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EUROPOS ATEITIS
ATGIJANTIS NACIONALIZMAS KENKIA VIENYBEI

Gruodžio 1 ir 2 dieno
mis Olandijoje įvyko Eu
ropos valstybių, suda
rančių Bendrąją Rinką 
ar gražiau tariant ūkinę 
bendruomenę, vyriausy
bių viršūnių konferenci
ja. Nors šias eilutes ra
šant ji dar nebuvo pasi
baigusi, verta sustoti 
ties priežastimis, pri- 
vedusiom prie tos kon
ferencijos .sušaukimo. 
Mat toji ūkinė organiza
cija, kuri turėjo prives
ti ir prie politinės vie
nybės, pergyvena sunkią 
krizę, kuriai nugalėti ga
li neužtekti vien gražių 
konferencijos užbaigos 
biuletenio žodžių.

1957 m. kovo 25 die
ną Prancūzija, Vakarų 
Vokietija, Italija, Olan
dija, Belgija ir Luxem- 
burgas sudarė ūkinę 
bendruomenę, kuri ne tik 
turėjo sukurti bendrą rin
ką tų kraštų gaminiams, 
bet ir anksčiau ar vė
liau privesti prie politi
nio susivienijimo. Šian
dien — po dvylikos me
tų — bendroji rinka dar 
nėra visu 100% įsigyve
nusi, o apie politinę vie
nybę niekas jau rimtai 
net nediskutuoja.

Bet ir dalinai įgyven
dinta bendroji rinka bu
vo didelis pasisekimas. 
Ji apjungė 186 milijonus 
žmonių, ji yra trečioji 
pagal didumą plieno ir 
elektros energijos ga
mintoja ir antra (po 
JAV) vidaus prekybos 
apyvarta. Prekyba tarp 
tų šešių valstybių per 10 
metų padidėjo 318%, tuo 
tarpu kai likusiam pa
saulyje tik 104%. Maža 
to, bendroji rinka pri
vedė ir prie kai kurių 
pramonės gaminių kaip 
šaldytuvų, skalbimo ma-

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.

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS

šinų, televizijos ir radi
jo aparatų, tekstilės ir 
šokolado kainų sumažė
jimo. Atskirų kraštų pa
jamos už gaminius ir pa 
tarnavimus per 10 metų 
Prancūzijoje pakilo 63% 
Vokietijoje 64%, o Itali
joj net 71%. Čia pat rei
kia pastebėti, kad ir ne
dalyvaują toje ūkinėje 
bendruomenėje kraštai, 
kaip Japonija, Šveicari
ja ir Švedija, padarė žy
mią ūkinę pažangą. Pvz. 
Japonija per tą laiką pa 
didino savo ūkinę gamy
bą 303%, Švedija 78%, o 
Prancūzija tik 61%. Kas 
perša mintį, kad kai ku
rie kraštai ir be bendro
sios rinkos būtų pasiekę 
gerų rezultatų.

Mat, bendroji rinka iki 
šiol dar nėra įvykęs fak
tas, muitai ir mokesčiai 
neleido privesti prie vie
nos ir tos pačios rūšies 
prekės kainos visose še
šiose valstybėse. Foto 
aparatas įvežtas į Vokie, 
tiją pabrangsta 11% apy
vartos mokesčiu. Pran
cūzijoje 25%, Belgijoje 
20%, Italijoje 9,4%, Lux- 
emburge tik 3%. Belgijo
je automobiliai yra apdė
ti 21% vertės prabangos 
mokesčiu. žodžiu, tas 

pats gaminys kiekvieno
je valstybėje turi skir
tingą kainą. Dar yra vi
sokiausių varžtų, kurie 
stabdo tikrai laisvą pa
sikeitimą gerybėmis.

Dėl to šveicarų "Neue 
Zuercher Zeitung" kon
ferencijos išvakarėse 
konstatavo: "Bendroji
Rinka, nepaisant kai ku
rių pasisekimų dar ne
pasiekė savo pirminio 
tikslo: sukurti didelę 
prekyvietę be jokių varž
tų".

Ypatingai daug' galvo
sūkio sukėlė žemės ūkio 
gaminių kainos.Skaičiuo
jama, kad žemės ūkyje 
dirba bent 5 milijonai 
žmonių daugiau negu, 
kad reikėtų. Įvairiomis 
priemonėmis ir primo- 
kėjimais maisto kainos 
išlaikomos Europos 
Bendroje Rinkoje aukš
tesnės negu pasaulinėje 
rinkoje. Pvz. jautiena Eu 
ropoję kaštuoja dvi gubai 
daugiau negu pasaulinė
je rinkoje, sviestas be
veik keturis kartus dau
giau, kviečiai dvigubai 
brangiau. Tokios kainos 
paskatino ir įgalino Eu
ropos ūkininkus produ
kuoti žymiai daugiau ne
gu reikėtų. Bendroji rin
ka šiuo metu turi pertek
liaus: 5 milijonus tonų 
javų, 384 tūkstančius to
nų pieno miltelių, 427 
tūkstančius tonų svies
to, 1,2 milijonus tonų 
cukraus. Jų parduoti ki 
tiems neįmanoma dėl 
kainų brangumo. Dėl to 
dalis kviečių buvo da
žais ar denatūratu pa
versta žmonių naudoji
mui nenaudotinu ir ne
paprastai pigiai parduo
ta Lenkijai ir Čekoslo

vakijai žąsų ir kiaulių 
maitinimui! Vietoje, kad 
leidus gamybą išbalan
suoti pareikalavimo ir 
pasiūlos principui, grieb
tasi primokėjimų už ga
mybos sustabdymą siste 
mos, kuri kiekviename 
krašte veikia kitaip.

Pirmąją rimtą krizę 
Bendroji Rinka pergyve
no 1963 metų sausio 14 
d. Tuo metu šešių kraš
tų ministeriai tarėsi 
Bruselyje dėl D. Brita
nijos įsileidimo į savo 
organizaciją. Tuo pačiu 
laiku de Gaulle, visai ne 
painformavęs besitariau - 
čius ministerius, paskel
bė savo veto prieš britų 
priėmimą. Skelbdamas 
tai Paryžiuje de Gaulle 
norėjo pabrėžti Prancū
zijos suverenumą. Jo at
sisakyti jis nenorėjo jo
kia kaina. Tai paskatino 
ir kitus kraštus daugiau 
žiūrėti savo šios dienos 
interesus, mažiau svajo 
jant apie bendrą ateitį. 
Rezultate po truputį pra
dėta abejoti dabartinės 
Bendros Rinkos nauda.

Tas išgąsdino naująją 
Prancūzijos vyriausybę, 
kuriai Bendroji rinka da
vė ypatingai daug nau
dos, ypač jos žemės 
ūkiui. Prezidentas Pom
pidou nori dabar sutikti 
"iš principo" su D. Bri
tanijos prisijungimu, jei 
jos žemės ūkis toliau 
naudosis specialiom pri
vilegijom, tačiau patys 
britai šiuo metu į Bend
rąją Rinką žiūrį su daug 
didesniais rezervais ne
gu anksčiau. Europiečiai 
dabar įžiūrėjo, kad ša
lia ūkinio susivienijimo 
turėjo eiti ir politinis 
susivienijimas. To ne
padarius, ūkinis susivie
nijimas negalėjo nugalė
ti visų jam pasitaikan
čių kliūčių.

BALFO DIREKTORIŲ 
SUVAŽIAVIMAS

BALFo 25 metų sukaktu
vinis seimas įvyko Chicago
je kovo 16 d., gi dabar, lap
kričio 29 d., Clevelande įvy
ko to seimo išrinktų direk-

BALFo 25 metų sukakties minėjime Clevelande. Balfo pirm. kun. V. Martinkus, erdvės gražuolė M. 
Stepienė, komp. D. Lapinskas, V. Puškorius, sol. D. KuCėnlenė ir naujasis Balfo garbės narys K. Kar- 
pius V. Pliodžinsko nuotrauka

Ukrainos prezidentas Mykolą Livyckyj (kairėj), neseniai lankėsi New Yorke ir buvo susitikęs su Vy
riausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto pirmininku dr. J.K. Valitlnu, su kuriuo aptarė dabartinę abiejų 
kraštų situaciją ir laisvinimo kovos problemas. Maželio nuotrauka

\į
v

torių suvažiavimas sąryšy
je su Clevelando rengtu 
BALF skyriaus 25 metų 
veiklos paminėjimu. Posė
dis vyko Pick-Carter vieš
butyje.

Šiame suvažiavime Cleve
lande dalyvavo naujai iš
rinkti direktoriai ir valdy
ba. Tačiau ne visi dalyvavo, 
dalį jų atstovavo jų įgalio
tiniai.

P o s ė d žiuose dalyvavo: 
centro valdybos pirminin
kas kun. V. Martinkus, vi
cepirmininkė adv. Elena Ar- 
manienė, generalinis sekre
torius A. Dzirvonas, BALF' 
veikalų vedėjas kun. P. 
Geisčiūnas, direktoriai dr. 
V. Ramanauskas, kun. dr. 
F. Gureckas, Dalia Bobelie- 
nė, adv. Stepas Bredes, Vin
cas Mankus.

Negalėjusius atvykti į 
suvažiavimą atstovavo cle- 
velandiečiai: M. Rudienę — 
Kazys Gaižutis, kun. J. Pau- 
perą — A. Mikulskis, dr. D. 
Jasaitį — P. Mikšys, Vy
tautą Kasniūną — K. S. 
Karpius, VI. Pažiūrą — V. 
Vinclovas, dr. P. Kisielių — 
S. Laniauskas, M. Kregždie- 
nę — Juzė Daugėlienė, 
Adolfą Baliūną — Henrikas 
Idzelis ir kun. V. Pikturną 
— kun. P. Geisčiūnas.

Suvažiavimui jie sudarė 
reikiamą kvorumą, direkto
rių skaičius yra 31.

Suvažiavimui vadovavo 
pats centro valdybos pirmi
ninkas kun. V. Martinkus, 
sekretoriatui buvo pakvies
ti Juzė Daugėlienė ir K. S. 
Karpius.

Šiame suvažiavime Kazys 
S. Karpius buvo paskelbtas

Trys svetur atkurtos 
tėvynės....

Lapkričio 12 dieną Ita
lijos didysis dienraštis 
CORRIERE DELLA SE
RĄ vėl įdėjo stambų 
straipsnį apie Baltijos 
kraštus. Šį kartą tai nė
ra informacija iš tenai, 
o daugiausia iš pasikal
bėjimų su tų kraštų po
litiniais išeiviais Stock- 
holme. Kalbėta daugiau
sia su tais, kurių tenai 
daugiau, tai yra, su es
tais bei latviais, tačiau 
paliestos visiems, taigi 
ir lietuviams bendros 
problemos, taip pat ir 
lietuvius bei Lietuvą lie
čianti e ji duomenys pami
nėti lygiai tiksliai, kaip 
ir kiti.

Straipsnį tiksliausiai 
apibūdina jo 
Pagrindinė, 
skilčių, sako: 
tur Atkurtos 
Viršuj jos — 
politinių išeivių pasau
lį". Žemiau išdėstomos 
tezės: "Estai, lietuviai 
ir latviai pabėgėliai,pa
sklidę pasaulyje, stengia
si visokiomis priemonė 
mis sukiudyti savo vai-

antraštės, 
septynių 

"Trys Sve- 
Tėvynės". 
"Kelionė į

BALFo garbės nariu, kuris 
buvo tautininku atstovu 
steigiamajame Balfo seime 
ir visą laiką aktyviai talki
no Balfui. 

kų sutapimą su kraštais, 
kuriuose jie gyvena. — 
Valstybinės mokyklos ir 
universitetai, turintieji 
perteikti nepakeičiamą 
tradicijų ir kultūros pa
likimą, tėvynėje įtakoja
mi rusifikacijos priemo 
nių. — Našta ant kaiku- 
rių vakariečių valstybių 
sąžinės".

Straipsnyje yra nekar
tą užkliūta už įvairių 
valstybių, neišskiriant 
ir Italijos, laikysenos 
Baltijos valstybių atžvil
giu, kuriuose mato ne
maža kompromisų su są
žine. Skyriuje, pavadin
tame, "Tyli kova" sako, 
kad iš visų politinių pa
bėgėlių baltieči ai atrodą 
geriausiai informuoti 
apie tai kas dedasi jų tė
vynėse. Žinios gauna
mos per ryšius su gimi
nėmis bei draugais, per 
padažnėjusius apsilan
kymus, o taip pat ir iš 
Vilniuje, Rygoje bei Ta
line leidžiamų laikraš
čių, kurie atskleidža, ką 
režimas ten yra užsimo 
jęs. Tomis žiniomis rem
damasi, politinė išeivija 
esą, imasi priemonių 
tiems užsimojimams at
remti, jiems demaskuo
ti. Skyriuje "Tragiškapa
moka" pabrėžiama, kad 
ginkluotoji rezistencija 
yra atmesta (nurodoma, 
kad vien Lietuvoj joje žu
vo apie 30,000) ir yraap 
sispręsta kovoti iš vi
daus, ir tik kultūros bei 
švietimo plotmėj, bet ne 
politinėj, — siekiant su 
kliudyti rusifikaciją,už
tikrinti tradicijų pertei
kimą jaunimui.

Keliais pavyzdžiais 
vaizduojama, kaip fikty
vi yra tariamoji "res
publikų" autonomija So
vietų Sąjungoj, ir kaip 
žingsnis po žingsnio 
grįžta stalininių laikų 
metodai. Papasakota lat
vių socialdemokrato 
Menderio byla, kurs už 
parodymą ar padavimą 
savo memuarų iš Ameri
kos atvykusiam svečiui 
neseniai nuteistas penke
rius metus kalėti, būda
mas jau 84 metų am
žiaus.

Gale papasakota vie- 
(Nukelta į 2 psl.)
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PO PIETŲ KRYŽIUM
— VL. RADZEVIČIUS - ' —

įSKuminga vakarienę minint Lietuvos karo mokyklos 50 metų sukaktuves. Stalo galė sėdi iš kairės: Kut 
kienė, Labutis, kun. Kazlauskas, Levickienė, Levickis, Bajorūnienė, Bajorūnas, Lapšienė. Stovi ifkil- 

-miUJtadovas T. LaDŠvs. A RnHrln nuotrauka

SENO ŽMOGAUS ATSIMINIMAI (3)

MEČISLOVAS DŪVOINA SILVESTRAVlClUS
Iš karo mokyklos 50 metų sukaktuvių Adelaidėje. Momentas prieš 

vainiko padėjimą. Iš kairės: A. Urnevičius, A. Levickis ir K. Labu
tis. A. Budrio nuotrauka

KARIUOMENĘ PRISIMENANT
Nė vieną kartą, nė vienoje Australijos lietuvių 

kolonijoje per visus dvidešimts tremties gyvenimo 
metų nebuvo pamiršta lapkričio 23-čioji diena. Lie
tuvos Kariuomenės šventė visur ir visada būdavo 
ir tebėra vienaip arba kitaip atžymima. Charakte
ringa yra ir tai, kad tos šventės minėjimų nepalie
čia laiko dulkės. Nuotaikose ir išgyvenimuose jau
čiamas kažkoks neišsenkamos gyvybės šaltinis. Tai 
ypač ryšku šiųmetiniuose parengimuose. Vienur jie 
platūs ir iškilmingi, kitur kuklūs ir šeimyniški. Ta
čiau niekur forma nenustelbia esmės ir prasmės. 
Tos dienos proga kiekvienas lietuvis išgyvena tai, 
ką šiemet savo vedamajame apjungė "Tėviškės 
Aidai" šiais žodžiais: "Mes lenkiame galvas vi
siems tiems kariams, kurie paaukojo savo gyvy
bes ant tėvynės aukuro, kad mes būtume laisvi; mes 
lenkiame savo galvas ir mūsų savanoriams, kurie 
yra dar drauge su mumis, ir laukiame, kad vėl pa
sigirstų tas istorinis šaukimas: Drąsi ai, be baimės, 
kaip mūsų tėvai ir sentėviai, užstokim priešams ke
lią, pakelkim žygį už Motiną Tėvynę, už Lietuvos 
Valstybę".

Karys ir laisvė, savanoris ir nepriklausomy
bė mums yra neatskiriamos sąvokos. Ne dėl karių 
kaltės patys kariai šiandien išsklaidyti ir laisvė 
sutrypta, tačiau savo širdyse mes puoselėjame ne
priklausomybės jausmą ir esame giliai įsitikinę, 
kad laisvės trokštančioj tautoj auga vyrai, kurie, 
išmušus reikalingai valandai, laisvės kovų ugnyje 
atstatys išsvajotą nepriklausomybę. Šia kryptimi 
žvelgia ir "Tėviškės Aidai" savo baigiamoj pasta
boj: "Galybių Viešpats, kuris leido tautas ir įdie
gė joms laisvės troškimą, palaimins tada mūsų 
naująją kariuomenės kartą Šventam Žygiui".

Australijos lietuviai neišvengė tam tikro su- 
australėjimo. Kartais pastebimas ir koktus pamėg 
džiojimas, sakyčiau, savotiškas australizmas tiek 
išoriniuose santykiuose, tiek galvosenoje. Tačiau 
atrodo, kad nė į vieno lietuvio vidų neįsiskverbė 
australiškas požiūris į kariuomenę bendrai ir karį 
specialiai. Australai neturi pagarbos savo kariui ir 
dažnai į jį žiūri kaip į neproduktyvų narį, kurio iš
laikymą ant savo pečių turi nešti kiekvienas mo
kesčių mokėtojas.

Nors Australų kariai drąsiai ir pavyzdingai 
kovojo abiejuose pasauliniuose karuose, tačiau šie 
jų žygiai platiesiems sluoksniams nepaliko dides
nio įspūdžio. Iš antros pusės, ir australai vyrai 
nejaučia pareigos kariniam pasiruošimui. Iki pat 
Vietnamo konflikto Australijai pakako samdytų vy
rų keliems batalijonams sudaryti. O kai to konflik 
to eigoje čia buvo įvestas dalinis šaukimas savotiš
kos loterijos būdu, kaip iš gausybės rago be persto
jo pilasi įvairiausi išsisukinėjimai ir pasipriešini
mas. Tik Baltų Taryba galėjo drąsiai pareikšti Aus
tralijos vyriausybei, kad nė vienas pabaltietis ne
degina kariuomenėn šaukimo kortelės. Jau minė
tas savaitraštis iš tų išsisukinėjimų daro šitokias 
išvadas: "Mes matome čia tokius dalykus,kurie mū
sų akyse yra niekas kitas, kaip valstybės išdavi
mas, nes valstybės, neišugdžiusios savo tautos, ne
turi nei kariškos tradicijos, nei jos piliečiai jau
čia pareigą aukotis busimųjų kartų gerovei".

"Mūsų Pastogė" kariuomenei skirtame veda
majame įsakmiai pabrėžia, kad mes visi esame 
kariai: "Kai tauta yra pavergta ir priespaudoje bū 
dama kovoja siekdama laisvės, tai tada kariais turi 
ir privalo tapti kiekvienas tautos narys, nežiūrint 
nei amžiaus, nei lyties". Laikraštis pageidauja,kad 
ši šventė taptų mūsų tautine švente, kurią švęstų vi
si lietuviai. ***

• LITUANIA BE DIRIGENTO. Pereitam "Dirvos" numeryje 
buvo pažymėta kad Adelaidės lietuviu choras Lituania atšventė sa
vo dvidešimties metų sukaktuves ir jubiliejiniame koncerte pirmą 
kartą išpildė B. Budriūno kantatą "Lietuvos Šviesos Keliu”. Choro 
Įsteigėjas ir nuolatinis jo dirigentas muzikas Vaclovas Šimkus, 
kaip dabar teko patirti, oficialiai pranešė choro administracijai, 
kad jis toliau chorui nediriguos, nes išvyksta nuolatiniam gyveni
mui Į Canberrą.

Pirmas Pasaulinis karas jau 
1914 metų vasaros gale nubloškė 
mane su šeima Rusijon, kur ne
trukus Įsikūriau Tambove. 1915 
metais prasidėjus vokiečių ofen
zyvai, Tambovą užplūdo karo pa 
bėgėliai iš Lietuvos, jų tarpe 
ir visi Dovoinaviškiai, o drauge 
su jais ir Mečislovas iš Vil
niaus. Sudarėme šeimą iš 10 
asmenų kuri mūsų mažame ir 
nepatogiame butelyje santaiko
je išgyveno virš trijų metų. Abu 
broliai tuoj Įsijungė Į lietuvių 
pabėgėlių komiteto organizavi
mo darbą: Mečislovas raštinėj, 
Stanislovas butais aprūpinimu 
ir Ūkvedžiu. Šitose pareigose 
jie abu išbuvo iki i Lietuvą 
grįžtant.

Čia iš arti teko pažinti tą 
taurų ir garbingą patriotą.

Gyvenimiškai nepraktiškas, 
didelis svajotojas ir kiek keis
tuolis. Ypatingas bruožas tai jo 
paprastumas. Neteko nugirsti 
iš jo bent kokio pasididžiavi
mo ar pasigyrimo dėl savo tau
tinės veiklos ar nuveikto darbo. 
Kada pasilikdavom mudu vienu- 
du jis pasitikinčiai kalbėdavo ir 
išliedavo savo širdĮ. Bet niekad 
nesiskųsdavo dėl savo vargingo 
gyvenimo.

Po savo lova laikė medinę, 
dėžę, pilną rankraščių, tarp ku
rių nemažai buvo eilėraščių. 
Dažnai man prašant ir paskaity
davo. Prisimena mangražusei
lėraštis prasidedantis "Vai su
kitės girnos..." Įmantriai ap- 
raudojantis sunkią baudžiaunin
ko dalią. Ar kitas skaudžiai 
pliekiantis Lietuvos didesniuo
sius dvarininkus, kurie vietoj 
dirbę savo žmonių ir krašto 
naudai, tuščiai ir beprasmiš
kai laiką ir pinigus praleidžia 
užsieniuose. Tai vėl eilėraštis 
sarkastiškai barantis kurĮ tai 
Tiškevičių, kuris 1863 sukilimo 
metais artimai bičiuliavosi su 
rusais.

Kiek tie eilėraščiai buvo ver
tingi meniniu bei literatūriniu 
požiūriu, nebūdamas tos srities 
žinovu, nesiimu spręsti, bet sa
vo turiniu, nuoširdumu ir mu
zikaliai skambančiu eiliavimu 
man labai patikdavo.

Po kelių mėnesių susitikome 
Vilniuje lietuvių lankomoj val
gykloj. Jis man pasisakė, kad 
laikinai prisiglaudęs M. Yčo 
šeimoj kur esanti ir jo žmona; 
Jo pakviestas, susipažinau su 
p. Adele. Čia ją mačiau pirmą 
ir paskutinį kartą. Tai buvo ir 
paskutinis mudviejų pasima-

V. Šimkus Adelaidėje visą laiką duoną pelnėsi staliaus oblių. 
Canberroje jis dabar gauna lengvesnį ir pelningesnį darbą lietuvio 
P. Pilkos vadovaujamoj firmoj.

• LEONAS URBONAS, žinomas lietuvis dailininkas, netrukus 
atvyks Į Jungtines Amerikos Valstybes. Šiuo metu jis lankosi Nau
jojoj Zelandijoj.

• AUSTRALIJOS spaudoje ir Televizijoj plačiai kalbama apie 
lietuvio dr. Jono Janciaus (John Jancy) išrastas išsiblaivėjimo tab
letes (Sober Tablets). Šiam reikalui dr. Jaučius pašventė dviejų 
metų darbą. Esą, girtas pilietis, prarijęs tokią tabletę, tuojau pat 
iŠsiblaivąs. Tabletės gaunamos visose Australijos vaistinėse, o 
pats Jancys savo vaistinę turi Sydnėjuj. Susidomėjimas tabletė
mis ypač didelis dėl to, kad teismai čia ypač smarkiai baudžia 
girtus mašinų vairuotojus.

• CANBERRA VISUS PRALENKĖ... Australijos lietuviai, at
virai šnekant, nelabai domisi bendruomeniniais susirinkimais, ku
rie yra šaukiami išrinkti valdomuosius organus: bendruomenės apy. 
linkių valdybas, kontrolės komisijas, garbės teismus ir t.t. Dides
nėse kolonijose Į tokius susirinkimus atvyksta 50-150 lietuviu, bet 
vistiek dar nebuvo atsitikimo, kad { metinį bendruomenės susirin
kimą atvyktų 14 kolonijos atstovų. O tai įvyko Canberroje, Aus
tralijos sostinėje š.m. lapkričio 16 d. Atvykusieji nesudarė nė pusę 
procento ten gyvenančių lietuvių. Nežiūrint šio demoralizuojančio 
fakto Į apylinkės valdybą sutiko Įeiti ir buvo išrinkti dr. K. Keme
šys, M. Martišienė, M. Balsienė, J. Sadauskas ir V. Martišius.

K. MAŽONAS

tymas. Tolimesni Įvykiai viską 
sumaišė. Kas su jo rankraš
čiais pasidarė, kur jie likosi, 
ar dingo, nebeteko girdėti.

Mečislovas turėjo du sūnus: 
Jurgį ir Joną ir dukterį Zofi
ją. Motina skaitydama savelen- 
ke, vaikus augino ir auklėjo 
lenkiškoje dvasioje. Jurgis jau 
iš mažens buvęs nemažas keis
tuolis. Jis buvo dėdės ir tetos 
Šliupų paimtas Amerikon iš-, 
mokslinimui. Likęs Amerikoj 
su giminėmis ryšių nepalaikė. 
Iš jo puseserės Hipatijos Yčai- 
tės-Žiūrienės teko girdėti, kad 
kur tai Long Islande bastėsi ne
turėdamas pastovaus darbo. Jo
nas baigęs juristas, karo metu 
mobilizuotas baigęs karo mo
kyklą, 1918 metais vasaros ga
le buvo atvykęs pas mus Į Tam - 
bovą. Jo tėvas, ar ne dviem mė
nesiais anksčiau, buvo jau iš
vykęs Į Vilnių. Kapitono unifor - 
moj atrodė šauniai ir kiek pa
našėjo Į tėvą. Mudu su žmona 
prašėme jo, kad sugrĮžęs Į Vil
nių nepamirštų rūpinęsis senu 
tėvu, ką jis lengvai pažadėjo. 
Bet jo pagalba tėvui nebebuvo 
reikalinga, nes 1919 metų gegu
žės 31 dieną sustojo plakusi 
širdis žymaus Lietuvos patrio
to, kuris visą savo gyvenimą 
skyrė savo tautai. Jis buvo palai
dotas Rasų kapuose.

Mečislovo duktė Zofija Pirmo 
jo Pasaulinio karo metu moky
tojavo dvare prie Kirsanovo ir 
dažnai savaitgalius praleisdavo 
su mumis. I Vilnių sugrįžusi 
ištekėjo už Jankausko, bet tos 
vedybos ilgai netruko ir jiedu 
išsiskyrė. Po Antrojo Pasauli
nio karo dirbo Vroclave (Bres- 
lau) ligoninėj kurioje po kelių 
metų ir mirė. Mano svainė Jad
vyga Matyckienė nuolatos susi 
rašinėjo su ja ir paremdavo 
siuntiniais iki pat jos mirties. 
Viename laiške rašiusi, kad la
bai apgailestaujanti jog savo tė
vo ir jo idėjos nesupratusi, o 
supratusi tik dabar, kada jau 
pervėlu. Su Stanislovo D. Sil
vestravičiaus mirtimi ir jo sū
naus Jono mirusio 1920 metais, 
šita giminės šaka išsibaigė.

Kita Dovoina -Silvestravičių 
giminės šaka ir priešpaskuti
niai tos šakos palikuonys buvo 
du broliai: Aleksandras sr. ir 
Antanas. Aleksandras sr. buvo 
Prišmantų dvaro savininkas, 
daug rašinėjęs lenkų spaudoj

daugiausia lietuviškomis temo
mis, bet buvo iš tų kurie save 
skaitė gente lithuanus, natione 
polonus, na ir unijos šalininkas 
ir garbintojas. Už straipsnius 
nukreiptus prieš rusų valdžią 
buvo baustas Vilniaus apygar
dos teismo trims mėnesiams 
tvirtovės. į lietuvių tautinį pa
budimą žiūrėjo palankiai. Tarp 
1907-1909 metų jo Lapkasiųprie 
Kuršėnų dvare veikė neoficiali 
be rusų valdžios leidimo mokyk
la dvaro darbininkų ir artimiau
sio kaimo vaikams. Dėstoma tik 
lietuvių kalba. Mokytoja buvo iš 
Vilniaus Kamilė Beneševičiūtė- 
šimelfenigienė. Visos su mo
kykla surištos išlaidos buvo jo 
apmokamos. Bet po dviejų vei
kimo metų rusų valdžia sužino
jusi ją uždarė. Ar jis buvo ir 
šiuo atveju baustas neteko gir
dėti.

Aleksandras sr. buvo vedęs 
Juliją Gedgaudaitę. Jų du sūnūs 
Julijus-Anupras ir Aleksandras 
Prosperas jr. buvo tautybėmis 
pasiskirstę: Julius nusistatęs 
lenkas, Lenkiją ir pasirinko kur 
bevaikis mirė 1944 metais. Alek
sandras jr. Belgijoj baigęs me
chanikas - inžinierius aiškiai 
apsisprendęs lietuvis.

1919 m. sausio antrą dieną 
pasisamdę roges iš Raseinių 
su juo nuvykome Kaunan ir už 
poros dienų abu Įsijungėme Į at - 
sikuriančios valstybės darbuoto - 
jus. Jis į Prekybos ir Pramonės 
ministeriją (vėliau panaikintą), 
aš Į Vidaus. Daugeliui clevelan- 

- diečių jis buvo pažįstamas kaip 
kuklus, nesireklamuojantisdžen
telmenas, kurį nuolat matyda- 
vom lietuvių svarbesniuose pa
rengimuose. Mirė 1968 metais 
gegužės 7 d. kaip našlys ir be
vaikis.

Pirmajai žmonai Gedaudaitei 
mirus, Aleksandras sr. čia dvie
jų minėtų tėvas vedė Juzefą - 
Eleną Janovičaitę ir apsigyveno 
jos pasoginiameLapkasiųdvare. 
Jų sūnus Liudvikas gydytojas 
gyvena Tasmanijoj ir vaikų ne 
turi.

Antanas, Vudžgirio dvaro sa
vininkas, turėjo tik dvi dukteris. 
Jis ypaingai buvo susidomėjęs 
kalbomis, kurių nemažai žinojo.

Greit praskrendančio negai
lestingo laiko tirštėjančiose mig. 
lose skęsta ir dingsta užmirš- 
tin atskiri žmonės, šeimos ir gi 
minės, bet atsiranda jų tarpe 
kurie nuopelnais savajai tautai 
pasistato paminklą patvaresni 
už granitą, kaip ir Mečislovas 
Dovoina - Silvestravičius savo 
darbais, savo veikla ir raštais, 
skambindamas Varpu ir Auš
ros pagaisre budindamas tautą 
iš prievartingai jai primesto 
miego.

Trys svetur...
(Atkelta iš 1 psl.) 

noj Vakarų valstybėj ak
redituoto lietuvio diplo
mato pastaba apie juodo 
sios rinkos reikšmę Bal
tijos kraštuose. Juodoji 
rinka, esą, savotiškai pa
dedanti kovoti prieš ru
sifikaciją... Būtent, suo
miai, kurie galį ekskur- 
suoti į Baltijos kraštus 
be sovietinių vizų (tik tu
rį nakvoti laive, kuriame 
nuplaukia), maitiną tų 
kraštų juodąjąTinkąnai-

ŽVILGSNIAI
KĘSTUTIS GAIDŽIUKAS
Dacąuiri koktelis, iš

rastas 1896 metais, su
sideda iš pusės lime ar 
citrinos sunkos, stiklo 
romo, ir trupučio cuk
raus ledo mišinyje. Šio 
gėrimo yra daug vari- 
jantų, kaip pavyzdžiui 
Bacardi kokteilis, kuris 
pagrinde yra Dacąuiri 
bet su šaukšteliu grena- 
dino vietoj cukraus.

Ir dar vienas faktas 
apie Bacardi kokteilį: 
jis turi būti maišomas 
su Bacardi romu. New 
Yorko aukščiausias teis
mas vienoje byloje pa
skelbė, kad kokteilis yra 
Bacardi kokteilis tik ta
da, kada maišytas su Ba 
cardi romu.

Tokios pagalbos Ba
cardi gamintojai beveik 
net nereikalingi. Farduo- 
damo romo kiekis šiame 
krašte fantastiškai ky
la.

Ir šios statistikos pa
sėkoje atrodo, kad mai
šome daug Dacąuiri ir 
kitų romo gėrimų. Ba
cardi bendrovė, pavyz
džiui, skelbia kad pir
mais šių metų šešiais 
mėnesiais parduoto ro
mo suma pakilo nuo 
$27,000,000 iki $37,000, 
000.

Bacardi bendrovės 
pasisekimas yra tipiš
kas visos romo pramo
nės. Seagrams Ronrico 
ir Heubleins Don Q ro
mą taip pat figūruoja re
kordiniuose skaičiuose.

Kodėl vėl grįžtama 
prie šio Amerikos revo
liucinių laikų gėrimo? 
Kas tikrai žino. Nebent 
gudrūs reklamų agentū
rų savininkai ir patys 
romo gamintojai. Bet... 
Dacąuiri tikrai neblogas 
gėrimas, ypatingai šal
tą žiemos vakarą prie 
liesnojančio židinio.

toninėmis kojinėmis, 
"parkeriais", laikro
džiais, vaistais, šoko
ladu, kava, šalikais ir 
audiniais, o parsivežą 
atgal degtinių, drauge su 
žiniomis politiniams iš
eiviams. O juodoji rin
ka, praturtinama dar ir 
išeivių siuntiniais gimi
nėms, traukia turistus iš 
kitų sovietinių respubli
kų į "Vakarų Salą" (Ta
liną, į "Mūsų New Yor- 
ką" (Rygą) arba "Mažąjį 
Paryžių" (atseit, Vil
nių). Diplomatas štai 
kaip aiškinęs visos tos 
cirkuliacijos reikšmę: 
"Tai ne kažinkas, bet rei 
kia rusams parodyt, kad 
esam pratę gyventi kito
kiose sąlygose, negu to
ji sovietinio režimo pri
mestoji pilkybė".

Apskritai, straipsnio 
informacijoje galima 
rasti nemaža vietos pa
tikslinimams, bet abiem 
atvejais CORRIERE 
DELLA SERĄ dienraš
tis bus gerokai praplė
šęs Baltijos kraštus den
giančią tylos uždangą.

(ELTA)

K. E RINGIS
CALIFORNIA SUPER 

SERVICE

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

4824 So. CALIFORNIA AVĖ. 
CHICAGO, ILL. TEL. yi 7-9387
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ŠAULIŲ SĄJUNGAI

50 METŲ
Šiemet sukako 50 metų 

kai Lietuvoje 1919 m. va
sarą Šaulių Sąjungos 
idėja ėmė kristalizuotis 
į apčiuopiamas organi
zacines formas. Bet jos 
steigimas pamažu vyko. 
Steigti Šaulių Sąjungą, 
kaip organizaciją, min
tis buvo gyva, kilni ir re
ali, tačiau ji buvo dar 
lyg per jauna irdaugkam 
anuomet sunkiai supran
tama. Tai ir praėjo bent 
keli mėnesiai, kol žodis 
tapo kūnu. Vienok 1919 m. 
vasarą Šaulių Sąjunga bu
vo formaliai įsteigta.

Sąjungos įsteigimas 
būtų buvęs žymiai leng
vesnis, jei būtų aiškiai 
ir vienodai suprasta pa
ti Šaulių Sąjungos min
tis ir jos tikslai. Deja, 
tokios vienodos nuomo
nės nebuvo. Vėliau daug 
kas sakydavo, kad šau
lių idėja atsiradusi dėl 
gresiančio anų laikų len
kų ir bolševikų pavojaus, 
tuo labiau, kad kitose Bal - 
tijos valstybės pana
šios organizacijos jau bu
vo. Toks aiškinimas ne
visai teisingas.

Tiesa, lenkų ir bolše
vikų pavojus tuo metu 
buvo didelis. Bet tie, ku
rie veržėsi su ginklu ran
kose tėvynės ginti, ėjo 
savanoriais į kariuome
nę, arba veikė partizanų 
eilėse, nes tai buvo arti
mesnis, tiesesnis ke
lias. Iš to ir kilo dauge
liui neaiškumas, kam gi 
iš tikrųjų reikalingi šau
liai, jei galima būti ka
riu ar partizanu. Bet Vla
das Putvis, šaulių orga
nizacijos kūrėjas, supra
to ir vaizdavosi Šaulių 
Sąjungą kiek kitokio, ne 
gu tik grynai kariško po
būdžio, organizaciją. 
Kad šaulys turi būti ka
rys — VI. Putviui buvo 
neabejotinas dalykas. Ta
čiau kartu, pagal jo sam
pratą, šaulys turėjo būti 
daugiau negu tik karys 
specialistas - šaulys, tu
rėjo būti ir kultūros ko
votojas tautinėj lietuviš
koj dvasioje. O šiai VI. 
Putvio pagrindinei idė
jai tų dienų sąlygos dar 
buvo nepalankios, nes 
anuomet buvo reikalinga 
pirmoj vietoj tik materi
alinė jėga, kurios šau
liai dar negalėjo duoti. 
Iš kitos pusės daugumas 
pritariančių idėjai, šau
lius suprato kaip tik iš
imtinai materialios gink 
lo jėgos organizacija. Bu 
vo net tokių, kurie manė, 
kad Šaulių Sąjunga galin
ti atstoti net tikrąją 
Lietuvos valstybės gink
luotąją jėgą—kariuome 
nę, ir kad Saulių Sąjun
ga turi pasidaryti spren
džiamu veiksniu vidaus 
ir užsienio politikoj. To
kia sąvoka buvo tolima 
ir priešinga Šaulių Są
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jungos steigėjui VI. Put
viui. Faktas tačiau, kad 
pirmaisiais Šaulių Są
jungos gyvavimo metais 
tokios priešingos tikra
jai šaulių — kaip karių 
ir kultūros kovotojų, idė - 
jai tendencijos kai kada 
gan stipriai pasireikš
davo.

Kiekviena nauja idė
ja nelengvai prigyja, įlei
džia šaknis, išauga, su
bręsta ir duoda vaisių. 
Panašiai pradžioje buvo 
ir su Šaulių Sąjunga. Bet 
VI. Putvis iki mirties rū 
pinosi savo kūriniu — 
Šaulių Sąjunga, ją viso
mis išgalėmis globoda
mas, kad ji neiškryptų iš 
tikrojo kelio. Lietuvos 
nepriklausomybės me
tais Šaulių Sąjunga visa
me krašte išsiplėtė, iš
bujojo ir jos idėjomis 
persiėmė kiekvienas su
sipratęs lietuvis.

Jau 50 metų praėjo ir 
per tą laikotarpį lietuvių 
tautai teko daug tragiš
kų įvykių pergyventi. Ta 
čiau šauliška idėja iš 
tautos neišblėso. Juk ir 
tremty gyveną lietuviai 
daug kur jau yra susi
spietę po šaulių vėliava 
ir ryžtingai ugdo šauliš- 
kas idėjas, Vlado Putvio 
įkūnytas.

J. Miškinis

Mirė Domas 
Penikas
Ankstyvą antradienio 

rytą mus pasiekė žinia, 
kad pirmadienio naktį, 
gruodžio 1 d., New Yor
ke mirė Domas Penikas, 
neatlaikęs ištikto šir
dies smūgio.

Domo Peniko eitas gy
venimo kelias buvo labai 
panašus į kitų jo bendra- 
laikių, lietuviškosios 
mokyklos auklėtinių. Gi
męs 1907 m. balandžio 15 
d. smulkių ūkininkų šei
moje, Kelmės valsč., Ra
seinių apskrityje, 1929 
m. baigė Šiaulių mokyto
jų seminariją. Toji se
minarija turėjo lemian
čios įtakos visam vėles
niam Domo gyvenimui. 
Čia jis pasiruošė atei
čiai, įsigydamas pirmą
ją mokytojo profesiją. 
Keleris metus pamokyto- 
javęs, įstojo į Vytauto 
Didžiojo universitetą, 
studijavo ekonomiką ir 
perėjo dirbti į Finansų 
ministeriją.

Toji pati mokytojų se
minarija suartino jį su 
vieneriais metais vėliau 
seminariste tapusia Te
odora Kiudulaite, su ja 
sukūrė puikią šeimą, iš
augino ir į mokslus išlei 
do du sūnus, džiaugėsi 
anūkais. Beliko tik gy-

Bostone surengtos kariuomenės šventės minėjimo programos dalyviai. Iš kairės: pirm. Br. Bajerčius, 
V. Leščinskaitė, komp. J. Gaidelis, sol. D. Mongirdaitė, B. Adomavičiūtė, A. Dabrilaitė ir programos 
vedėjas J. Vizbaras. P. Pliksnio nuotrauka

BOSTONO LIETUVIU ŽINIOS
LIETUVOS 

KARIUOMENĖS 
ŠVENTĖ BOSTONE

Lietuvos kariuomenės at
kūrimo 51-ji sukaktis buvo 
iškilmingai paminėta lap
kričio 23 d. Rengė LVS Ra
movė ir talkininkavo vieti
nė Vanagaičio šaulių kuopa. 
Sekmadienį, 10 vai. ryto šv. 
Petro lietuvių parapijos 
bažnyčioje, dalyvaujant de
vynioms lietuvių organiza
cijoms su savo vėliavomis, 
buvo išklausytos šv. Mišios 
už žuvusius Lietuvos lais
vės kovose karius partiza-

venti. Likimas, deja, pa
norėjo kitaip.^

Tie patys Šiaulių lai
kai pastūmėjo Domą tau- 
tinėn srovėn. Anais lai
kais, besiorganizuojant
tautinei jaunuomenei ir 
moksleivijai, 1928 me
tais Šiaulių mokytojų se
minarijoje įsisteigė 
Jaunosios Lietuvos sky
rius, kurio pirmuoju pir
mininku buvo Domas. 
Nuo šios kuklios pra
džios jį keliasdešimt me
tų sutikome, kur tauti
nės srovės žmonės dir
bo, ar bendrinėse organi
zacijose reiškėsi. Ma
tėme jį aktyvų paskuti
niame ALTS seime, 
prieš keletą mėnesių 
New Yorke. Dalyvavo jis 
vėliau suruoštame ALT 
kongrese Detroite-

Vytauto Didžiojo uni
versitete įstojo į Korp! 
Neo-Lithuania, kurios 
veikliu filisteriu pasili
ko iki ankstyvos savo 
mirties.

Amerikon atvyko 1949 
metais iš Vokietijos,kur 
penkeris metus išgyveno 
Dillingeno stovykloje, ar 
tėjant antrajai okupaci
jai pasitraukęs iš Lietu
vos. Vokietijos gyveni
mas Domą Peniką dau
giausiai išryškino ir iš
vedė į plačiąją visuome
nę. Ten jis reiškėsi kaip 
oficialusis Mūsų Kelio 
leidėjas ir vyr. redakto
rius. Spaudos darbu rū
pinosi iki pat savo mir
ties, paskutiniu metu 
dirbdamas Tėvynės laik
raštyje New Yorke, gre
ta to rašinėdamas Dir
vai ir kitiems laikraš
čiams.

Nebuvo lemta jamgrįž- 
ti nepriklausomon Lie
tuvon. Mirtinguosius jo 
palaikus palaidosime 
čia, kartu reikšdami liū
dinčiai šeimai gilią už
uojautą. (d)

nūs ir sugiedoti Amerikos 
ir Lietuvos himnai, šventės 
sukaktis buvo gražiai prisi
minta ir per abidvi vietines 
lietuvių radijo programas 
tą pačią dieną.

P a g r i n dinis minėjimo 
prelegentas buvo visuome
nininkas, amerikiečių prieš-

Vaizdelis iš "Prie partizano kapo", 
kaitė puošia partizanų kapus.

Iškilmingas minėjimo ak
tas vyko 3 vai. po pietų lie
tuvių klubo auditorijoje. Jį 
pradėjo vietinio ramovėnų 
skyr. pirmininkas Br. Ba- 
jerčius. Vėliavų įnešimui į 
sceną vadovavo Amerikos 
Lietuvių Veteranų Stepo 
Dariaus postas. Amerikos 
ir Lietuvos himnus pravedė 
komp. J. Gaidelis. Kun. Ja
niūnas sukalbėjo maldą už 
tėvynę. Pirm. Br. Bajerčius 
savo sveikinimo žodyje pa
gerbė šventėje dalyvaujan
čius savanorius-kūrėjus Vy
čio Kryžiaus kavalierius ir 
tylos minute visus žuvusius 
Lietuvos laisvės kovose ir 
nesenai mirusį paskutinį 
Lietuvos valstybės prezi
dentą A. Stulginskį. Taip 
pat buvo prisiminta ir Lie
tuvos Karo Mokyklos įteigi
mo 50 metų sukaktis. Lie

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 vardai)

(namo numeris ir gatve)

(miestas ir valstybė, zip Nr.)Lietuvos garbės konsulas adv.
A. šalna kalba kariuomenės 
šventės minėjime.

tuvos garbės konsulas adv. 
A. šalna pasveikino ramo
vėmis, šaulius ir visus sve
čius, švenčiančius kariuo
menės atkūrimo sukaktį.

A. Dabrilaitė ir V. Leščins- 
P. Pliksnio nuotrauka 

komunistinio forumo ir LB 
prezidiumo narys Vilius 
Bražėnas iš Watertown, 
Conn. Jo kalbos tema: Pa
saulio politinė bei karinė 
padėtis ir Lietuva. Savo kal
boje V. Bražėnas paskleidė 
daug naujų minčių. Ypatin
gai išryškino Lietuvos oku
panto ruso pradėtą vylingą 
kultūrinių mainų akciją tik
slu suskaldyti tremties lie
tuvių vieningas pastangas, 
siekiant Lietuvos laisvės ir 
nepriklausomybės.

”... Jeigu anomis dieno
mis lietuvei motinai buvo 
nepaprastai sunku ir skau
du praeiti pro šalį savo sū
naus - partizano išniekintą 
kūną, pamestą turgaus 
aikštėje, kad jo neatpažintų 

Geriausia Kalėdoms dovana 
- naujas R. Spalio romanas 
REZISTENCIJA

rusas enkavedistas, ir ji 
(motina) turėjo valios pra
eiti ... Tai ir mums šian
dien skaudu nedalyvauti 
Vilniaus lietuvių operos so
listų koncertuose Ameriko
je, kuriuos mūsų skaldy- 
muisi planuoja Maskva...”

Bražėno gyva gražiais pa
lyginimais išpinta kalba su
kėlęs publikos gausius ap
lodismentus.

Meninę minėjimo progra
mą paruošė ir jai vadovavo 
Ramovės skyriaus kultūri
nių reikalų vadovas J. Viz
baras. Pradžioje jauno lie
tuvaitės skautės tautiniuo
se rūbuose: Birutė Adoma
vičiūtė, Aldona Dabrilaitė 
ir Vilija Leščinskaitė, pia
ninu palydint komp. J. Gai
deliui, išpildė sceninį vaiz
delį Prie Partizano Kapo. 
Jos siužetas Vėlinių vakarą 
lietuvaitės slaptai miške 
puošia mūsų didvyrių par
tizanų Juozo Lukšos-Dau
manto ir Julijono Butėno 
kapus. B. Adomavičiūtė 
skaitė dedikaciją Partizanė. 
Dedikacija sukurta partiza
nų kovų metu Lietuvoje,
pagerbti žuvusias partiza
nes moteris.

Po to, Bostono iškilioji 
solistė Daiva Mongirdaitė, 
akomponuojant J. Gaideliui, 
padainavo: Pavasario daina 
iš Kantatos apie Lietuvą — 
žodžiai St. Santvaro, muzi
ka Gaidelio. Mano gimtinė 
— Kačanausko ir Kad aš 
našlaitėlė — Kačanausko. 
Antroje dalyje solistė dai
navo: Mimi ariją iš operos 
La Goucunda — Puccini, 
Muzetti valsą — Puccini ir 
Bučinys — muzika Ardetti. 
Už gražias dainas ir arijas, 
kurias publikai prašant, so
listei teko kartoti, ji ir 
a k o m p onatorius Gaidelis 
jaunų lietuvaičių buvo ap
dovanoti rožėmis. Po pro
gramos vyko šokiai ir vai
šės. Iš juostelių muziką 
tvarkė inž. J. Stašaitis. Vai
šėmis rūpinosi, kaip ir kiek
vienos mūsų metinės šven
tės metu mielos mūsų ramo- 
vėnų ponios.

Už gražų bendradarbiavi
mą ir paramą šventės ren
gime visiems programos da
lyviams, šeimininkėms ir 
svečiams Ramovės valdyba 
nuoširdžiai dėkoja. (js)
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"Ir po pavergėjo letena plazda 
išdidžios tautos širdis”

KAIP MINĖSIME 1970 SUKAKTINIUS METUS?
Pasikalbėjimas su rašytoju Vytautu Alantu

A.A. VLADAS J. DILIS

Šie metai buvo skirti 
švietimo ir lietuviškos 
šeimos problemoms kel
ti bei nagrinėti. PLB 
vadovybė tikėjosi, kad 
šiemet ypač bus sustip
rintas lietuviškas švie
timas ir paskatins lietu
vių šeimas skirti išskir
tinį dėmesį švietimo rei
kalams, kad lietuviukai 
neliktų be lietuviško raš
to ir žodžio. Švietimo ir 
šeimos metai eina galop 
todėl buvo įdomu pasi
kalbėti tuo klausimu ir 
kitais einamais reika
lais su rašytoju Vyt. 
Alantu.

— Kaip vertinate to
kius obalsius? Ar reikė
tų ir toliau skelbti šū
kius? Jei taip, tai ką siū
lytumėte 1970 m.? — 
paklausiau.

— Metų paskelbimas 
dar nėra joks šūkis, jei 
toks šūkis nepaskelbia
mas specialiai, o tik vi
suomenės dėmesio at
kreipimas į tam tikrą 
objektą, kitaip sakant, 
tiems metams tam tik
ros "etiketės" priklija
vimas arba dar geriau 
— tam tikros nagrinėti 
nos temos paskyrimas. 
Aš nesutinku su nuomo
ne tų pesimistų, kurie 
tvirtina, kad tokie me
tai nieko neduodą, at
seit, nereikalingi skelb
ti. Man rodos, kad iš
skirtinių metų skel
bimas yra teigiamas ir 
prasmingas dalykas. Ge

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, 3'/o 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, 3įZ> jardo vilnonės angliškos kostiumines 
medžiagos, 2įZ> jardo vilnonės moteriškai suknelei 
medžiagos, 1 gėlėta arba su ornamentais vilnonė ska, 
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, 1/_> sv. arbatos, 

1 sv. kakavos, 2 sv. ryžių, 1/į sv. pipirų, •/*. sv bapkos 
lapų, įZ> 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.

rai, kad tokius "antraš
tinius" metus skelbia 
PLB, bet, manau, kad 
visai būtų ne pro šalį, 
jei kiekviena organiza
cija pasiskelbtų savo na 
rių tarpe "antraštinius" 
metus jų rūpimiems klau 
Simams nagrinėti ar ko
kiam konkrečiam darbui 
nuveikti, kaip kad šiemet 
yra paskelbusi savo na
riams Lietuvių Žurnalis
tų Sąjunga Vaižganto 
metus. Tautos, šiuo at
veju mūsų bendruome
nės, išsilaikymas bei pa 
žanga atsiremia į tam 
tikrus dvasinius, kultū
rinius bei politinius stul
pus įkastus į mūsų pra
eities podirvį, kitaip sa
kant, atremtus į istori
ją. "Antraštiniais" me
tais mes norime atnau
jinti ir sustiprinti vieną 
ar kitą iš tų stulpų. Aš 
nė kiek neabejoju, kad 
mes turėtume atkreipti 
ypatingą dėmesį į 1970 
metus, t.y. į Lietuvos 
okupacijos 30-tuosius su 
kaktinius metus. Labai 
gerai, kad Vliko Valdy
ba jau tuo reikalu susi
rūpino ir ėmė planuoti 
kaip tuos metus būtų ga 
Įima Lietuvos reikalui 
efektingiau paminėti. 
Manyčiau, kad ateinan
čiais metais mes ypa
čiai turėtume sudinamin 
ti savo kultūrinį gyveni
mą. Tiems metams siū
lyčiau tokį šūkį: ir popa- 
vergėjo letena plazda iš- 
didžios tautos širdis!

— Gal galėtumėte pla
čiau pasisakyti, kaip tie 
metai turėtų būti atžy
mėti?

— Tų metų mes, be 
abejo, džiaugsmo fanfa
romis neminėsime, bet 
aš siūlyčiau ir gedulin
gų maršų per garsiai ne
groti: tai turėtų būti dau
giau susikaupimo, ryž
to, suaktyvinto kultūri
nio darbo ir kovos už 
Lietuvos laisvę metodų 
peržiūrėjimo metai. 
Man rodos, kad tai tu
rėtų būti dvejopo pobū
džio minėjimas: vienas 
savitarpyje, kitas tarp
tautinėje plotmėje. Savi
tarpyje minėjimas, be 
abejo, reikšis per spau
dą, radijo valandėles, 
tam tyčia ruošiamus su
sirinkimus, paskaitas, 
koncertus su pavergtos 
Lietuvos priminimais, 
gal būt, premijų paskel
bimais ir t.t. Mūsų veiks 
niai turėtų išleisti tam 
tikrus prisisegamus ge
dulo ženkliukus. Tarp
tautinėje plotmėje, rei
kia manyti, darys atitin 
kamus demaršus Diplo
matinė Tarnyba, Vlikas 
ir Altas. Galimas daly
kas, kad atitinkamomis 
progomis bus ruošiamos 
viešos demonstracijos.

— Tačiau, — tęsė to
liau Alantas, -- tie visi 
minėjimo būdai yra daug 
kartų kartoti, šabloniš
ki, nors ir reikalingi. 
Aš vaizduojuos, kad 30- 
tieji okupacijos metai tu 
rėtų būti tremties lie
tuviams savotiška kryž
kelė, ant kurios senoji 
išeivių karta turėtų per 
duoti Lietuvos vadavimo 
estafetę jaunajai genera
cijai, Tais žodžiais aš 
noriu pasakyti, kad visų 
mūsų veiksnių ir visos 
lietuvių bendruomenės 
dėmesys turėtų būti su
telktas į jaunosios kar
tos įtraukimą, sakyčiau, 
įauginimą į kovą už Lie
tuvos laisvę. Žinau, kad 
daug lengviau davinėti 
patarimus, kaip kad 
juos vykdyti, tačiau aš pa
teisinu tuos mūsų visuo
menės veikėjus, kurie tą 
mintį, gal būt, kartoja 
iki nuobodumo, nes kitos 
išeities nėra: su gamta 
jokios sutarties nepasi
rašysi — atėjo laikas ir 
traukis nuo scenos ir jei 
nepaliksi įpėdinių, tavo 
istorija baigta! Tad tos 
liūdnos sukakties minė
jimas turėtų būti sutelk
tas ne tiek į vyresniąją 
kiek į jaunąją kartą įgra- 
viruojant į jos sąmonę 
tragišką dabartinės Lie
tuvos vaizdą ir išryški
nant būsimos laisvos Lie
tuvos viziją.

— Tamsta paminėjai, 
kad sukaktiniais metais 
turėtų būti peržiūrėti ko
vos dėl Lietuvos laisvės 
metodai. Kaip tamsta ta 
tai supranti?

— Kad Lietuva turi bū
ti laisva ir kad ji bus 
laisva, mums yra aksi- 
joma, bet neaiškumas 
prasideda, kokia ta Lie
tuva bus. Yra iki nuobo
dumo kartojama, kad bū
sima Lietuva būsianti de
mokratinė. Aš nieko ne
turiu prieš demokratinę 
santvarką, bet man kyla

klausimas: kokia demo
kratija — ar tokia, kokią 
mes matome šiame kraš
te — kartais man kyla 
mintis, ar tik šis kraš
tas nes i ar ti na pri e s avo- 
jo gruodžio 17, — ar to
kia, kokia Lietuvoje buvo 
iki 1926 m., ar pagaliau 
tokia, kokią mes mato
me miniatiūroje Vliko 
santvarkoje, kur tebesi
darbuoja aukštai ore pa
kibusių 14 "partijų"? Gal 
ir teisinga tezė, kad bū
simos laisvos Lietuvos 
santvarką spręs pats 
Kraštas, tačiau, manau, 
niekam nepakenktų, o 
tik būtų naudinga, kad 
mes patys susidarytume 
būsimos Lietuvos vaiz
dą ir ypačiai, kad gyvu pa
vyzdžiu parodytume,kaip 
mes demokratiją su
prantame ir kaip mes ją 
vykdome praktikoje. Aš 
gerbiu visus veiksnius ir 
nieko prieš juos netu
riu: jie reikalingai, bet 
kažin ar šiandien atsiras 
bent vienas šaltai galvo
jąs ir partiniu nuomaru 
neužsikrėtęs lietuvis,ku 
ris nematytų dabartinės 
stagnacijos ir nenorėtų 
reformų. Žinoma, gal ki
tataučiui visai nesvarbu, 
kiek mes tų partijų turi
me, bet vidaus rinkai par
tinių raštinių uždarymas 
būtų didelis šuolis vieny
bės link ir, gal būti, jau
nimo paviliojimas ir 
paskatinimas aktingiau 
įsijungti į mūsų gyvųjų 
problemų sprendimą. 
Man rodos, visa mūsų iš
eivija tikrai apsidžiaug
tų, jei kitais metais mes 
susilauktume visų "par
tijų" drąsaus žygio, bū
tent, juodo brūkšnio per
braukime per senas par
tines ideologijas ir pa
skelbimo vienybės ma
nifesto glaudesnio Lie
tuvos vadavimo darbo 
vardan.

— Dirvos skaitytojai 
yra labai susidomėję jū
sų "Šventaragiu" — is
toriniu romanu, kuris pa
sižymi ypač gražia sti
linga kalba. Kokioje pa
dėtyje jis yra ir kada 
galime tikėtis matyti vi
sumą, o ne tik atkarpas?

— Nors aš nemėgstu 
kalbėti iš anksto apie sa
vo literatūrinius planus, 
bet kadangi Šventara
gis" nebėra jokia "pa
slaptis", tai galėčiau pa
sakyti, kad visas roma
nas jau "parašytas" ma
no galvoje ir tik reikia 
jį "perkelti" ant popie
riaus. Tai knygai medžia
gą rankiojau per paskuti
nį dešinjitmetį ir, žino
ma, jos prisirinko storo
kos bylos. Dėl visokių ki
tokių darbų turėjau Šven 
taragio rašymą atidėti į 
šalį, bet, manau, po Nau
jų Metų vėl galėsiu grįž
ti prie savo bylų. Tiks
liai pasakyti kada skaity
tojai galės išvysti "visu
mą", žinoma, negalėčiau 
bet tikiuos veikalą baig
ti kitais metais, aišku, 
jei tarnaus sveikata — 
baigė pokalbį rašytojas 
Vyt. Alantas.

A.M.

VLADAS J. DILIS, gy
venęs East Orange, N. J., 
lapkričio 23 d. mirė St. 
James ligoninėj, Newarke, 
po 5-kių savaičių nuo šir
dies smūgio, Palaidotas lap
kričio 26 d. šv. Kryžiaus 
kapuose, North Arlington, 
N. J.

A t s i s veikinimas įvyko 
Buyus šermeninėje, Newar- 
ke. Antanui Rugiui vado
vaujant, velionio karstas 
buvo pridengtas Lietuvos 
vėliava ir po Antano Rugio 
pradinio žodžio, buvo pa
kviesti tarti atsisveikinimo 
žodį: kun. V. Dabušis — 
JAV LB vardu, K. Jankū
nas — LB New Jersey apy
gardos, A. S. Trečiokas — 
BALFo ir lietuvių spaudos, 
V- Melinis — N. J. L. Ta
rybos ir dr. J. J. Stukas — 
Vyčių ir visuomenės veik
los.

Dalyvaujant kunigams: 
J. J. Scharnui, P. Totorai
čiui, J. Pragulbickui ir V. 
Dabušiui, buvo atlikta reli- 
gijinė dalis.

Iš Newarko lietuvių para
pijos bažnyčios, su 5-kių 
kunigų, muz. V. Mamaičio, 
J. Stankūno ir solisto Lau
rinaičio patarnavimais, ve
lionis Vladas J. Dilis buvo 
iškilmingai palydėtas į ka
pus.

šermenis, o ypač atsisvei
kinimo vakaras buvo per
pildytas dalyviais. Bažny
čioje nemažai žmonių ir di
dele virtinė automobilių pa
lydinčių į kapus ir po to su
grįžusių į Newarko lietuvių 
parapijos salę priešpie
čiams.

Vladas J. Dilis buvo ne

Kaip 
surasti
savo 
draugus

Telefonų knygoje. Tai greičiausias, leng
viausias būdas surasti jums reikalingus te
lefono numerius.
Pasižiūrėkite toje knygoje, taipgi, informa
cijų apie suradimą numerių kitose tolimes
nėse vietose, skubos įvykių numerius, toli
mų vietovių papigintų kainų valandas. Ir 
daug ko daugiau. Geras skaitymas, kada to 
prireikia.

Ohio Bell

MALĖ

WANTED EXPERIENCED 
LATHE OPERATORS 

SMALL M1LLS & SMALL DRILL 
PRESS OPERATORS 

ALSO
DRAFTSMEN 

LAYOUT MEN
Offering 9 paid holidays. paid Blue 
Cross, $4,000 life insurance, siek and 
accident benefits, liberal vacation 
plan.

SUTTER PRODUCTS CO.
407 HADLEY HOLLY. MICH.

(96-4)

A.A. Vladas J. Dilis

eilinis lietuvis. Visą laiką 
dirbo lietuvių bendrinių or
ganizacijų naudai, JAV LB, 
BALFo, NJL T-boj ir kelio
se vietos organizacijose. 
Jam rūpėjo Lietuvos laisvi
nimo reikalai, šelpimo, kul
tūros-švietimo, o ypač spau
dos, kurios paramai dažnai 
nesigailėdavo ir stambesnių 
sumų. Buvo Vilties draugi
jos ir Lietuvių Fondo šim
tininkas. Rėmė moksleivius 
ir patsai mokėsi iki pasku
tinių metų ir mirė su inži
nieriaus titulu.

Gal tiksliai atsisveikini
mo metu A. Rugys išsireiš
kė, kad velionis neturėjo 
laiko gyventi dėl savęs ir 
kad paklaustas prie Dan
gaus vartų — ko čia atėjai? 
— atsakytų, kad Lietuvai 
laisvės prašyti,.

Mums pasilikusiems, bus 
reikalinga daugiau įsiparei
goti, kad užpildžius pasili
kusia tuščia Vlado Dilio 
vietą.

A. S. Trečiokas
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PRANO LEMBERTO PAMINKLAS
Matyt, tada, kai rengėsi iš 

Bostono išlėkti, Pranas Lem- 
bertas (g. 1897.IX.18) sueiliavo 
Atsisveikinimą su draugais. Su
eiliavo be gudravimų, paprastai, 
nuoširdžiai -- mes, kai kurie 
čia likę, apie tai net nežinojom, 
kol šių metų vasarogaly to At
sisveikinimo nepaskaitėm jo 
raštų pomirtinėj knygoje "Tau, 
sesute". Cituoju to eiėraščio 
porą posmelių:

Nelengva, net skaudu palikti 
Tiek daug gerų, mielų draugų... 
Ar lemta bus mums susitikti 
Toliojoj žemėj Vakarų?

Prie mūs’ Atlanto sidabrinio 
Pripratom, tarsi jo vaikai, 
Arčiau čia pavergta! tėvynė, ■ 
Arčiau ir karžygių kapai.

(259 pusi.)

Atsidūręs Kalifornijoj, Įsikū
ręs Santa Monikoj, Pr. Lember. 
tas netruko įsijungti l tenykšti 
lietuvių gyvenimą. Stodamas į 
Dailiųjų Menų Klubą, jis taip 
save išpažino:

"Aš tikiu net į keletą menų: 
dainos, teatro ir poezijos. Ma 
no poezijos "credo" neišsako 
nei "Saulėtekiai" nei "Baltija 
šaukia", nei pavieniai išbarsty 
ti eilėraščiai, Manoamžiujepra 
ėjo bent kelios literatūrinės ge
neracijos. Kiekviena generacija 
sukuria daug naujo ir vertingo. 
Meno korėjas mažiausia turi 
turėti bent dvi kūrėjui būtinas 
sąlygas: laisvę ir meilę menui. 
Iš meilės menui gema pasiau
kojimas”...

Seni ir nauji Pr. Lemberto 
draugai, sutikti Dailiųjų Menų 
klube, vienbalsiai liudija, kad 
Kalifornijoj jis atgijo, puoselė
jo svajonę atsidėti kūrybiniam 
darbui. TačiaujauminėtameAt- 
sisveikinime jo tarti žodžiai, 
kad "mūs' čia dienos suskai
tytos", kaip dabar matom, buvo 
skirti ne vien tik Bostone liku
siems draugams, jie atiteko ir 
jam pačiam, nes Kalifornijos ši
lima Pr, Lembertas tesidžiau
gė tik trejetą metų.

Tikra tiesa,BostoneLember- 
tai turėjo gausų būrį bičiulių. 
Kaip beveik nuolat žmogaus gy
venime būna, kai kurie buvoar- 
timesni, kai kurie tolimesni ir 
vėsesni, su vienais bičiulystė 
išliko pastovi, su kitais dėl vie
nos ar kitos priežasties ji at
vėso.

Mano šeimai ir man velionis 
Pranas beveik ištisus keturioli
ka metų buvo mielas, jautrus 
Ir paslaugus. Kai buvo sunkios 
dienos, kurios ir dabar tos pa
čios, jis niekad neatsisakė nuo 
dažnų ir tolokų kelionių Į užmies-

Akimirka iš Grandinėlės koncerto Chicagoje. J. Garlos nuotrauka

STASYS SANTVARAS

tį, į kapines. Jei gyvenčiau prie 
Pacifiko, nors retkarčiais aš jį 
aplankyčiau, gal nors tuo atsi
dėkočiau jam už įsijautimą į ki
to žmogaus sielvartą...

Ir Bostone velionis Pr. Lem
bertas turėjo svajonių. Vienos 

Poetas Pranas Lembertas

buvo tos pačios, kurias jis at
vėrė Kalifornijoj, kitos gal ir 
Įtiek vyresnio amžiaus. Pa v., -- 
ir tą jo norą aš gerai prisime
nu, jis norėjo būti Lietuvių Ra
šytojų d-jos nariu (beveik tuo pa 
čiu metu, kai man iš tos garbin
gos organizacijos teko pasitrauk
ti). Velionis F. Kirša ir aš ban
dėme tą Pr. Lemberto "bylą" 
pastūmėti priekin, bet tos mud
viejų pastangos atgarsio nesu
laukė. Matyt, nebuvom pakan
kamai įtakingi, o gal nebuvom 
ir tikri Prano draugai. Kali
fornijoj gyvendamas, Pr. Lem
bertas susilaukė tos garbės — 
jis buvo priimtas į Liet. Rašy
tojų d-ją. Deja, tik ir ta laime 
jam neteko ilgesnį laiką pasi
gėrėti...

Kalifornijoj gyveną velionio 
draugai buvo geresni ir tvirtes

ni. Jie padėjo įsikūnyti ne vie
nai Pr. Lemberto svajonei, jie 
įvykdė ir patį opiausią jo no
rą -- suredagavo ir padėjo šei 
mai išleisdinti pomirtinę jo 
raštų laidą, pavadintą "Tau 
sesute". Jei tarčiau, kad į tą 
darbą juos pastūmėjo dar neti
kėta Prano mirtis, tai ir tas 
jų bičiulinės ištikimybės neap

temdytų, gero darbo nesumen
kintų. "Tau, sesute" suredaguo
ta rūpestingai, tos knygos yra ir 
bus patvarus Pr. Lemberto pa
minklas.

Ir draugų pasisakymai, paly
dėję Pr. Lembertą į kapus, da
bar’ "Tau, sesute" knygose at
spausdinti, yra tvirti, sunkiai 
besugriaunami ir, be abejonės, 
kupini nuoširdumo, skirto pa
traukliam žmogui, kuris atsi
skyrė ir išėjo į Anapus.

Alė Rūta, leidiny davusi pla- 
telesnę Pr. Lemberto darbų ap
žvalgėlę, vienoj vietoj taip kal
ba:

"Po negalavimų širdimi, 1967 
m. lapkričio 29 d., trečiadienį, 
apie 5 vai. popiet Kalifornijos 
laiku jis ramiai užgeso vienoje 
Los Angeles ligoninių.

šeima ir artimieji bičiuliai tą 
pačią dieną sumanė įvykdyti jo 
svajonę: išleisti knygą, nemažą 
rinktinę, sukaupiančią dvi jc 
ankstyvesnes knygas ("Saulėte
kiai", "Baltija šaukia"), beveik 
visus vėlesnius jo poetinius at
sidūsėjimus, užbaigtus ir nesu 
skubtus apdailinti bei išbaigti, 
ir drauge bent dalinai apibūdi
nančią patį autorių, didelės ir 
šviesios sielos žmogų".

Kan. Myk. Vaitkus atsimini
mų pluoštely, pavadintame "Po
etas džentelmenas" taip sako: 
"Paminėjau bičiulius: poetasbei 
menininkas Pranas Lembertas 
mylėjo žmones, buvo plačia- 
širdis ir vaišingas (o galėjo toks 
būti) ir traukte traukė iš visų 
pusių į save, kaip gašli gėlė, 
šiltas bičiulių biteles",

Bronys Raila "Žvaigždelėj va
karinėj" taip liudija: ... "pasku 
tinės velionio svajonės ir troš
kimai tik patvirtina seną iš
minčių žinojimą, kad žmogus 
tampa turtingas, — taigi ir lai
mingas -- ne tiek gąiniodama- 
sis nykstančių medžiaginių ver
tybių, kiek savo asmenybėje įgy
tais ir išpuoselėtais dvasios lo
biais, mokslo ir meno turtais, 
kultūros puošmenom, poezijos 
grožiu, geru skoniu, tauriais 
įpročiais, teisingumo malone 
ir ypač širdies gerumu. Tos tra
dicinės gero ir gražaus žmo
gaus savybės glūdėjo jo asmeny
bėje ir puošė būdą per visą jo 
ilgą gyvenimą*, ilgainiui vis nok- 
damos, tartum geras vynas".

Bernardas Brazdžionis, kal
bėdamas apie širdies žmogų.

DR. JONAS ŠLIŪPAS (6)

ANKSTYVAS TAUTINIS APSISPRENDIMAS
Studentaudamas ant

rus metus Maskvoje, su
mojo panaudoti būsimas 
vasaros atostogas kelio
nei į Maž. Lietuvą. Kas 
jį ten traukė? Atsimini
muose apie "Aušrą" sa
kėsi važiavęs "susipažin
ti su Prūsų Lietuva, ištir
ti, ar mes 'Aušros’ (rei
kia suprasti, maskviš
kės ’Aušros’ negalėtu
me ten spausdinti". Jei 
taip, tai Šliūpas laikyti
nas vienas pirmųjų "Auš
ros" sumanytojų. Gal 
dar labiau jam rūpėjo pa
žinti M. Lietuvą su jos 
lietuviais, kurie tada jau 
turėjo kelis laikraščius. 
Tad nelengvai gavęs 
Maskvoje užsienio pa
są, važiavo per Kauną 
Nemunu į Tilžę. Iš kle- 
rikų patyręs, kad kuni
gų seminarijoje yra S. 
Daukanto Lietuvos isto
rijos rankraštis (tai bu 
vo trumputė istorija, vė
liau išspausdinta su pa
vadinimu: Pasakojimai 
apie veikalus lietuvių 
tautos senovėje), jis su
stojo Kaune ir bandė gau 
ti iš seminarij°s vado
vybės tą rankraštį iš- 

Kai jo nega
vo, pasiliko kelias die
nas pas A. Baranauską 
ir dalį jo nusirašė. Tu
rėjo ginčų su kunigais 
tikėjimo klausimais,
nors ir buvo jų kalbina
mas stoti į seminariją.

Turėdamas riboto lai 
ko pasą, skubėjo plauk
ti į Tilžę. Plaukdamas 
per Maž. Lietuvą, gėrė
josi krašto vaizdais, 
daug pažangesniu gyveni
mu nei jo gimtinės pu
sėje. Tačiau apsivylė, ra
dęs apsnūdusią tautinę 
dvasią. Tilžėje susitiko 
su Lietuvių Literariškos 
draugijos nariais.Išskir
tinai mini pasikalbėjimą 
su vietinės gimnazijos

lyg paryškina kitų bičiulių liu
dijimus: '-'Nuostabiai jautrios, 
giliai išgyvenančios, tuojau pa 
juntančios, greitai atsiliepian - 
čios širdies dainius ir žmogus 
buvo Pranas Lembertas. Eida
mas per gyvenimą, jis visur 
žėrė savo geros širdies spin
dulius, ir visur jie žėrėjo Čia 
kūrybine nuojauta, čia artimo 
meile, čia bičiulišku jautrumu, 
čia žmogišku kilnumu. Ir visa 
tai liejosi be saiko, be atmatavi- 
mo, neapskaičiuotai ir nepasve
riamai, su kaupu..."

Panašiom mintim, lyg su
tartine giesme, apie velionį Pr. 
Lembertą kalba Juozas Švais
tas, dar sykį Bronys Raila, Ale
na ir Mykolas Deveniai ir Edm. 
Arbas. Kaip sakyta, tie pasisa
kymai tai neatšaukiamas liudi
jimas apie mirusį, ui Pr. Lem
berto paminklo puošmenos.

Kas toj giesmėj galėtų su
skambėti kaip disonansas? Be 
abejonės, tik ui, kad, gyvas 
būdamas, Pr. Lembertas nie
kuomet tokių žodžių neišgirdo, 
mažiausia — jokioj viešoj tri
būnoj jų nepaskaitė. Ir tai yra 
mūsų būdo bruožas, lyg nepa
togi uodega, atsivilkęs iš toli
mos praeities iki šių dienų: 
kol savas žmogus tebėra gyvas, 
kol jis ką nors dirba, mušk jį 
visu dvasios rambumu, mušk 
nesibaimindamas, kad užmuši, 
o kai miršu — uždek žvakes ir 
giedok liaupses! Tai yra beveik 
kasdieninės mūsų buvimo ap
raiškos, anaiptol joks priekaiš
tas tiems, kurie uip gražiai 
pagerbė mirusį bičiulį Pr. Lem 
bertą.

(Bus daugiau)

J. JAKŠTAS

mokytoju A. Thomasu: 
"Ypač prisimenu apsilan
kymą pas gimnzaijos mo
kytoją Thomas, kuris, 
man šnekant apie pas
tangas pažadinti iš mie
go lietuvių tautą, šypso
damas pasakė: "Be rei
kalo užsimojimai, 100 
metų per vėlai užgimęs 
esi". Aš gi, savo viltyse 
nepalaužiamas, atsakiau 
tik "pamatysime".

Iš Tilžės nukako į Ra
gainę, kur vienoje spaus - 
tuvėje gavo susipažinti 
su M. Jankumi, jau triū
susiu lietuvybės dirvoje. 
Klaipėdoje turėjo malo
nų susitikimą su "Lietu
viškos Ceitungos leidėju 
Martynu Šerniumi. Jis 
džiaugėsi Š. sumanymu 
leisti "Aušrą" ir jam pa
tiko jos vardas. Iš Šer- 
niaus gavo raštų pirkti- 
nai ir dovanai ir jais ap 
situlojęs kūną, kad per 
sieną galėtų pervežti, 
grįžo namo. Parsivež
tus raštus paskleidė 
apylinkėje.

Grįžęs iš Maž. Lietu
vos, Š. keliavo, kaip jis 
sako, "su svarbia misi
ja" į Žagarę. Misijos 
tikslas buvo aplankyti s e 
nelį kunigą Vaišvilą, ku
rio rankose mirė S. Dau
kantas Papilėje. Gero ir 
supratingo būta ir Š. tė
velio, kad vežė sūnelį 
pačiame darbymetyje 
(liepos m.) net 5mylias.

Apsidžiaugė susenęs 
kunigėlis, kad atsirado 
štai jaunas lietuvis stu
dentas, kuriam parūpo 
tas jo garbingas globoti
nis, nuoširdžiai pasako
jo apie jį ir net įdavė 
keletą S. Daukanto palik
tų laiškų. Po 20 metų ra
šė Š., prisimindamas sa
vo apsilankymą pas kun. 
Vaišvilą: "Mano buvoji
mas pas Vaišvilą buvo 
mano gyvenime mieliau
siomis valandomis. Se
nas kunigas išrodė lyg 
lietuvių Krivių Krivai- 
tais, ginantis tėvynę nuo 
neprietėlių. Pats silp
nas būdamas, jis pavedė 
man Daukanto raštus, 
kad bent taptų sunaudoti 
Lietuvai ant naudos". Š. 
išpildė kunigui duotą pa
žadą surašyti visą, ką 
iš jo girdėjo ir parašė 
pirmą S. Daukanto bio
grafiją. Jis išspausdino 
ją jau jo paties redaguo
jamoje "Aušroje".

Rudentį (1882) persikė
lė studijuoti į Petrapilį. 
Čia ir pasidarė lietuvių 
studentų tautinės ir vi
suomeninės veiklos aši
mi. Jis rado iš Lietuvos 
kilusius studentus susi
metusius į du ratelius. 
Viename jų spietėsi stu 
dentai, sekę rusų revo
liucionieriais ir progra
moje įsirašę socialinius 
ekonominius dalykus. 
Jiems tautiški lietuviš
ki reikalai beveik nerū
pėjo. Jų vadas buvo Vla
dimiras Zubovas, žino
mas Šiaulių apylinkės 
grafų giminės sūnus. Lie
tuviai čia maišėsi su 
lenkais ir rusais. Kitas 
jau grynai tautiškas ra
telis ėjo anksčiau P. Vi

leišio nubrėžtu keliu ir 
tesirūpino vien savais 
lietuviškais dalykais:lie
tuvių kalba, istorija, tau
tosaka ir kita. Š. lankė 
vienų ir kitų susirinki
mus ir sukdamasis tarp 
jų artino juos. Jo paveik
ti abu būreliai rengė 
bendrus vakarus. Š. iš
rūpindavo jiems leidi
mus iš miesto viršinin
ko. Tuo pačiu metus jis 
įteikė prašymą cenzū
ros komitetui leisti iš
spausdinti jo paties pa
rengtą Ūkininkų Kalen
dorių. Atsakymo nesu
laukė.

Neilgai teko Šliūpui 
darbuotis universitete. 
Gruodžio m. kilo studen
tų riaušės ir jis įsimai
šė į jas. Rektoriaus pa
kviesta į universitetą po
licija areštavo 500 stu
dentų, jų tarpe ir Šliū
pą ir įkalino. Kalina
mas sunkiai susirgo, gal 
dėl to paleistas ir į tė
viškę etapo keliu parsiųs
tas, t.y. ištremtas.

Pradžioje ramiai sau 
gyveno tėvų namuose, jų 
taikingai, nors ir ne be 
nusivylimo priimtas. Vi
suomet buvęs veiklus ir 
kupinas idėjų nesėdėjo 
nieko neveikęs. Pirmiau
sia parašė Daukanto bio
grafiją, pasinaudodamas 
iš Vaišvilos gauta me
džiaga, ir kitą jau minė
tą darbelį "Vargai, jų 
kiltis, ūgis ir vaistai nuo 
jų". Apsivertusiam raš
tiškais darbais ir skai
tymais namuose atėjo pa
vasaris ir su juo labai 
tinkamas jam pasiūly
mas, nuskaidrinęs jo bui
tį. Jis gavo kvietimą iš 
grafo Zubovo atvykti į 
jo Bubių dvarą mokyti 
vaikų vokiečių kalbos ir 
kitų dalykų. Tuo keliu įs
tojo į Zubovo globojamų 
socialistų ratelį ir su 
dvarininkaičiais, pir
moje eilėje su L. Jana
vičium varė socialistinę 
propagandą. Suartėjęs 
su Zubovu ir socialis
tais gavo progos rudenį, 
kada nebuvo priimtas į 
universitetą ir į kariuo
menę eiti nenorėjo, kaip 
būtų turėjęs, smukti į 
užsienį.

(Bus daugiau)

McKAY 
OPPORTUNITIES

ELECTRICAL F.NGINEER
Experienced in plant engineering, 

electrical control systems, and the 
purchasing of electrical equipment 
and a BSEE Degree.

PROJECT ENGINEER
Experience in machine design. 

Should have a working knowledge of 
stress analysis, hydraulics, pneumat- 
ics, electric, cams, gears, bearings, 
and a BSME degree.

Excellent employee fringe benefit 
program which includes Company 
paid life insurance, hospitalization 
and major medical program.

APPLY. OR SEND RESUMES TO:

THE McKAY COMPANY
850 GRANTLEY ROAD 

YORK. PENNSYLVAN1A 17 405 
Att: Personnel Department 

(95-97)

MACHINE DESIGN 
LAYOUT MEN

DETAILERS and CHECKERS
PHONE (5 1 7) 652-2471 or 652-2481.

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

FRANKENMUTH, MICH. 48734 
(93-97)
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Detroito Lietuvių Namai klesti
Detroito Lietuvių Namai 

šį pavasarį pergyveno sun
kią krizę. Kaimynai juodžiai 
pasidarę mums nedraugin
gais, išdarinėjo visokias iš
daigas. Tai langą išdaužy
davo, didesnį ar mažesnį 
nuostolį padarydami. Ir bu
vo prieita net iki to, kad 
juodosios rasės vaikigaliai 
tyčia susirinkdavo prie na
mo ir žaisdavo užblokodami 
į namą įėjimus. Gal padėtis 
ir nebuvo dar tokia bloga, 
kaip ji buvo išpusta ir pa
bloginta. Ir išėjo taip kaip 
toje pasakoje "Dangus griū
na”. ..

Mūsų organizacijos ir 
žmonės pradėjo vengti Lie
tuvių Namų ir nuo jų šalin
tis. Lietuvių Namai liko 
tušti ir praeitas pavasaris 
buvo sunkiausia krizė.

Bet dėka energingo ir 
darbštaus Lietuvių Namų 
Draugijos pirmininko dr. 
Vytauto Milerio šį krizė bu
vo nugalėta ir jie vėl gero- 
jon pusėn atstatomi. Dakta
ras Vytautas Mileris moka 
ne tik žmones gydyti, bet ir 
namus. Jis supirko esančias 
prie L. N. lūšnas, jas nu
griovė ir pradeda ten 
įrengti automobiliams pasi
statyti aikštę. Bet iki galu
tinio plano įgyvendinimo 
dar reikia pridėti daug dar
bo ir pinigų. Aikštė bus as
faltuota, aptverta gražia 
tvora ir apšviesta, pagal vi
sus valdžios nustatytus rei
kalavimus. Ir tas kainuos 
apie 18,000.00-20,000.00 do
lerių.

Pinigams, aikštės įrengi
mui sukelti ir buvo lapkri
čio 15 d. surengtas Lietuvių 
Namuose banketas. Banke
tą atidarė aktorius ir reži
sierius Justas Pusdešris, 
pakviesdamas dr. Vytautą 
Milerį tarti žodį. Dr. Vy
tautas Mileris sveikino į 
banketą atvykusius svečius 
ir pasidžiaugė jų gausumu.

Meninėje dalyje Stasys 
Garliauskas skaitė savo hu-

moristinius kūrinius. Tauti
nių šokių grupė "šilainė”, 
vadovaujama G. Gobienės 
pašoko tris tautinius šo
kius, akordeonu grojant 
Andriui čerskui. Po atlik
tos meninės programos sve
čiai -vaišinosi ir šoko, gro
jant Michel orkestrui. Vai
šių metu ne vienas prieida
vo prie lango ir pasižiūrė
davo į tvarkingai ir gražiai 
sustatytus aikštėje automo
bilius, kur uniformuoti du 
policininkai saugojo. Ir ga
lutiniam šios aikštės įrengi
mui pradėjo šimtinės plauk
ti, kad dr. V. Mileris vos 
spėjo per garsiakalbį pra
nešinėti. Ir dabar dar nevė
lu šios aikštės įrengimui 
šimtinę įteikti. Pinigus pri
ima dr. V. Mileris, Jonas 
Atkočaitis, Antanas Su- 
kauskas ir kiti valdybos na
riai.

Bankete dalyvavo 250 
žmonių. Automobilių aikš
tėse buvo sustatyti 98 auto
mobiliai. Banketas davė 
1,200 dol,, laimėjimai 1,500 
dol. Suaukota 1,000 dol. ir 
pasižadėjimais gauta 1000 
dol. Banketas laikomas ge
rai pavykusiu.

Lietuvių Namų Draugijai 
ir Dariaus Girėno klubui 
glaudžiai b e n d radarbiau- 
jant L. N. reikalai žymiai 
pagerėjo.

A t g aunamas pasitikėji
mas, neklaužados ir apylin
kės vandalai aptramdomi. 
Dariaus ir Girėno klubo pa
talpoms atremontuoti klu
bo nariai apsidėjo vienkar
tiniu mokesčiu $25.00, ku
ris visų uoliai mokamas.

Kaip kad matome iš pa
duotų davinių Lietuvių Na
mų Draugija ir Dariaus ir 
Girėno klubas sutartinai 
dirba ir stengiasi kad šie 
lietuvių namai būtų gražūs, 
patogūs ir kad visi galėtų 
čia rasti vietos.

A. Grinius

Tel. HY 7-4677

h

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

• portretūra
• meno darbų nuotraukos ir kiti foto patarnavimai

422 MENAHAN St. — Ridgewood, N. Y. 11237

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6845 SO. WESTERN AVĖ., CHICAGO, ILL.

S TRYS MODERNIŠKOS J?
AIR-CONDIT1ONED KOPLYČIOS fe

Mašinoms vieta
REpublic 7-8600 REpublic 7-8601

Dalis svečių Balfo sukaktuviniame bankete Detroite. Iš kairės: E. Paurazienė, Balfo reikalų vedėjas 
kun. Geisčiūnas, E. Molienė, kun. V. Krikščiūnevičius.p. Medoniai ir p. Černiai. K. Sragausko nuotrauka

• 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.

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

DETROITO BALFO 76 SK. 
JUBILIEJUS

Prieš 25-rius metus buvo 
įsteigtas Detroite Balfo 
skyrius. Skyriaus steigėjų 
priešakyje buvo Elz. Paura
zienė ir J. Smailis 1944 m. 
spalio 24 d. gimė šalpos or
ganizacija Detroite. Skyrius 
savo darbą pradėjo su 78 
nariais, vėliau išaugo iki 
500. Visa eilė organizacijų 
stojo nariais, mokėdami po 
5 dol. nario mokesčio. Pir
majame susirinkime buvo 
išrinkti tik 3 asmenys, o ki
tame buvo pririnkta dar 8 
asmenys, kurių tarpe buvo 
ir dr. J. Sims.

Prasidėjo tikras darbas 
— aukų ir drabužių rinki
mas. Prie skyriaus buvo 
įsteigtas Našlaičių komite
tas ir fondas. Balfo nariai 
smarkiai veikė Displaced 
Persons įstatymą prave
dant. Jį pravedus, tuojau 
buvo įkurtas tremtinių 
skurdinimo komitetas 1948 
m. Jam vadovavo agr. To
mas Dambrauskas, bendra
darbiaudamas su Michigan 
D. P. komitetu, kuriame lie
tuvius atstovavo M. Sims ir 
kurio reikalų vedėju buvo 
dr. F. Cassidy, nuoširdi lie
tuvių bičiulė.

Per 25 metus Balfo sky
rius turėjo 132 susirinki
mus, 112 valdybos posėdžių, 
padarė 12 viešų rinkliavų 
gatvėse ir surinko 49,956 
dol.; 9 rinkliavos buvo at
liktos pagal lapus — pas lie
tuvius ir surinkta 30,000 
dol., suorganizuota 56 pa
rengimai — vaidinimai, 
koncertai, gegužinės su 
14,571 dol. pelnu. Nario mo
kesčio surinkta 9,500 dol. 
Be to, buvo surinkta apie 
43,310 svarų dėvėtų ir nau
jų drabužių bei batų. Narės 
numezgė apie 200 megztu- ^ę. 
kų, 300 porų kojinių ir pirš
tinių ir pasiuvo naujagi
miams apie 50 kraitelių.

Skyriaus valdybos pirm.

buvo: E. Paurazienė 8 me
tus, J. Duncia — 1, č. Ci- 
ronka — 1, M. Kazevičienė 
— 1, P. Pagojus — 2, K. 
Jurgutis — 414, L. Heinin- 
gas — 1, A. Musteikis — 
2.5 ir K. Ražauskas — 4.

Jubiliejinis Balfo sk. mi
nėjimas įvyko lapkričio 23 
d., kartu su kariuomenės 
švente. Minėjimą atidarė 
valdybos pirm,. K. Ražaus
kas, pakviesdamas Pr. Za- 
ranką minėjimui vadovauti. 
Jis priminė, kad lapkritis 
mėnuo turi ypatingų minė
jimų — Lietuvos kariuome
nės, kuri aukojosi Lietuvos 
laisvei atgauti, lapkrity 
švenčiama vėlinių- diena.

Po to, invokaciją skaitė 
kun. K. Simaitis, Balfo di
rektorė ir pirmoji valdybos 
pirm. Paurazienė padarė 
pranešimą, ką skyrius nu
veikė, po to trumpą, bet šil
ta žodį tarė Balfo reikalų 
vedėjas kun. Pr. Geisčiūnas, 
pažymėdamas, jog Detroito 
skyrius yra pirmaujantis 
veikloje. Po to keli sveikini
mai ir vaišės. Vaišių metu 
buvo atlikta meninė progra
ma, kurią išpildė humoris
tas Vitalis Žukauskas ir Ire
na Vizgirdaitė padainavo 
porą dainelių, talkininkau
jant prie piano p. R. Rūkš- 
telytei. Po viso to buvo lo
terijos bilietų traukimas ir 
paskelbta laimėtojai.

Jubiliejiniame minėjime- 
akademijoje ir pietuose da
lyvavo per 200 asmenų. 
Akademija buvo užbaigta 
Tautom Himnu. (d)

• L.ž.S. Detroito skyrius 
gruodžio 14 d., 1 vai. pas 
Birutę ir Petrą Januškus, 
2498 Dougall, Windsor, 
Ont., Canada (prie 401 ir 
3B greitkelio) rengia popie-

Į šią. popietę yra kviečia
mi L.ž.S. Centro Valdybos 
ir Detroito skyriaus nariai 
su žmonomis.

Irena Vizgirdaitė dainuoja Balfo minėjime Detroite. Jai akompa
nuoja R. Rūkštelytė. K. Sragausko nuotrauka

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ

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

HELP WANTED MALĖ DRIVERS NEEDED

Savininkai: J. JAN ŪSAITIS ir J. MAŽEIKA
Cia rasite didžiausią pasirinkimą vietinių ir importuotų likerių 

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

APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE,

MACHINE OPERATOR
For Conomatics, New Britain 
chuckers, tracer lathes. Afternoon 
shift. 52 weeks per year plūs over- 
time. Warren area. 313-536-1311, 
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- 
matjes, New Britain chuckers, tracer 
lathes. Steady work 52 weeks per 
year. Overlime no layouffs. Warren 
area. Call 313-536-1311, Monday 
through Friday 8 a. m.-4:30 p. m.

An Equal Opportunity Employer 
(95-97)

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.

WANTED AT ONCE

MEN

Parduodama 10 akrų že
mės, 650 pėdų prieina prie 
išgrįsto kelio. Prašoma kai
na $5,900.

necessary. $3.00 per
25 c. inerease in 60

Insurance and other

No expcrience 
hour to start. 
day s.
Proft sharing.
fringe benefits. Steady work.

CASTALL PRODUCTS, INC.
353 INDUSCO COURT 

TROY, MICH.
(91-97)

WANTED EXPERIENCED 
BEEF BONERS 

Federal inspected boning plant in 
country atmosphere of Grand Rapids 
needs produetion 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)

WANTED AT ONCE 
JOURNEYMAN

OR
IST CLASS SKILLED 
BRIDGEPORT MILL 

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

SEEGRAM TOOL CO.
58805 GRAND R1VER 

NEW HUDSON, MICH.
(95-97)

Lakewood, geras 2 šeimų 
namas. Apatinis butas tuš
čias.

Jei galvojate pirkti ar 
parduoti, prašome kreiptis į 
mus. Didelis namų pasirin
kimas.

CIPKUS REALTY
31601 Vine St.

943-0910
United Mūltiple Listing 

Service

SYSTEMS
ANALYST

NCR office, Dayton, Ohio, ex- 
cellent opportunity for ąuali- 
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)

JAU GALIT ATSIKVIESTI 
SAVO GIMINĖS IR DRAUGUS 

IŠ LIETUVOS Į AMERIKĄ
APMOKAMAS PATARNAVIMAS: Atkvieskit 

savo gimines jus aplankyti! Greitas mūsų teletvpe 
susisiekimas su Maskva suteiks jums žinias apie ke
lionės paruošimą. Atsilankykit arba skambinkit mū
sų įstaigai gavimui pilnų smulkmenų!

GROGER TRAVEL BUREAU
152 THE OLD ARCADE TELEF. 621-6036

CLEVELAND, OHIO 44114

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. W0ERNER

(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 allovvancc & 5% premium for night 
shift work. For fulther informalion or application phone collect Mr. Len

JAMESON CORPORATION
3071 BAY RD. SAGINAW, MICHIGAN

517 — 792-1527
Equal Opportunity Employer

(91-100)
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A-
^CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

MIRĖ PRANĖ 
BLIUMENTALIENĖ

Šių metų gruodžio mėn. 1 
dieną, 6 vai. ryto mirė Pra
nė Bliumentalienė,

Ji buvo ilgametė D.L.K. 
Birutės Draugijos Cleve
lando skyriaus darbšti ir 
aktyvi narė. Jos pasiges ir 
visa lietuviškoji Clevelando 
visuomenė, kuriai ji atida
vė savo širdį ir darbą.

Kaip tauraus būdo ir 
dosnios širdies asmuo, ji 
buvo visų gerbiama ir my
lima.

Pašarvuota buvo Jakubs 
and Son laidotuvių namuo
se. Ketvirtadienį, gruodžio 
4 d. po pamaldų šv. Jurgio 
bažnyčioje, gausaus būrio 
draugų palydėta į Visų Sie
lų kapines.

Ilsėkis ramybėje.

AKADEMINIO SKAUTŲ 
SĄJŪDŽIO METINĖ 

ŠVENTĖ

Akademinio Skautų Są
jūdžio 45-uosius metus Cle
velando Šatrijos Raganos 
Draugovė ir Korp! Vytis 
atžymėjo lapkričio 22 d., 
Čiurlionio Ansamblio Na
muose, įvykusioje metinėje 
šventėje.

Dalyvavo pusšimtis sa
vųjų ir svečių, kurių tarpe 

A.S.S. metinės šventės prezidiumas: I. Navickaitė, pirm. D. Oran
taitė, dr. V. Černius ir dr. S. Matas. V. Bacevičiaus nuotrauka

buvo gausus būrys jūros 
skautų ir vyčių kandidatų 
— didelė viltis Korp! Vy
ties prieauglio.

šventę atidarė Draugovės 
pirmininkė Dalia Orantaitė, 
pakviesdama Korp! Vyties 
atstovą, fil. dr. Stepą Ma
tą, svečią paskaitininką fil. 
dr. Vytautą Černių ir Drau
govės sekretorę Ireną Na
vickaitę užimti vietas pre
zidiume. Po vėliavos įneši
mo, himno sugiedojimo, ir 
susikaupimo tylos minutėje 
pagerbiant mirusius ir žu
vusius A.S.S. narius, pirmi
ninkė gražiu, širdingu žo
džiu pasveikino susirinku
sius drauge supažindinda
ma su Clevelando A. S. S. 
Plačiau apie Akademinį są
jūdį ir Clevelando A.S. Šat
rijos Raganos Draugovę bei 
jos veiklą trumpai referavo 
sekr. Irena Navickaitė.

Metinės šventės proga A. 
S. S. sveikino Ateitininkų 
atstovas K. Sušinskas, 
S k a u t i ninkių Draugovės 
vardu, fil. dr. Juškėnienė, 
Balfo atstovė O. Jokūbaitie- 
nė ir telegrama sveikinimą 
prisiuntė Giedros Korpora
cija.

Fil. dr. Giedrė Matienė 
buvo pakviesta priimti kan
didatės Vilijos Mockutės 
tikrosios narės pasižadėji
mą. Spalvas įteikė fil. Moc- 
kuvienė, o ženklelį prisegė 
pirmininkė. Korp! Vyties 
atstovas, fil. dr. S. Matas 
naujajei narei prisegė raus
vą gvazdiką — brolių dėme
sio ir draugiško džiaugsmo 
ženklan. Trumpa pirmoji 
pusė oficialiosios dalies 
šventė baigta vėliavos išne
šimu. Po kelių minučių per
traukos sekė svečio fil. dr. 
V. Černiaus paskaita, įdpmi 
ir gyva savo originalios 
minčių perdavimo forma ir 
savotišku būdu užmezgantį 
ryšį tarp kalbėtojo ir klau
sytojų, įtraukiant visus į 
bendrus klausimus, visiems 
ieškant atsakymų. Mintys 
lietė laiką, praeitį — dabar
tį — ateitį. Kas yra Aš — 
Tu — Mes? Santykis tarp 
jų ir laiko, tarp vieno Aš ir 
didelio Mes visame žmoni
jos rate. Ieškojimas laimės, 
jos sąvoką ir keliai į ją. Pa
baigoje prie muzikos valan
dėlės susimastyta ateities 
ir kūrybos kryptimi.

Po paskaitos sekė vaišės, 
diskusijos, šnekos draugiš
koje aplinkoje rūpestingoj 
Šatrijos Raganos Draugo
vės valdybos ir vaišių šei
mininkės fil. Mirgos Kižie- 
nės globoje.

Atžymėti dar vieneri me
tai gražios sukakties. Ypa
tingai tačiau džiugu, kad 
šioje šventėje dalyvavo jau
ni žmonės, ją organizavo 
jaunos draugovės narės ir 
ją pravedė giliai sąmonin
ga ir pasididžiavimo verta 
draugovės valdyba, (rbn)

VIRGINIJA EIMUTYTE - ŽI' 
MONIENE pasiruošusi mode
liuoti naujus rūbus madų paro
doje, kuri įvyks šį sekmadienį 
gruodžio 7 d. 3 v.p.p. šv. Jurgio 
parapijos salėje. Įėjimas J paro
dą 2 dol. Rengia Korp. Giedra.

• Dail. Juozas Bagdonas, 
dalyvavęs Balfo direktorių 
suvažiavime Clevelande, ap
lankė Dirvos redakciją ir 
tarėsi dėl savo būsimos pa
rodos Clevelande.

• Bernardas Brazdžionis, 
Lietuvių Dienų redaktorius, 
dalyvavęs Mokslo ir kultū
ros simpoziume Chicagoje, 
prieš grįžtant į Los Ange
les buvo atvykęs susitikti 
su Clevelando kultūrinin
kais ir ta proga aplankė 
Dirvą.

• Dirvai reikalingas žmo
gus su automobiliu, galintis 
du kart savaitėje (antradie
niais ir ketvirtadieniais) už 
atlyginimą vežioti Dirvą į 
paštą. Skambinti 431-6344.

HELP WANTED

FACTORY WORKERS 
No experience necessary.

APPLY IN PERSON
VIKING CAULKING

GUN CO.

4518 Lakeside Avė.
(96-2)

AMERIKOS LIETUVIU 
PILIEČIŲ KLUBAS 

6835 Superior Avė. Telef. 391-1 143
Cleveland, Ohio

Kviečia visus tapti klubo nariais.
Palaikydami Klubą — kartu paremsime Cleve

lando lietuvių organizacijas.
Penktadieniais galima vaišintis bulviniais bly

nais, dešromis, virtiniais ir kepta žuvimi. Kitomis 
dienomis įvairūs kiti valgiai.

Visi susitinkame Lietuvių Klube!

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai. 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo 

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

Minėjime buvo pagerbti ilgamečiai Balfo veikėjai, įteikiant jiems padėkos lapus. Prie mikrofono kal
ba K. Gaižutis. V. Pliodžinsko nuotrauka

PRASMINGOS SUKAKTUVĖS
BALFo Clevelando sky

rius šauniai paminėjo svar
bių ir kartais sunkių savo 
darbų darbelių per 25 me
tus sukaktį lapkričio 29 d. 
Šv. P. Nepal. Pagalbos pa
rapijos salėje.

Scena ii’ salė skoningai 
išpuošta valdybos vicepir
mininko J. Dunduro rūpes
čiais ir techniška priežiūra.

Balfo pirm. kun. V. Martinkus (dešinėje) įteikia padėkos lakštą 
klebonui kun. Angelaičiui. Vidury Clevelando skyr. pirm. E. Ste
pas.. Panašus lakštas buvo įteiktas ir klebonui kun. B. Ivanauskui, 

V. Pliodžinsko nuotrauka

šventiškas atgajus iš karto 
ėmė gaubti visus atvyks
tančius.

Pirmininkas ir direkto
rius Ed. Stepas atidarė aka
deminę pokylio dalį. Klebo
nas kun. J. Angelaitis per
skaitė invokaciją. Pagerbus 
mirusiuosius, koncerto pa
žiba D. Kučėnienė, muz. L. 
Lapinsko lydima, sugiedojo 
Amerikos ir Lietuvos him
nus, svečiams įsijungus. 
Pagrindinį žodį tarė centro 
pirmininkas kun. ,V. Mar- 
tinkus. Trumpame, dailiai 
nustilintame žodyje pirmi
ninkas atskleidė niekados 
nebaigiamą šalpos bei pa
galbos būtinybę. Iš to pa
ties vyriausiojo vadovo ran
kų ir pasižymėjusieji Cleve

lande veikėjai turėjo garbę 
gauti padėkos lakštus. Džiu
gina mūsų visuomenę tai, 
kad apdovanojamųjų pasi
šventėlių sukviesta net 27, 
nors, deja, ne visi galėjo at
vykti. Tiek stipri aukojusių 
savo lėšas ar darbą nuošir
džių bičiulių bendrija teikia 
daug vilties dar šviesesnei 
ateičiai. Apdovanotųjų var

du kukliai padėkojo K. Gai
žutis. Papuošus tuos veikė
jus gėlytėmis, direktorius 
dr. VI. Ramanauskas links
mai ir sąmojingai įvesdino 
dar dvi rinktines asmeny
bes: laimėjusią Ohio erdvės 
gražuolės titulą M. Bačiuly- 
tę-Stepienę ir iškilnų šių 
metų pilietį — ALTos Cle
velando skyriaus pirminin
ką bei platesnio masto vei
kėją inž. R. Kudukį. 
Džiaugsmas apėmė, berods, 
visus. Pirmininkas Ed. Ste
pas, bebaigdamas akademi
ją,. paskelbė sveikinimus iš 
PLB pirmininko St. Barz- 
duko, BALFo garbės pirmi
ninko prelato dr. J. Kon
čiaus, Studentų ateitininkų 
sąjungos Clevelando drau
govės ir kitų.

Po trumpos pertraukėlės 
pirmininko pavaduotojas F. 
Eidimtas rekomendavo kon
certo dalyvius, taikliai su
pažindindamas su pirmą 
kartą -gastroliuojančia Cle
velande D. Kučėniene, jau
nu pianistu clevelandiečiu 
V. Puškorium, kompozito
rius gi D. Lapinskas jau 
pažįstamas.

D. Kučėnienė dviem da
lim dainavo: Lakštingala ir 
rožė, iš "Parysatis” dramos
— C. Sain-Saens, Sodžiaus 
idilija (J. Stankūnas) — J. 
Stankūnas, Palankėj (liau
dies daina) — J. Stankū
nas, Gėlės iš šieno (K. Bin
kis) — V. Jakubėnas, Jis 
myli mane, šveicarų aidų 
daina — K. Eckert, Pasi
vaikščiojus, pareinu — I. 
Rodrigo, Ispanė (Romero)
— V. di Chiara, Kregždutė 
(F. van der Elst) — E. 
Deli’ Acqua, Cadixo merge
lės ( A. de Musset) — L. 
Delibes ir Dėkui, mieli drau
gai, arija iš "Sicilijos nak
tys” operos — G. Verdi. Iš 
karto nustebino ir sužavė

jo žiūrovus. Tatai —- ne tik 
švelnus, labai malonaus 
tembro lyriškas sopranas, 
bet ir lengvutė, reto tobu
lumo koloratūra. Diapazo
nas plačių ribų. Tonų at
spalviai įvairuoja nuo hero
jiško, bet ne kieto ar sauso, 
spindėjimo iki grakštaus, 
meilaus, tylaus, bet ne dus
laus, svajingumo. Atrodo, 
kad techniškų sunkybių vi
sai nėra. Tartis tiek išlavin
ta, kad, nors ir greitai dai
nuojami žodžiai, vistiek 
klausytojams aiškūs. Paga
liau, jausmų raiška tikrai 
įtikinama, švytinti dviem 
būdais: dažniau — nuošir
dumu, spinduliuojančiu tik
tai iš veido ir balso ir re
čiau — papildant tarseną 
vos žymiais judesiais (gal 
perdaug santūrumo?). Aiš
ku, kad žiūrovuose pakilios 
nuotaikos momentų ir net 
jaudinimosi netrūko. Katu
čių plota be galo. Teko bi- 
suoti.

Akomponavo D. Lapins
kas. Tai jau plačiai žinomas 
Amerikoj ir Europoj kom
pozitorius. Dainininkės kū
rybą žymiai pastiprino. 
Darnūs bendri ar gretimi 
polėkiai buvo puikūs. Savo
tiški autorių, ar kūrinių, ar 
jų dalių iškėlimai aikštėn 
pasiekė didelio tobulumo. 
Nuo kibirkštėlės iki lieps
nos — viskas grožio sklidi
na.

V. Puškorius skambino: 
Daina be žodžių, op. 53 Nr. 
1 (on the Seashore) — F. 
Mendelsohn ir Sonata in F 
major, K. 332 III dalis — 
W. A. Mozart. šitas jaunas 
studentas, autoritetingos B. 
Smetonienės mokomas, jau 
daug pasiekęs. Muzikalu
mas neabejotinas. Garsūs 
autoriai, įvairios jų ypaty
bės, turinio esmė bei formos 
vingiai ir šuoliai — visa tai 
nugalėta. Pirštai išmiklinti 
p a v y z dingai. Reikalingos 
spartos gerai apskaičiuotos 
ir tiksliai atliktos. Atspal
viams jautrumas skrupu
lingai gležnas. Pasisekimas 
privertė dar bisui skambin
ti Papillon — E. Grieg.

Artistams įteikta gėlių ir 
dovanėlių.

Vaišėms ir šokiams pra
sidėjus, visus svečius, ku
rių buvo bene 250, gražiai 
globojo valdybos iždininkė 
ir vyriausia banketo šeimi
ninkė O. Jokūbaitienė. Įvai
rių rūšių skanskonių buvo 
didelis pasirinkimas. Aptar
nauta sklandžiai ir vikriai.

šaunioji J. Pažemio kape
la visus įsmagino. Tą vaka
rą puikiai gaivino svečius 
lietuviškos melodijos, malo
niai sklindančios šokiuose.

Vladas Braziulis

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

ATIDARYTA NUO 2 IKI 5 
VAL. ŠEŠTADIENĮ IR 

SEKMADIENĮ 
839 Sable prie Neff Rd.
Mūrinis, 3 miegamieji.
George Knaus Broker 

819 E. 185 St. 
481-9300



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

KUN. A. SPURGIS 
IŠVYKSTA 

AUSTRALIJON
Kun. A. Spurgis MIC, iš

vyksta iš Chicagos į Aus
traliją. Tai staigmena jį pa- 
žjstantiems ir buv. bendra
darbiams.

Kun. Spurgis pastaruo
sius vienuolika metų buvo 
Tėvų Marijonų leidžiamojo 
dienraščio "Draugas” ir jų 
s p a u stuvės administrato
rius, ūkinis vadovas. Tą 
darbą, atrodo, jis mėgo ir 
buvo jam atsidėjęs. Išvyk
damas jis gali džiaugtis 

PADĖKA
1969 metų lapkričio mėnesio 4 dieną Lietuvo

je mirė mums brangus ir mielas Tėvas ir Uošvis
KOSTAS ABRAITIS.

Palaidotas lapkričio 7 dieną Marijampolėje.
Visiems giminėms, draugams, prieteliams ir 

pažįstamiems, bei organizacijoms, pareiškusiems 
užuojautas, žodžiu, laiškais ir spaudoje, našlei 
Elzbietai ir mums nuoširdžiai dėkojame. Jūsų už 
jo vėlę užpirktosios Šv. Mišios tepadeda velionies 
amžinajam gyvenime.

Ypatingai padėka priklauso mūsų prieteliui 
p. Vytautui Augustinui Amerikoje ir jo seseriai 
Monikai Dumšienei Lietuvoje, sudarusiems sąly
gas mums bent simboliškai dalyvauti savo tėvo 
ir uošvio šermenyse ir laidotuvėse, laiku į jas 
pristatant mūsų vainiką.

Marti Stella ir sūnus Vytautas

Pranešame draugams ir pažįsta

miems, kad gruodžio 1 d. mirė mūsų -z.

mylima motina ir močiutė

A. A.

PRANĖ BLIUMENTALIENĖ.

Nuliūdę liko:
sūnus, marti ir anūkai

kiek per šį laiką "Draugas” 
sutvirtėjo ekonomiškai, o jo 
spaustuvė tapo moderniška 
komerciškai vedama įmonė.

AUKOS DIRVAI

V. Ramanauskas, Cleve, .. 10.00
W. Liubartas, Phoenix .... 2.00 
K. Seliokas, Waterbury ... 2.00 
A. Weisbecker, Melbourne 3.00
T. Stankūnas, Boston......... 2.00
O. Mitinąs, FremontCenter 2.00
J. Petrauskas, Detroit.......2.00
A. Elijošius, Rexdale.......2.00
J. Matulevičius, Worcester 2.00
V. Butkus, Great Neck..... 3.00
A. Valšnys, L. A.................2.00

č. Kiliulis, Dorchester..... 2.00
J. Černius, Upland............3.00
A. Juodka, Chieago ......... 2.00
J. Kavaliūnas, Chieago .... 2.00
F. Masaitis, Inglevrood .... 2.00
F. Globich, Harrison.......2.00
A. Puteris, Toronto......... 2.00
J. Mališka, Montreal.......2.00
L. Kriaučeliūnas,

Palos Park....... 10.00
J. Slivinskas, Waterbury .. 5.00
S. Radzys,Chieago......... ...2.00
M. Vinclovas,Cleveland....2.00
D. Trimakas, Westlake .... 2.00
V, Butkienė, Great Neck 100.00 
J. šilgalis, Baltimore..... 2.00
M. Vitkus, Detroit ............ 2.00
E. Gimbutas, Los Angeles 2.00 
J. Adomaitis, Rochester .. 2.00 
D. Slyvinas,

Diamond Point 100.00 
J. Matusevičius, Evanston 5.00 
J. Saladžius, Rochester ... 3.00

SIŪLAU A. SUKAUSKĄ Į 
SLA IŽDO GLOBĖJUS

Antanas Sukauskas
Gruodžio mėnesyje Susi

vienijimo Lietuvių Ameri- 
je kuopose bus atlikta no
minacija narių į Pildomąją 
Tarybą.

Laikraščiuose jau užti
kau sąrašus rekomonduo- 
jant nominuoti į Pildomąją 
Tarybą.

Aš iš savo pusės į Pildo
mosios Tarybos iždo globė
jo postą rekomenduoju no
minuoti Centrinį organiza
torių ir 200 kuopos valdy
bos pirmininką visuomeni
ninką Antaną Sukauską.

Antanas Sukauskas gerai 
žinomas detroitiškiams ir 
kitoms kolonijoms. Visuo
met dalyvauja S.L.A. sei
muose ir suvažiavimuose.

Antanas Sukauskas yra 
gimęs 1907 metais sausio 
29 d. Miežaičių km., Radvi
liškio valse. Baigęs 4 kla
ses Plungės gimnazijoje. 
Tarnavęs Lietuvos kariuo
menėje ir policijoje, o vo
kiečių okupacijos metu dir
bo Radviliškio ir Šiaulėnų 
savivaldybėse. Gerai susi-

Dalis Alytaus gimnazijos buv. auklėtinių suvažiavime Chicagoje. ’ J. Garlos nuotrauka

pažinęs su sąskaityba ir bu
halterija.

Karo metu pasitraukė į 
Vokietiją, o 1949 m. atvyko 
į JAV.

A p s i g y venęs Detroite 
tuoj įsijungė į visuomeninę 
veiklą: Lietuvių Bendruo
menę, šeštadieninę mokyk
lą, kaip tėvų komiteto na
rys, buvo DLOC valdybos 
nariu, 7 metus išbuvo SLA 
352 kuopos valdybos pirmi
ninku ir 8 metai kaip cent
rinis organizatorius. Dabar
tiniu metu yra SLA 200 
kuopos pirmininku. Dau
giausia atsidėjęs dirba susi
vienijimo gerovei ir tai or
ganizacijai yra prirašęs

š. m. lapkričio 28 ir 29 
dienomis, Chicagoje, Jauni
mo Centre įvyko Alytaus 
valstybinės gimnazijos pen
kiasdešimtmečiui paminėti 
suvažiavimas.

S u v ažiavimas prasidėjo 
lapkričio 28 d. Alytaus gim
nazijos buvusių mokinių 
meno paroda Jaunimo Cent
re, Čiurlionio galerijoje. Se
kančią dieną, lapkričio 28, 
po pietų buvo pamaldos ir 
žuvusių už Lietuvos laisvę 
pagerbimas.

Pagrindinė suvažiavimo 
daug naujų narių. Suruošė ■ dalis prasidėjo akademija, 
SLA 75 m. ir 80 m. jubi
liejinius minėjimus. Jam 
esant 352 kuopos pirminin
ku beveik kas metai buvo 
surengiami koncertai, Va
sario 16, išvežtųjų į Sibirą 
ir kiti įvairūs minėjimai. 
Visus jo darbus sunku ii' 
aprašyti. Priklauso; Detroi
to Sandaros kuopai, Balfui, 
Lietuvių Namų Draugijai 
(šeši metai kai yra valdy
boje), Dariaus ir Girėno 
klubui ir Jūrų Šaulių kuo
pai "švyturys”.

Vedęs. Turi du sūnus ir 
dvi dukteris ir visi priklau
so Susivienijimui.

Sūnus Rimas yra SLA 
200 kuopos finansų sekre
torius. A. Sukauskas dirba 
General Motors bendrovėje.

Antanas Sukauskas turi 
didelį patyrimą organizaci
niame veikime ir nėra abe
jonės, kad jis tinka Pildo
mosios Tarybos iždo globė
jo postui. Rekomenduoju ir 
kitų prašau atliekant nomi
naciją Antaną Sukauską 
nominuoti iždo globėjo pa
reigoms.

Antanas Grinius

ALYTAUS GIMNAZIJOS
SUVAŽIAVIMAS

kurią atidarė Elena Jukne
vičienė. Po invokacijos, 
Amerikos ir Lietuvos him
nų sekė sveikinimai. Vėliau 
dr. G. Balukas, suvažiavimo 
akademijos vadovas, pri
statė pagrindinį kalbėtoją, 
buvusį Alytaus gimnazijos 
direktorių, Stasį Barzduką. 
Savo paskaitoje Stasys 
Barzdukas davė išsamią 
Alytaus gimnazijos 50 me
tų apžvalgą. Akademijos 
metu taip pat buvo įteiktas 
Lietuvių Fondui 1,200.00 
dolerių įnašas, kurį priėmė 
dr. Razma.

Literatūriniai akademi
jos daliai vadovavo Elena 
Zimavičiūtė-Carter, gi ją iš
pildė buvę Alytaus gimna
zijos mokytojai Vacys Ka
valiūnas, paskaitęs savo no
velę "Nefertite” ir Kazys 
Bradūnas — ištrauką iš 
ciklo "Donelaičio Kapas”. 
Vytautas Volertas paskaitė 
savo humoreską "Išpažin
tis”. Vėliau sekė vakarienė 
ir šokiai.

We Offer To Savers

S u v a ž i avime dalyvavo 
apie 100 gimnazijos auklė
tinių ir 11 buvusių jos mo
kytojų. Suvažiavusių buvo 
iš arti ir toli, prel. L. Tula- 
ba net iš Italijos. Nežiūrint, 
kad dalyvių tarpe matėsi 
jau subrendę ir pražilę jau
nuoliai bei jaunuolės, bet 
temos, kurias jie nagrinėjo, 
daugumoje sukosi apie jau
natvę ir nerūpestingas gim
nazijos laikų dienas. Kai 
kurie iš dalyvių buvo vienas 
kito nematę daugiau negu 
30 metų. Toks ilgas laiko 
tarpas žmogaus gyvenime 
padaro daug pakeitimų. 
Vieni nuėjo mokslo, kiti me
no, dar kiti filosofijos-reli- 
gijos keliais; gi kiti pasi
tenkino šeimyniniu gyveni
mu su jo rūpesčiais bei 
džiaugsmais, bet, nežiūrint 
kokiais skirtingais keliais 
bebūtų nuėję, visi šia pro
ga susirinkę jautėsi.tik vie
nos gimnazijos auklėtiniai. 
Suvažiavimo nuotaika buvo 
labai gera ir linksma, verta 
pakartoti!

Dalyvių tarpe buvo gim
nazijos pirmą laidą baigusi 
abiturientė, ponia Elena 
Juknevičienė-Stankevičiūtė. 
Ji kaip tik ir buvo šio suva
žiavimo iniciatorė bei pa
grindinė organizatorė, šio 
gero suvažiavimo rengėju 
komitetas susidėjo iš šių 
asmenų: Elenos Juknevičie
nės, Irenos Kairytės, Ju
liaus Karšo, kun. dr. Igno 
Urbono, kun. Jono Borevi- 
čiaus, SJ, Stasio Grigaravi
čiaus, Kazio Jonaičio ir dr. 
Gedimino Baluko. Jiems ir 
priklauso pagyrimas, (rd)

Mielam Bičiuliui

A. A.

DOMUI PENIKUI

mirus, skausmo valandoje jo žmonai ir

šeimai reiškiame gilią užuojautą ir kar

tu liūdime

Stasys Gudas 
ir šeimaI__________ ____—. —

New Jersey Lietuvių Bendruomenės Garbės 
Pirmininkui,

A. A.
Inž. VLADUI DILIUI

mirus, jo žmonai, p. IZABELEI DILIENEI nuo
širdžią užuojautą reiškia

New Jersey Lietuvių Bendruomenės 
Apgarda

Mūsų brangiai birutietei

PRANEI BLIUMENTALIENEI

mirus, Jos sūnui EDVARDUI su šeima, reiškiame

giliausią užuojautą ir kartu liūdime Jos netekusios

Brangiai motinai

Clevelando birutietės

PRANCIŠKAI BLIUMENTALIENEI

mirus, EDVARDUI BLIUMENTALIUI ir šeimai

nuoširdžią užuojautą reiškia

Jonas ir Aldona Rasteniai

A. A.

PRANEI BLIUMENTALIENEI
mirus, sūnui EDUI, jo žmonai ALDONAI ir anū

kams EDUKUI ir JOLANTAI, gilią užuojautą

reiškiame

Petras, Nijolė, Rūta Maželiai

SAVINGS CERTIFICATE

1

per annum

Passbook Savlngg 
Accounts

6 or 12 
MONTH 
$1O/OOO 
or MORE

S«vtr>gi ctrtificattt 
for ux months or oo» 
yo»r- in minimum 
•mountj of S 10.000,00, 
ind thoroaftor in 
multiplot of S1.OOO.OO. 
E aro ingi an paid at 
maturity.

Paid Quarterly
Compated and Paid 

as of:
Mar. 31 — June
Sept. 30 — Dec.

30
31

PETER KAZANAUSKAS. PRESIDENT

erai

AND LOAN ASSOČfATION 
2212 W. CERMAK RD.
Chieago. III. 60608 

Vlrginia 1-TH1

6 or 12 
MONTH 
$5/000 
or MORE

Savings cartificatca t>M*ad 
for sbc monthi or one 
year-in minimum 
amounts of $6,000.00, 
and iheraaftar in 
multiptet of $500.00. 
Eaminfa aro paid at 
maturity.

F
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