma galvoti apie gražų ir 
puošnų "Poezijos Pilna
ties" rinkinio išleidimą, 
vertą jos turinio, kaip 
lygiai ir literatūrinės 
bei dvasinės reikšmės. 
O dail. Alfonsas Docius 
atėjo į talką knygos api 
pavidalinimui labai sod
riai pagražinti. "Pilna
tis" jau atspausdintas, 
dabar baigiamas įrišti 
ir gal Kalėdoms pasieks 
poezijos mėgėjus. Jis 
bus arti 600 puslapių, 
vienas iš gražiausių lei
dinių, kokius kada yra tu 
rėję lietuviai išeiviai.

Rinkinin sudėta dvyli
kos ligšiolinių Brazdžio
nio poezijos knygų turi
nys, autoriaus iš naujo 
perredaguotas, su įvai
riais pakeitimais ir pa
pildymais. Savo įžango
je poetas, tarp kitko, 
reiškia viltį,'kad "skai
tytojas ras joje dalelę 
savęs ir daug tėvynės pa
vėsio, ir nemaža dan
gaus paguodos"... Labai 
gaila, ir tai neskamba iš 
eivijai pasididžiavimu, 
kad komitetas apsi
sprendė šio rinkinio iš
leisti tik 1500 egzemp
liorių, bet jis negalėjo 
kitaip daryti, turėdamas 
tik apie tris šimtus tik
rų prenumeratorių. Ir 
vis dėlto atrodo, kad po 
kurio laiko šis rinkinys 
virs retenybė.

***
Kitokio masto ir lygio, 

bet tos pačios intencijos 
ir prasmės yra neseniai 
išėjusi 270 puslapių kny
ga apie poetą Praną Lem- 
bertą, sudedant jo dvie
jų rinkinių eilėraščius ir 
visą eilę.papildymų. Jis 
mirė prieš du metu San 
ta Monikoje, išreiškęs 
norą amžiaus pabaigoje 
daugiau atsidėti poezi
jai, bet to savo užsi
mojimo nebespėjęs įgy
vendinti.

Tuojau po mirties ve
lionio šeima ir artimes
nieji draugai (kurių jis 
turėjo nemaža, nes bu
vo reto draugiškumo, ge
rumo ir dvasinio šiltu
mo žmogus) spontaniš
kai susitelkė įvykdyti pa- 
simirusio poeto troški 
mą. Taip pasirodė Pra
no Lemberto i r apie Lem- 
bertą gražiai išleista 
knyga "Tau sesute". Iš 
tikrųjų, tai yra gal būt 
pats vertingiausias ir 
ilgiausiai išliekantis pa
minklas žmogui, rašyto
jui, įvairių menų puose
lėtojui, gražiam lietu
viui.

Š. m. gruodžio 6 d. 
vai. vakare lietuvių pa
rapijos salėje Dailiųjų 
Menų Klubas (kurio na
riu jis buvo), talkinin

kaujamas Santa Moni
kos ir Los Angeles 
Liet. Bendruomenės apy
linkių vadovybių ruošia 
šios knygos pristatymą 

visuomenei su plačia me
nine dalimi ir trumpais 
kelių poeto draugų pri
siminimo žodžiais. Kar
tu tai bus ir dviejų me
tų poeto mirties paminė
jimas. ***

Kiek savotiškesnis ir 
visiškai asmeniškas bū
tų dar vienos būsimos 
knygos atsiradimo atve
jis. Prieš tris metus San 
ta Monikoje tragiškai mi
ręs inž. Bronius Budgi- 
nas maždaug pusmetis 
prieš mirtį buvo pa
siūlęs ir įsipareigojęs 
išleisti savo bičiulio ir 
jo mėgiamo žurnalisto 
Bronio Railos rašinių 
rinkinį su specialiu pa
geidavimu, kad joje būtų 
apžvelgta Lietuvos Lais
vės Kovotojų Sąjungos po
grindinė veikla ir tai 
pat kitos vadinamos 
rezistencinės ir Lietu
vos laisvinimo užsieny
je problemos. Tai kny
gai išleisti jis paskyrė 
stambesnę sumą lėšų. 
Deja, žuvo, autoriui dar
bo dar nė nepradėjus.

Tačiau velionio žmona 
Antanina, žinojusi savo 
vyro norą išvysti tokią 
knygą, mielai sutiko B. 
Budgino valią įgyven
dinti, spausdinimui skir 
tas lėšas atitinkamai pa
didindama, nes per tris 
metus spaudos kaštai ir
gi pakilo. Taip vėlsupri 
vačios ir asmeninės ta
kos dėka galės kitais me - 
tais pasirodyti dar viena 
nauja knyga. B. Raila, 
kuris buvo paskendęs ki
to veikalo — "Dialogo 
su lietuviais" — rašy
mu, leidžiamo Lietuvių 
Enciklopedijos leidyklos 
Bostone, šiuo metu jau 
spaudžiamo ir pasirody
siančio ateinančių metų 
pradžioje, pasiryžo tuo 
pat metu parengti ir kny 
gą B. Budginui prisimin 
ti. Ji jau galutinai pa
ruošta spaudai, bus apie 
350 psl. ir vadinsis 
"Versmės ir verpetai". 
Dabar baigiama tartis su 
spaustuvėm.***

Ta pačia naujo lietu
vių kaliforniečių papro
čio dvasia dar reikiapri 
minti ir Los Angeles 
Dramos Sambūrio nuta
rimą, patiems sutelkiant 
lėšas, skelbti konkursą 
naujam dramos veikalui 
parašyti su 1000 dolerių 
premija. Sambūris yra 
rimtų moterų ir stiprių 
vyrų rankose, jis savo 
įsipareigojimą tikrai iš
tesės. Tegu tik mūsų 
dramaturgai jo neapvilia 
gausiais ir stipriais dar
bais. Tai irgi taurus pri 
vatinis įnašas mūsų lie
tuviškos kultūros ugdy
mo atšiauriai grįstuose 
keliuose.

Gal tik Sambūris čia

Grupė Philadelphijos lietuvių dail. J. Bagdono parodoje K. čikoto nuotrauka

JUOZO BAGDONO PARODA PHIIADELPHIIOJE
Dail. J. Bagdono tapybos 

kūrinių paroda Philadelphi
joje įvyko lapkričio 1 ir 2 
dienomis šv. Andriejaus pa
rapijos salėje. Mūsų salės 
nėra pritaikytos parodoms. 
Dailininkai priversti savo 
kūrinius kabinti ant netin
kamų sienų, arba tarp lan
gų, stalų ar net ant durų. 
Tuo nukenčia ne tik patys 
kūriniai, bet ir lankytojas 
nesusidaro įspūdžio, kad jis 
yra dailės parodoje, o ne 
šiaip sau paveikslų krautu
vėje. Bet šioje J. Bagdono 
parodoje matėme kitokį 
vaizdą. Salėje buvo pastaty
tos specialiai tam paruoštos 
sienos, kas sudarė tikros 
meno galerijos vaizdą.

Parodą globojo ALT S-gos 
Rytų Apygardos valdyba, 
kurios pirmininkas inž. Vin
centas Gruzdys ir atidarė 
parodą.

Atidaromoje kalboje inž. 
V. Gruzdys, pristatydamas

perdaug prisilaiko senų 
tradicijų — skelbti kon
kursą. Kadangi literatū
rinius konkursus daž
niausiai laimi losangelie- 
čiai priešakyje su J. 
Gliaudą, tai daug mažiau 
būtų biurokratizmo iš 
karto veikalą paprastų 
paprasčiausiai užsakyti 
vienam ar dviem Los An
geles dramaturgam. Čia 
tik juokauju, iš tikrųjų 
jau ir mes, čiabuviai, 
pradedam pasigesti pla
tesnio įvairumo. 

ŠIEMET PIRKITE MODERNIŠKAI

dailininką, trumpai supa
žindino su jo kūrybą, bei 
davė keletą biografinių ži
nių.

Malonu pastebėti, kad 
kalbėtojas neįsileido į be
prasmiškus 1 i a upsinimus, 
kas tokiomis progomis daž
niausiai pasitaiko. Kas lan
ko dailės parodas ar laikraš
čiuose skaito atidaromąsias 
kalbas ir po parodines re
cenzijos žino, kad kalbėto
jai ir recenzentai prikalba 
ir prirašo tiek, kad sudaro 
įspūdį, jog tai didžiausias, 
geriausias, iškiliausias, ži
nomiausias, produktingiau- 
sias ir kiliausias kūrėjas. 

ALT S-gos Rytą apyg. pirm. inž. V. Gruzdys kalba dail. J. 
Bagdono parodos atidaryme Philadelphijoje.

K, Čikoto nuotrauka

Visų galimu būdvardžių pa
galba "įrodoma”, kad jeigu 
jau ne genijus, tai visai ne
toli jo. Skaitant tokias re
cenzijas lengvai galima su
sidaryti įspūdį, kad lietu
viai turime daugiau genia
lių dailininkų, kaip visa 
Amerika ar net visas pa
saulis paėmus kartu, čia ne
noriu neigti lietuvių daili
ninkų kūrybinių pastangų 
ir pasiektų rezultatų. Turi
me pajėgių dailininkų, turi
me ir brandžių dailės kūri
nių, tokia prasme turėtume 
juos ir vertinti.

(Nukelta į 6 psl.)
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SIBIRO LIETUVIŲ BATALIONAS • • •

(Atkelta iš 2 psl.)

SANTARVININKŲ
KLAIDOS

Pulk. Rumšą rašo: 
"Koks tikslas buvo or
ganizuoti Sibire 1919 m. 
lenkų ar lietuvių kari
nius dalinius? Vienintė- 
lis tikslas buvo — grį
žimas į namus su gink
lu rankoje. Po 1919 m. 
gegužės m. buvo aišku, 
kad negali būti kalbos 
apie grįžimą per vaka
rus. Vienok štabai ne
norėjo to suprasti, kas 
privedė prie katastro
fos".

Daugelio dalyvavusių 
Sibiro tragedijoje ar ją 
tyrinėjusių liudijimu ro
do, kad bolševikų perga
lė Sibire išaiškinama ne 
jų stiprumu, bet santar
vininkų klaidomis. Če- 
kai gen. Janinui prita
riant išdavė bolševi
kams adm. Kolčaką ir 
kartu dalį rusų aukso. 
Admirolas Kolčakas bu
vo sušaudytas Irkutske 
1920 m. vasario m 7 d. 
Tai buvo galas baltųjų 
rusų pasipriešinimo ko
munistinei valdžiai Si
bire.

Toksai buvo fonas, ku
riame vystėsi Atskiro 
Lietuvių bataliono Sibi
re tragedija.

Kap. J. Tomkus, tos 
tragedijos dalyvis, "Mū
sų Žinyne" 1924 m. ra
šė: "Liūdna tikrenybė, 
kuri teko Sibiro lietuvių 
bataliono kariams per
gyventi, neliečiant jau 
karininkų golgotos, yra 
daug tragingesnė negu 
daugelio iki šiol įsivaiz
duojama".

1919 m. visas platusis 
Sibiras paskendo nenu
malšinamų sukilimų 
prieš baltąją Kolčako ar 
mi ją sukūrin. Tų metų ru
denį lenkų kariuome
nei, kurią sudarė apie 
12.000 karių, buvo paves
ta saugoti Sibiro gele
žinkelį 1200 km. ilgio. 
Tuo tarpu toliau į ry
tus Sibiro geležinkelio 
liniją saugojo čeko-slo- 
vakų kariuomenė, apie 
70.000 vyrų. Dėl čekų 
neveiklumo tame ruože 
atsirado daug raudonų 
partizanų, kurie vėliau 
smarkiai puolė ariergar
dą traukiančios į rytus 
Sąjungininkų kariuome
nės.

Lietuvių batalionas, 
įeinąs į 5-tos lenkų di
vizijos sąstatą, buvo 
lapkričio mėn. paskirtas 
saugoti pirmos nuo No- 
vonikolajevsko Cerepa- 
novo stoties. Ta linija

Sušalę ir pavargę kariai 
ramiai sumigo. Nemiego
jo tik budėtojai ir bud
rios sargybos, kurios 
saugojo, kad ešelonas ne
būtų priešininkų užpul
tas. Deja, priešininkų 
būta pačiame ešelone.

buvo saugojama, nes ja 
plaukė tiekimas maisto 
iš turtingų pi’etų Sibiro 
sričių.

Jau šaltajai Sibiro žie
mai įsigalėjus, raudonie 
ji pagreitintu tempu arti
nosi prie Omsko, kurį
beveik be jokio pasiprie- Sąmokslininkai, vado- 
šinimo užima (1919 m. 
antroje lapkr. mėn. pu- pasinaudodami bataliono 
sėje). Baltojo Sibiro Ii- miegu, užmuša stotyje 
kimas galutinai nulemia- dežuruojantį karininką 
mas. Sąjungininkų ka
riuomenei ir adm. Kol
čako armijai traukiantis 
į rytus, raudonieji seka 
iš paskos. Čekai traukė
si pirmieji. Einant gen.
Janino įsakymų sąjungi- pat veikusius raudonuo- 
ninkų kariuomenių trau
kimąsi turėjo dengti len
kų kariuomenė. Čekų pas
kutinieji ešalonai aplei
do Novonikolajovską lap
kričio 20 d. Lietuvių ba
talionui buvo paskirta 
trauktis čekų ariergar
de, nes čekai buvo pa
lankūs lietuviams.

Cerpanovo stotyje, 
kur buvo pats tirščiau
sias raudonųjų sūku
rys, batalionas išgyve
no daugiau kaip dvi sa
vaites. Čia pasireiškė 
lietuvių bataliono bolše
vikų veikimas. Kareiviai 
be protesto pasiduoda 
bolševikų įtakai, kurie 
meta atatinkantį karei
vių ūpui šūkį, jog arti
miausias kelias į Lie
tuvą yra vakaruose, o ne 
rytuose.

Lietuvių batalionas 
praleido visus sąjungi
ninkų ešelonus, išsky
rus lenkų, kurie turėjo 
trauktis paskutinieji. 
Nakties metu praėjo 
paskutinis čekų ešelo
nas. Rytui išaušus turė
jo pasijudinti rytų linkui 
ir lietuviai.

Bataliono karininkai, 
matydami koks pavojus 
jiems gręsia iš visų pu
sių ir nujausdami ešelo
no didžius sunkumus il
goje jo kelionėje ligi Vla
divostoko, dėjo visas 
pastangas, kad vagonuo
se begyvenant nesusilp
nėtų bataliono karingu
mas ir drausmė.

Šalta ir tamsi naktis 
buvo apgobusi Čerepa- 
novo stotį. Lygiai pirmą 
valandą išėjo iš vagonų 
kariai į paskutinę kauty
nių pamoką. Vienai kuo
pai buvo duotas užda- 
vi nys ap s augoti p at į eš e- 
loną, o visoms kitoms — 
atremti vaizduojamą 
priešininko puolimą iš 
pietų pusės.

vaujami J. Steponaičio,

poručiką Cerneckį, areš
tuoja miegančius įvai
riuose vagonuose kari
ninkus, o vėliau visąeša- 
loną. Batalionas visa sa
vo sudėtimi pereina įčia

sius partizanus. Sukili
mas buvo įvykdytas lap
kričio 25 d. Geležinkelio 
tiltas įNovonikolajevską 
buvo sudegintas. Iš Ce- 
repanovo anksčiau iš
šauktam pastotim išvyko 
į mišką daugiau kaip 400 
karių su 260 vežimų pa
krautų ginklais karo tur 
tu ir maistu. Jiepasiekė 
Ceremuškino kaimą ir 
įsijungė į partizanų 
Gromovo būrį. Karinin
kai buvo atvežti uždengto
se rogėse ir patalpinti 
Ceremuškino kalėjime. 
Viskas baigėsi įjungimu 
į Raudonosios Armijos 
312 pulką, kuris gruodžio 
19 d. pasiekė Ceremuški
no kaimą.

Lietuvių Bataliono per
ėjimas į bolševikų pusę 
buvo pirmuoju dideliu 
bolševikinės propagan
dos pasisekimu.

Gen. Janinas rašyda
mas apie lietuvių atski
rą batalioną, pažymi, 
kad traukiantis sąjun
gininkų kariuomenėms 
iš Sibiro, tas batalionas 
perėjo pas bolševikus.

Gen. Janino žinią apie 
lietuvių bataliono perė
jimą pas bolševikus pa
tvirtina ir pulk. Rumšą. 
Kiek pulk. Rumšą su pa
sigėrėjimu mini lietuvių 
kuopos laikymąsi, tiek 
jis rezervuotai rašo dėl 
Atskiro Lietuvių Bata
liono žygio, kurio galas 
buvo nesuprantamas ir 
tragiškas. Pulk. Rum
šą mano, kad nors bata
lione buvo gan daug in
teligentų, tačiau jis su sa
vo vadovybe patikėjo bol
ševikams ir jųpažadams 
leisti po nusiginklavimo 
vykti į Lietuvą.

CEREMUŠKINO
ŽUDYNES

BAISUS IŠDAVIMAS
Beauštant batalionas 

sugrįžo į šiltus vagonus.

TYPISTS
DAYS. Permanent, part-time. Minimum 7 hrs. per day, 

Tuesday thry Friday. To be trained on MTST. Minimum 
typing reguired 50 wpm.

Located in Madison Heights, near Oakland Mali.

Call 313-585-7800
MR. VVOERNER

(95-99)

DEVLIEG MILL OPERATORS 
HORIZONTAL BORING MILL 

OPERATORS
Men for night shift 55 hr. wk. Experienced operators only, Co. ben
efits are many. They include: hospitalization, pension plan, health & 
accident insurance, cost of living allowance & 5% premium for night 
shift work. For fulthcr informalion or application phone collect Mr. Len

JAMESON CORPORATION
3071 BAY RD. SAGINAVV, MICHIGAN

517 — 792-1527
Equal Opportunity Employer

(91-100)

JUOZAS BAGDONAS

gai atsivedė kalėjiman 
sužvėrėjusių Azijos bol
ševikų gaują. Budeliai, 
įėję kalėjiman, perskai
tė pasmerktųjų pavar
des. Tie puolė draugams 
ant kaklo ir raudodami 
prašė: "Atsisveikinkit
su giminėmis Lietuvoj"! 
Budeliai pasiėmė tris ka
reivius: Turskį, J. Sile- 
vičių ir K. Norvilaitį ir 
penkis karininkus: Vytau
tą Kasakaitį, Alfonsą Na
viką, J. Malerį, Br. Šu- 
kevičių ir Joną Eiduką. 
Nusivarė juos į čia pat 
greta kalėjimo buvusįka- 
pinyną ir didžiausiame 
Sibiro šaltyje bolševi
kai išvilko juos iš rūbų 
ir gyvus kardais sukapo
jo.

I tą šiurpią egzekuci
jos sceną žiūrėjo bata
liono kariai iš kalėjimo 
langų. Matė kaip sukapo
tos jų kūno dalys dar šo
kinėjo... Girdėjo jų siau
bingą riksmą, matė su
žvėrėjusių budelių vei
dus.

Tie jauni, karšti Lie
tuvos patriotai taip tra
giškai užbaigę savo pil
ko gyvenimo dienas, ra
do amžino poilsio vietą 
Ceremuškino kapuose, 
tolimame Sibire, Alta
jaus krašte. Niekas iš ar
timųjų negali lankyti jų 
bendro kapo, niekas ne
uždeda vainiko ant jų 
kapo, niekas nesimel
džia už juos.

Nors jiems laisvės 
spindulių ir neteko išvys 
ti, bet jų šventas kraujas 
ir kančios paskirtos 
Lietuvos nepriklausomy
bės idėjai neliko be vai
sių. Jų nekalta kančia ir 
kraujas įkvėps tūkstan
čiams stoti į kovotojų 
gretas už šviesesnę atei 
tį.

Tiems įvykiams prisi
minti, 1924 metais Kau
ne Vytauto Didžiojo baž
nyčioj buvo įmūryta sie
noje paminklinė lenta su 
tų kankinių pavardėmis 
ir kasmet toj bažnyčioj 
gruodžio 9 dieną kan. 
Tumas laikydavo gedu
lingas pamaldas.

LENKŲ KARIUOMENES 
LIKIMAS SIBIRE

Traukdamasis pulk. 
Rumšą turėjo daug sun
kumų su čekais, kurie

Keletą dienų karinin
kai ir šviesesnieji ka
reiviai buvo laikomi bol
ševikų kalėjime Cere
muškino kaime. Visiems 
buvo aišku, kad išdavi
kai yra visus pražudę 
ir įstūmę į didelę nelai
mę. Tačiau jokia vaiden
tuvė negalėjo išpranašau
ti tokio baisaus likimo, 
kokį ruošė belaisviam J. 
Steponaitis, Biveinis, 
Žebrauskas ir kiti lie
tuvių bolševikų vadai. 
Čia bataliono komunis
tams pasitaikė gera pro- rūpinosi tik savo reika- 
ga su karininkais atsi- lais ir neleido išvežti 
skaityti. Žinoma, ne be nei ligonių, nei sužeis
ti etuvių bataliono komu- tų kovose lenkų karių, 
nistų žinios bei jų pri
tarimo.

Paskutinę naktį kali
niai nujautė nelaimę... 
Jie tik rūkė, rūkė... Kaž 
kas užtraukė: "Karve
lėli, mėlynasis". Bet liū- kai uždarė tolimesnįke- 
desio gaida greit nutrū
ko...

Tai buvo gruodžio 9 
dieną, anksti rytą. Ste
ponaitis ir kiti jo drau-

nei bėgančių nuo bolše
vikų moterų ir vaikų. 
Lenkų kariuomenė po 
suviršum mėnesio sun
kių kovų prasimušė iki 
Krasnojarsko ir čia če-

lią į rytus; vienas ke
lias buvo užblokuotas, 
kitas kelias užminuotas. 
Tokiai padėčiai esant 
sausio 9 d. 1920 m. pulk,

JUOZO BAGDONO 
PARODA 

PHILADELPHIJOJE

(Atkelta iš 5 psl.)
Grįžtant prie šios dail. J. 

Bagdono parodos, malonu 
stebėti, kad dailininkas ne- 
siblaško, nebėgioja paskui 
pernelyg greitai atsiran
dančias ir pradingstančias 
dailės sroves sroveles, bet 
tęsią savo abstraktinių for
mų tapybą. Sodrus tapybi
niai tonai, jungtyje su teks
tūriniais plotais paveiks
lams duoda atmosferinę gi
lumą, sudarydami lyg trijų 
matavimų tapybą. Kompo
ziciniai J. Bagdonas yra di
namiškas, jo abstrakčios

Guma kaipo vyriausias 
lenkų kariuomenės va
das, įsakė kapituliuoti ir 
nusiginkluoti, bolševikų 
pasiūlytomis sąlygomis: 
nusiginkluoti ir būti par
vežtiems į Lenkiją.

Pulk. Rumšą, nepasi
tikėdamas bolševikais, 
su palikusiais jam išti
kimais 1500 karininkų ir 
kareivių, pasiekė Vla
divostoką ir vasarą 1920 
m. atvyko į Lenkiją.

Bolševikai, žinoma, 
sutarties nesilaikė ir jų 
nelaisvėje žuvo apie 100 
lenkų karininkų ir apie 
3000 kareivių. Pulk. Gu
ma ir kiti kariai grįžo 
Lenkijon tik 1922 m.

Kompozicija (aliejus, 12x6 pėdę), 

formos išdėstytos plokštu
moje sudaro judančių kūnų 
įspūdį. Vienur jis krinta, 
lūžta, pakimba erdvėje, ki
tur lyg nuo žemės atsiplėš- 
damos kyla į viršų. Tokioje 
judančių formų sąrangoje 
gaunamas kūrinio drama
tizmas. Idėjiniai tai gali bū
ti charakterizuojama kaip 
kaip kosminio pasaulio vaiz
davimas, nieko bendro ne
turinčio su matoma aplin
kuma. Dinamizmas ir dra
matiškumas yra charakte
ringiausi J. Bagdono kūry
bos bruožai.

Dailininkas J. Bagdonas 
mėgsta didelio formato dro
bes. šioje parodoje matemė 
dvi iš jo didelio formato 
kompozicij ų, kuriose kaip 
tik ir išryškėja dramatišku
mas ir dinamika. Parodoje 
buvo išstatyta 36 kūriniai, 
iš kurių 17 įsigyjo Philadel
phijos lietuviai. (dv)

SYSTEMS
ANALYST

NCR office, Dayton, Ohio, ex- 
cellent opportunity for quali- 
fied personnel to work with 
NCR Century Series Computer 
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
(93-96)

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 

Tek: (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 £XPRESS 
CORP.

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

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

Tel.: (215) WA 5-3455

Tel. HY 7-4677

Ii

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

• portretūra
• meno darbų nuotraukos ir kiti foto patarnavimai

422 MENAHAN St. — Ridgevvood, N. Y. 11237
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L,
CLEVELANDE 

IR APYLINKĖSE
• Stepas Mackevičius, iš 

New Yorko atvykęs į Cleve- 
landą, su broliu Andriu 
Mackevičiumi aplankė Dir
vos redakciją ir įsigijo ką 
tik iš spaudos išėjusį R. 
Spalio romaną "Rezistenci
ja”.

• K. S. Karpius grįžo iš 
kelionės Floridoje, aplankęs 
gimines ir draugus Jack- 
sonville, Miami ir St. Pe- 
tersburge. šių pastarų dvie
jų miestų buvę clevelandie- 
čiai prašė parvežti jų linkė
jimus savo artimiesiems.

Kalbindami Karpių persi
kelti j Floridą gyventi, Mia
mi ir St. Petersburgo lietu
vių klubai įrašė jį į savo na
rius.

• Algirdas (AL) Budrys 
iškiliųjų krepšininkų tarpe. 
Kiekvieną savaitę Cleveland 
Press ir The Plain Dealer 
yra išrenkami 5 ar daugiau 
žaidėjai, pasižymėję praei
tos savaitės rungtynėse, į 
taip vadinamą ”Dream 
Team”. Jie išrenkami iš vi
sų Clevelando bei priemies
čių aukštesniųjų mokyklų. 
Jų tarpe buvo išrinktas A. 
Budrys iš East Lake North 
mokyklos pasižymėjęs rung 
tynėse prieš Wickliffe aukš
tesniąją mokyklą ir pats 
vienas surinkęs 30 taškų. 
Tai yra berods tik antras 
lietuvis (1968 metais L. 
Stempužis) pakliuvęs į nu
sipelniusiu krepšininkų ele- 
tą.

• SLA 14 kuopos nepa
prastas narių susirinkimas 
įvyks šį sekmadienį, gruo
džio 7 d. Lietuvių salės sve
tainėje. Pradžia 12 vai. Dar
botvarkėje: SLA Pildomo
sios Tarybos narių-kandida- 
tų rinkimai, kuopos valdy
bos bei kitų pareigūnų rin
kimai ir svarbesnių reikalų 
aptarimas. Susirinkimą bai
gus, ten pat įvyks bendri 
broliško bendravimo pietūs. 
Kaina vienam asmeniui 
$2,50. Prašomi susirinkime 
būtinai dalyvauti, o į pietūs 
atvykti su savo šeimų na

May bendrovė, kurios skelbimai nuolat spausdinami Dirvoje, 
dalyvavo suruoštame Kalėdų parade lapkričio 29 su savo mane
kenais Alvlnu ir Chlpmunks, šalia kitų puošnių vežimų ir ma
nekenų.

511 1( 111 1970 METI] SUTIKIMO BALUS
Šv. Panelės N. P. parapijos viršutinėj salėj (Neff Rd.) 

gruodžio 31 d.
Sale atidaryta nuo 8 v. v. Vaišių pradžia 9:30 v. v.

Skirstomės į namus 2 v. ryto.
Stalai 10 asm. užsakomi iki gruodžio 25 d. pas valdybų narius ir iždininkus: V. Blinstrubą — 

tel. 531-2660, D. Staniškį — tel. 531-8496. Auka — 10 dol. asm. — jaunimui 4 dol.

riais. Pietų dalyviai prašo
mi telefonu pranešti kuopos 
valdybai kiek asmenų daly
vaus.

• Balfui aukojo: G. že- 
bartavičius — $56.25, dr. 
VI. Adams — $51.00, dr. A. 
Butkus — $16.00, P. Skar
dis — $16.00, Z. Dučmanas, 
A. Muliolis, XY po $11.00, 
M. Aukštuolis, P. P. Balčiū
nai, S. J. Butrimai, VI. čy- 
vas, L. V. Civinskai, B. Gai- 
džiūnas, S. Keženienė, J. 
Lepeška — po $10.00.

Balfo skyrius aukotojams 
nuoširdžiai dėkoja.

• Wrestling rungtynės 
tarp Mat Heroes ir Villains 
Clash šį ketvirtadienį, gruo
džio 4 d., 8 v. v. Arenoje. 
Bilietai nuo 4 iki 2 dol. gau
nami Arenoje ir Richman’s 
krautuvėje mieste.

DRIVERS NEEDED

Train N0W to drive semi 
truck, local and over the 
road. You can earn over 
$4.00 per hour, after short 
training. For interview and 
application, call 216 — 842- 
5444, or write Safety Dept., 
Nationvride Systems, Ine., 

Dohrn Terminai Bldg., 
3832 Ridge Road, Cleveland, 
Ohio 44144.

• 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.

HELP WANTED MALĖ

tVANTF.D AT ONCE 
IST CLASS SKILLED 

MAINTANENANCE MACHINISTŠ 
AUTOMATIC ROLL THREAD 

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

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

(91-95)

WANTED AT ONCE
JOURNEYMAN

OR
IST CLASS SKILLED 
BRIDGEPORT MILL 

OPERATORS
Mušt be able to sėt up work from 
Blue Prints & Close Tolerance.
Mušt be well ęualified on tool detail 
work. Mušt have own tools. Steady 
vvork, paid Blue Cross. Good Wages. 

SEEGRAM TOOL CO.
58805 GRAND RIVER

NF.W HL'DSON, MICH.
|95-97i

DR. JONAS ŠLIŪPAS (5)

ANKSTYVAS TAUTINIS APSISPRENDIMAS
Atrodo, po Andriukaičio mir

ties sukeltos suirutės jį pasie
kė ir dr. V. Pietario laiškas, 
kur giliu Įžvalgumu ir aukštai 
kultūringu tonu atkalbinėjo 
Šliūpą liautis plūsti kunigus, 
niekinti bažnyčią. Šliūpas,tiesa, 
išspausdino laišką dar savo"Ap 
švietoje", tačiau nebuvo paveik
tas jo. Pridėdamas atsakymą, 
jis lyg aplenkė laišką ir padrė
bė plūdimų sriautą prieš kuni
gus. Gal būti, tai buvo Potts- 
villes bylos atrūgos.

Apie tą pat laiką Šliūpas iš
vertė ir vokiečio anarchisto 
John Mosto, veikusio Ameriko
je, knygutę " Gottespest", duo
damas jai populiarią antraštę 
"Dievas, dangus ir pragaras”, 
ir dar pridurdamas paantraš
tę "Atsišaukimas j dievočius ir 
netikius".

Jei Šliūpas prisipažino kartą, 
jog daręs klaidų, tai būtų turė
jęs sutikti, kad šis vertimas bu
vo pati didžioji. Pats brošiūrė
lės turinys yra pikta invektyva. 
nukreipta prieš ŠventraštĮ ir 
bažnyčios mokslą.šliūpas net ne. 
išdrįso rodytis esąs jos vertė
jas ir siuntė į Bitėnus spaus
dinti ne savo rankos parašytą 
rankraštį. Spausdinimo vietą ir 
leidėją ir stengėsi nuslėpti, kai 
antraštiniame viršelyje pažy
mėjo: "Spausdinta Varšuvoje 
pas Marijoną Krasavską kaš
tais Baltimorės pa ra pi jonų"... 
Galima būtų palaikyti visą daly
ką jaunatviška išdaiga, jei jis 
būtų lietęs ką kitą, tik ne Švent
raštį, bažnyčią ir jos atstovus. 
Pikta ir lėkšta kritika tos kny
gutės neglėjo patraukti jokio 
padoresnio ir supratingesnio 
skaitytojo.

Ekscentriškas knygutės turi
nys pagavo dėmesį Šliūpo šali
ninkų ir kur kas labiau jo prie
šininkų. Kai kurie kunigai net 
iš sakyklų skaitė ją, kaip rodo 
korespondencija iš Scrantono 
"Naujoj Gadynėj" (1894. XI. 27). 
Tos knygutės atminimas atgai
vintas ir paskutiniais metais, 
vis cituojant jos baigiamąją (18 
p.) pastraipą, kur kalbama apie

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

J. JAKŠTAS

bažnyčių sunaikinimą jaunuma- 
tomoje ateityje. Pirmas ją cita
vo kun. St. Yla knygoje "Laisva- 
manybė Lietuvoje" (1936). Cita
tą pakartojo "Dievas sutemose" 
(1964) 49 p. Tą ištrauką randa
me kartojamą ir A. Kučo "Lie
tuvos Romos katalikų susivie
nijimas Amerikoje " (1956) 65 p. 
ir dar "Kun. A. Staniukynas" 
(1965) 21 p. Kiek keista, kad 
tuo karūniniu Šliūpo bedievy
bės liudijimu rodomas tas vo
kiečio Mosto teiginys, tik jo iš
verstas. Ar negeriau būtų pa
sielgta įrašius tik vieną tos pas
traipos sakinį, kurį Šliūpas nuo 
savęs į tekstą {terpėj o jo bedie 
vybės liudijimui būtų pasiieš
kota originalių pareiškimų.

Šiaip ar taip, 1893 m. reiškė 
Šliūpo stipresnį posūkį prieš- 
kuniginės propagandos linkme. 
Tuojau ėmė smarkauti prieš ku 
nigus "Naujoje Gadynėje", ta
me socialistinės dvasios laik
raštyje. Ir vėliau (1905), arsime 
tęs nuo socialistų ir įsijungęs į 
tautiečių srovę, vis nesiiovė 
kalbėjęs prieš kunigus ir jų or- 
ganizacijas. Šiuo keliu žengė 
Šliūpas iki gyvenimo galo. Idė
jine kova su bažnytininkais 
Šliūpas paženklino ir savo vi
so gyvenimo vaisingą tautišką 
veiklą.

Paprastai, dideli veikėjai, 
naujų gyvenimo kelių skynėjai, 
mokslininkai ir išradėjai jau 
vaikystėje pasižymi tokiais ne
nuoramomis, iešką naujų įspū
džių, patirčių ir žinių. Kiek pa
augę ir išmokę skaityti pasida
ro nepasotinamais knygų skai
tytojais. Tuo būdu, tokie jau
nuoliai vedini dvasiniu alkiu ruo
šiasi gyvenimui.

Jaunas Šliūpas ir buvo apsi
gimęs dvasinis nenuorama su 
įgeidžiu skaityti knygas, kokios 
tik po ranka pakliuvo. Perskai
tęs buvusias namuose lietuviš
kas knygas, vartė spintose len
kiškas, lotyniškas ir dar rank
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raščius, užsilikusius nuo dė
džių studentavimo laikų, ir ap
gailestavo, kad tie dalykai ne
lietuviški ir jam nepaskaitomi. 
Traukimas skaityti ženklino jo 
neramią sielą ir stūmė di
deliems užmojams. Jo įgim
tas, nerimstantis būdas pir
miausia ir išsiskleidė lietu
viškoje veikloje.

Dar trečios klasės gimnazis
tas būdamas jis ėmėsi pats ap
rašinėti savo apylinkės miškus, 
medžius ir kita. Jis vertė į lie
tuvių kalbą Hoffmanno pasakas, 
Main Reido ilgoką romaną ir 
net Iliadą bandė lietuviškai ei
liuoti. Jam 16 metų jaunuoliui 
parūpo tada Prūsijoje Fr. Kur
šaičio, žinomo lietuvių kalbi
ninko leidžiamas laikraštis 
"Keleivis" ir jis ušisakė jį. 
Jis išsirašė dar Kr. Donelai
čio Metus, Nesselmanno "Li- 
tauische Volkslieder, Kuršaičio 
lietuvių kalbos gramatiką ir Šlei
cherio lietuvių kalbos vadovą. 
Vos tik Tilžėje įsisteigė (1879) 
lietuviška literariška draugija, 
Šliūpas įsirašė į ją. Jis pasida
rė bendradarbis jos pradėto leis
ti žurnalo ir siuntė jai kelias 
surašytas pasakas. Per Kauno ku 
nigų seminarijos klierikus suži
nojo apie A. Baranausko ir K. 
Jauniaus darbus ir įsigijo Ba
ranausko rankraštinę grama
tiką. Jau gimnazijoje skaitė Ig. 
Kraševskio ir Kondratavičius - 
Syrokomlės raštus ir žavėjosi 
jais.

Ankstyvam Šliūpo tautiniam 
apsisprendimui reikšminga bu
vo ir Mintaujos gimnazija. Toje 
mišrioje tautybių ažvilgiu gim
nazijoje jaunas lietuviukas pri
sižiūrėjo, kaip kitų tautybių 
moksleiviai spietėsi savose or- 
gąnizacijoe. Lietuvos lenkaibu- 
vo daugiausia dvarininkų vaikai 
ir su Lenkijos dvarponiukais tu
rėjo atskirą draugiją. Vokiečių 
baronų ir šiaip jų tautybės vai
kai skyrium laikėsi. Latviai 
moksleiviai turėjo juos apjun
giančių visokių draugijų. Čia 
pat buvo ir latvių laikraščiai, 
kuriais domėjosi jų jaunuome
nė.

Tik lietuviai paskidę tautybių 
tarpe, be jokios draugijos tūno
jo. Jie buvo nepaisoma mažu
ma, degraduota palyginti su ki
tomis tautybėmis. Jų niekas ne
paisė nei bažnyčioje, nei mokyk
loje. Jaunas Šliūpas atjautė tą 
pažemintą lietuvių padėtį ir sie
lojosi. Paskutinio karo metu 
rašytoje autobiografijoje (jo
sios rankraščiu gaunu pasinau
doti per sūnaus inž. V. Šiūpo 
malonę) kalba Šliūpas prisimin
damas Mintaujos laikus: "Įkvė
pimą kovoti Įsigijau dar besi
mokydamas Mintaujoje, kur aš 
matydavau latvius turint savus 
laikraščius, švenčiant tūla s gies
mių ir tautiškas šventes. Aš 
svajodavau, kodėl-gi lietuviams 
viskas draudžiama... Taip-gi 
lenkų jaunimo patriotizmas man 
smigo į akis... Mes-gi lietuviai, 
nors ir buvome būrelis, nieko 
tautiško neturėjome dėl to, kad 
mūsų tarpe nebuvo turtingesnių 
ir mokytesnių žmonių.

Katalikų bažnyčioje būdavo 
lenkų ir latvių kalboje pamoks
lai. Mūsų kapelionas nė moki
niams nesakydavo lituviškų pa
mokslų ir gimnazijoje viską dės
tydavo tai lenkiškai, tai vokiš
kai, nors lenkų ten keli buvo, o 
visi kiti lietuviai".

Šliūpas Ir jo draugai tik pa
dejuodavo kartais susirinkę ir 
išsiskirstydavo, pasižadėję atei
tyje ką nors daryti savo tautos 
labui. Tuo tarpu veikti tautiš
kai ir burtis į organizaciją dar 
jiems trūko jėgų. Per amžius 
užguito lietuvio būsena dar slė
gė ir juos moksleivius.

Praktišką tautišką darbą pra
dėjo Šliūpas, kai nuvažiavo stu
dijuoti į Maskvos universitetą 
(1880). Jis rado universitete ke-

Puikios vaišės
Šampanas ir kt. nuotaikai 

pagerinti...,
Šokiams gros J. Pažemio kapela,
Dovana ponioms už gražiausią 

baliaus rūbą,
Dovana už gėlių šokį (valsą) 
ir dar kitų staigmenų.

lioliką lietuvių studentų, bet be 
savos tautiškos draugijos. Šliū
pas pastebėjo dvi lietuvių stu
dentų grupes: marljampoliškių 
ir šiauliškių. Pirmoje grupėje 
buvo daugiau tautiškai nusitei
kusių; tuo tarpu antroje vyravo 
domėjęsi socializmu. Patriotiz
mas čia net buvo smerkiamas. 
Laikytas progreso trukdytoju.

Po Šliūpo atvykimo tuojau at
sirado lietuvių studentų draugi
ja. Pats Šliūpas nesisako buvęs 
jos įkūrėjas, kai jis paskutinė
je autobiografijoje rašo: "Mes 
studentai lietuviai Įsikūrėme sa
vo draugiją. Dažnai susieidavo
me pasiginčyti dėl ypatingų klau
simų ir paskaitėlę atlikti, ir, 
pagaliau, leidome hektografuo
tą "Aušrą", lavinomės tėviško
je kalboje". Kad Š. buvo to ra
telio spiritus movens ir, gal 
būti, jo įsteigėjas, jis pats ne 
tiesioginiai prisipažino, kai 
sakosi raginęs ratelio narius 
rašyti referatus. Kai studentai 
atsikalbėdami patarė jam pa
čiam pradėti, jis ir parašė re
feratą apie Mindaugą ir jį per 
skaitė susirinkime. Apie šią 
studentų draugiją ir Šliūpo vaid
menį joje turime visai patiki
mą liudijimą iš mūsų žymaus 
kalbininko J. Jablonskio, nuvy- 
kusio studijuoti Į Maskvą vie
nais metais vėliau. Jis pakar
totinai kalba, kad radęs lietu
vių studentų būrelį ir J jį įsto
jęs. Jam ypač krito Į akį stu
dentas Šliūpas, kuris jam "iš
rodė visų kruopščiausias ir 
visų darbščiausias" (Raštai, 1 
t. 1932, 71 p.).

Draugijoje net kelta mintis 
bandyti atgauti spaudos lais
vę. Ruoštasi siųsti prašymas 
vidaus reikalų ministrui. Kai 
netrukus kilo sąmyšis po caro 
Aleksandro 11 nužudymo (1881 
III.13), sumanymas negalėjo bū
ti Įvykdytas.

Pirmąsias studentų atosto
gas Šliūpas panaudojo visuome
niniam tautiniam darbui. Jau 
minėta, kaip su L. Janavičium 
rinko aukas nukent ėjusiems dėl 
politinės veiklos. Nemažiau rū
pėjo jam ir grynai lietuviški 
dalykai. Su draugu lietuviu 
(Spuduliu) aplankė Įvairias Lie
tuvos vietas, jų tarpe ir Pane
munėlį. Susižavėjo čia rastu 
kun. Katelės parapijos jaunimo 
švietimo darbu. Net po 20 me
tų rašytuose atsiminimuose la
bai pagarbiai atsiliepė apie to 
liaudies švietėjo didelį darbą.

(Bus daugiau)

HELP WANTED MALĖ

McKAY
OPPORTUNITIES

ELF.CTRICAL ENG1NEER
Experienced in plant engineering. 

electrical conlro) systems, and the 
purcha.sing of electrical eęuipment 
and a BSF.F. Degree.

PROJF.CT ENG1NEER
F.xperience in machine design. 

Should have a working knowledge of 
stress analysis, hydraulies, pneumal- 
ics, electric, canis, gears, bearings, 
and a BSMF. degree.
Excellent rmployee fringe benefit 
program which includes Company 
paid life insurance, hospitalization 
and major medical program.

APPLY OR SEND RF.SUMES TO:

THE McKAY COMPANY
850 GRANTLEY ROAD

YORK, PENNSYLVANIA 1 7405 
Att: Personnel Deparlment 

(95-97)

MACHINE DESIGN 
LAYOUT MEN

DETAILERS and CHECKERS
PHONE (5 1 71 652-247 1 or 652-2481

K.L.C. ENTERPRISES 
INCORPORATED 
POST OFFICE BOX 447

FRANKF.NMUTH. MICH. 48734 
(93-97)

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

• "Rezistencija”, R. Spa
lio romanas, jau gautas iš 
knygrišyklos ir pirmadienį 
pradėjome siuntinėti užsi
sakiusiems asmenims , bei 
platintojams.

• Teodoras Blinstrubas, 
ALT valdybos vicepirminin
kas, VLIKo seime New Yor
ke atstovaus Amerikos Lie
tuvių Tarybą, pirmininkui 
inž. E. Bartkui negalint 
vykti.

NAUJA RAŠYTOJŲ 
DRAUGIJOS VALDYBA

Į Lietuvių Rašytojų 
Draugijos naują valdybą 
korespondenciniu keliu iš
rinkti : Leonardas Andrie- 
kus, Paulius Jurkus, Jurgis 
Jankus, Algirdas Landsber
gis ir Nelė Mazalaitė. Kan
didatais liko: Leonardas 
Žitkevičius, Ona Balčiūnie- 
nė-Audronė ir Juozas Pet- 
rėnas.

Valdyba šiomis dienomis 
p a s i s k irstys pareigomis. 
Naujoji valdyba, kaip ma
tome, išrinkta iš New Yor
ke ir apylinkėse gyvenančių 
rašytojų. Senoji valdyba 
buvo Chicagoje.

TALENTINGA 
MERGAITĖ

Daina šukytė, būdama 
tik 8 metų jau stebino pub
lika su savo arkliuku, per 
paskutinius 5 metus laimė
dama daugiau negu 200 
gražių kaspinių, daug čem
pionato trofėjų ir net pini
ginių premijų.

Nuoširdžiam Dirvos rėmėjui, Vil
ties Draugijos šimtininkui ir buvusiam 
ALT S-gos Netvarko skyriaus pirmi
ninkui

VLADUI DILIUI
mirus, žmonai IZABELEI, broliui ir 

seserims bei artimiesiems reiškiame gi
lią užuojautą

Vilties Draugijos Valdyba
ir

Dirva

New Jersey Lietuvių Tarybos iždi

ninkui

VLADUI J. DILIUI

mirus, žmonai IZABELEI DILIENEI, 

broliui ir seserims pavergtoje Lietuvo

je ir artimiesiems gilią užuojautą reiš

kia

New Jersey Lietuvių Tarybos
Valdyba

VLADUI J. DILIUI

mirus, žmonai IZABELEI, broliui ir se

serims pavergtoje Lietuvoje ir artimie

siems bei giminėms JAV gilią užuojau

tą reiškia

Julius ir Anelė Pakniai
Albinas ir Ieva Trečiokai

Nemažiau ji stebino ir 
Blue Water Manors svečius 
pasirodydama Lage George 
ežero sporte, ant vandens 
pašliūžų atlikdama solo, po
rom ir piramide. Jaunoji 
Daina turi nemažai gavusi 
trofėjų ir už dainavimą.

Bolton Lending talentų 
parengimuose per 5 metus 
laimėjo pirmą vietą, o šiais 
metais Glens Falls operetes 
parengtame muzikaliniame 
veikale ”Mame” lapkričio 
6, 7 ir 8 atliko Mames rolė 
ir iš teatralinių recenzentų 
susilaukė puikių pagirimų. 
Linkime Dainai šukytei ir 
toliau pirmauti sporte ir 
artistiniame gyvenime, (b)

• "Christmas Around the 
World”, kurios Chicagoje 
ruošiamos jau 28 metais, 
vyksta Chicago Museum of 
Science and Industry patal
pose, Jackson Park. Lietu
vių diena bus šeštadienį, 
gruodžio 6 d., 7 vai. 30 min. 
Tą dieną lietuviai išpildys 
meninę programą ii’ gauti 
specialiai paruoštų lietuviš
kų valgių, bei garsiojo ku
gelio.

NAUJAS LIETUVIU 
MOTELIS FLORIDOJ

Albina ir Vytautas Toni
kai įsigijo modernišką mo
telį Sapphire Sea Motor 
Lodge prie vandenyno, 700 
Ocean Drive, Juno Beach, 
Floridoje. Tik 20 minučių 
nuo Palm Beach airporto.

Kviečia lietuvius atosto
gų, pasimaudyti Atlanto 
vandenyne ir pailsėti ramio
je vietoje.

VAIŽGANTO RAŠTŲ 
PARODA

Kan. Juozo Tumo-Vaiž
ganto šimtasis gimtadienis 
numatytas Chicagoje pami
nėti specialiu Vaižganto at
minimo vakaru gruodžio 27. 
Vakarą organizuoja Peda
goginis Lituanistikos Insti
tutas, lietuvių visuomenės 
padedamas.

Vaižganto vakaro progra
moje, be kitų dalykų, nu
matyta ir Vaižganto raštų 
paroda, kurioje bus išstaty
tas to autoriaus kūrybinis 
palikimas. Paroda bus įreng

ta specialiose vitrinose, ap
šviesta ir iliustruota Vaiž
ganto gyvenimo paveiks
lais.

Kad lietuvių visuomenė, 
o ypač mokyklos, jaunimo 
organizacijos, tą parodą ga
lėtų apžiūrėti dar prieš sce
ninę programą, t. y. prieš 
gruodžio 27, paroda bus 
įrengta gruodžio vidury.

Be įprastinių darbų, to
kiai bent truputį švaresnei 
raštų parodai įrengti visa
da reikalingas kone pagrin
dinis daiktas — pinigai. Be 
jų, kaip žinia, nieko geres
nio nepadaroma, žinoma, 
tokią raštų parodą juk ga
lima suorganizuoti ir be di
desnių išlaidų, sudėstant 
kur pasienyje knygeles ant 
stalų, kaip dažniausiai Chi
cagoje ii- būna. Taip pasku
bom sudėstyta raštų paro
da nesuteiktų reikalingos 
pagarbos nei Vaižgantui, 
nei jo raštų parodos lanky
tojui. Todėl šiuo atžvilgiu 
ir tenka daryti nors trupu
tį kitaip. O tasai "truputis”

Mylimai mamytei

LUIZAI ČEGLOKOVIENEI

mirus, dukteris TAMARĄ ir GALIĄ 

su šeimomis, gilaus liūdesio valandoje 

užjaučiame ir kartu liūdime

Eugenija ir Vytautas 
Meškauskai

■M———-—-m-——--—----—-—--—--———-i

Mieliems

VYTAUTUI ir STELLAI ABRAIČIAMS,

tėvui ir uošviui KOSTUI ABRAIČIUI Lietuvoje

mirus, gilią užuojautą reiškiame

ALT S-gos Richmond Hill skyrius

Inž. VLADUI DILIUI

mirus, Jo žmoną IZABELĘ DILIENĘ ir artimuo

sius giliai užjaučiame ir kartu su jais liūdime

Tina, Vaidas, Vikis, 
Andrius ir Tadukas Klupšai

Toronto — Canada

IZIDORIAUS VASYLIŪNO KONCERTAS BOSTONE

šeštadienį, gruodžio 6 dieną vakare 8:30 vai., Jordan Hali salėje Bostone, Mass., įvyks metinis smui
kininko Izidoriaus Vasyliūno koncertas. Jo palydovas prie fortepiono, kaip ir visuomet bus dr. Vytenis 
Vasyliūnas. Programoje Franz Schuberto, Edvardo Griego ir Jono švedo veikalai. Jono švedo sonata bus 
pirmą kartą išpildoma Bostone. Kompozitorius Jonas švedas gyvena Clevelande. Jis dėsto fortepijoną 
Clevelando Muzikos mokykloje. Jo veikalų Bostone išpildė Andrius Kuprevičius ir Aldona Stempužienė. 
Jo smuiko sonata yra stambesnis veikalas, trunkąs virš 20 minučių. Ji parašyta 1961 metais. Bostono 
nuoširdūs lietuviškos muzikos mylėtojai nepraleis progos pasiklausyti naujos smuiko sonatos.

LOS LANGEI.ES LIETUVIŲ TAUTINIAI NAMAI
KARTU SU

A.L.T. S-GOS LOS ANGELES SKYRIUM, 
š. M. GRUODŽIO 31 D., 9 V. V. RUOŠIA 
ŠEIMYNIŠKAI NUOTAIKINGĄ 

NAUJUJU METU SUTIKIMAZ. C- C

naujai atremontuotose savose patalpose, 
3356 Glendale Blvd., Los Angeles, Calif., 

į kurį maloniai kviečia lietuvišką visuomenę atsilan
kyti. Dėl ribotų vietų skaičiaus, bilietai įsigyjami iš 
anksto, skambinant telef.: p. Br. Dūdai — 382-1519, 
p. Br. Gediminui — 295-2260, p. V. Mažeikienei — 

255-6961.
ĮĖJIMAS SU VAIŠĖMIS IR ŠAMPANU — 6 DOL.

ASMENIUI.

atsieina per 200 dolerių. O 
iš kur gauti tuos pinigus, 
kada Institutas neturi jo
kio pastovaus piniginio už
nugario ?

Tą "truputį” šį kartą iš
perka Lietuvių Tautinis 
Akademinis Sambūris. Tas 
pats Sambūris, kuris jau ne 
sykį Institutą yra ištraukęs 
iš įvairių švietimo darbo 
klampynių. Net tūkstanti
nėmis sumomis! Taigi ir šį 
kartą Vaižganto garbei, lie
tuviškojo švietimo gerovei 
ir, žinoma, savo paties bu
vimo įprasminimui tasai 
Sambūris sutiko paimti ant 
savo pečių Vaižganto raštų 
parodos mecenato naštą.

Lietuvių Tautinio Akade
minio Sambūrio vadovybę 
šiuo metu sudaro: pirm. 
Kazys Kasakaitis, Ignas 
Andrašiūnas, dr. Antanas 
Kalvaitis, Stasys Vidman
tas ir Juozas žvynys.

Kaip šiems vyrams, taip 
ir visiems to Sambūrio na
riams Institutas reiškia 
nuoširdžią padėką ir pagar
bą. Domas Velička

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

MALĖ

MACHINE OPERATOR
For Conomatics, New Brilain 
chuckers. tracer lathes. Afternoon 
shift. 52 weeks per year plūs over- 
lime. Marren area. 3 I 3-536-1 3 I I. 
Monday through Friday 8 a. m.-4:30 
p. m.

An F.qual Opportunity Employer
(95-97)

SETUP MEN
Minimum 5 years experience on Cono- 
matics, Nevv Brilain chuckers, tracer 
lathes. Steady vvork 52 vveek s per 
year. Overtime no layouffs. Warren 
area. Call 3 I 3 -5 36-1 3 I I, Monday 
through Friday 8 a. m.-4:30 p. m.

An L.qual Opportunity Employer
(95-97)

WANTED AT ONCE

MEN
No experience necessary. $3.00 per 
hour to slart. 25 c. increase in 60 
days.
Pyoft sharing. Insurance and other 
fringe benefits. Steady vvork.

CASTALL PRODUCTS, INC.
3 53 1NDUSCO COURT 

TROY. MICH.
(91-97)

WANTED EXPER1ENCED 
BEEF BONERS

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

ALSO
PICNIC BONERS

3.79 per hour.
Steady vvork. Good fringe benefits.

Call MR. BRAAM 
HERRUD CO.

2000 OAK INDUSTRIAL DRIVE 
GRAND RAPIDS, MICH.

(93-102)

Nouįos, dėmesio rertas, romanas!
DIRVA
6907 Superior Avė. 
Cleveland, Ohio 44103

Siunčiu.........dol. pinigais/čekiu, už kuriuos prašau atsiųsti:

........ egz. R. Spalio romaną "Rezistencija” 
Kaina 6 dol.

Mano adresas: ......................................................................
(pavardė ir vardas)

(namo numeri* ir gatvė)

(miestas ir valstybė, zip Nr.)
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