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ŽUKAS — KNAŠHAS - SAVICKUS
1935 - 1936 metais trys Amerikos sporto mokytojai, 

kurie pasiliko Lietuvoje.

Iš ISPANUOS NELEIDO GRĮŽTI Į KAUNĄ
Geriausias pasaulio krepšininkas grįžo j Rusija ir

ADV- KONSTANTINAS SAVICKAS KAUNE
PADĖJO PAGRINDUS KREPŠINIO SPORTUI
Lietuvos vardas buvo įrašytas į Europos istorijos

krepšinio čempionatais 1937
Tuo metu Juozas Žukas pradė

jo mokinti tenisą Kaune. Jonas 
Knašhas mokino boksą Klaipė
doje. Jis mirė tragiškai Kaune 
birželio mėn. 1936 m- Adv. Kon
stantinas Savickac sutiko treni- 
luoti krepšinį Kaime ir- apylin
kėse.

Visi dabar žinom, kad Lietuva 
laimėjo Europos krepšinio titu
lą 1937 m. Tas buvo įvykdyta 
vien Savicko pastangomis ir tre
niravimu. žaidžiant su Lietuvos 
komanda prieš latvius, jis sugebė 
jo surasti du prityrusius žaidė
jus, kad Lietuva galėtų iškovoti 
Europos Čempionatą. Direkto
rius V. Augustauskas sutiko su 
tuo sugalvojimu ir pasakė jam 
surasti tuos asmenis. Po kelių me 
nėšių Pranas Talzūnas ir Felik
sas Kraučiūnas, kurie žaidė Vy
čių komandose Chicagoje, buvo 
surasti ir jie jam užtikrino at
vykti į Kauną. Sekė puikus re
zultatas, — Čempionatas.

Europos krepšinio rungtinių 
rezultatai Rygoj 1937 m. buvo to
kie:

Pirmą vietą laimėjo Lietuva. 
Antrą — Italija, trečią — Pran
cūzija. ketvirtą, — lenkai, penk
tą, — Estija, šeštą — Latvija, 
septintą. — Čekai, aštuntą, -- 
Egiptas.

Prieš lenkus Lietuva laimėjo 
16-25. Prieš Italija dėl čempioną

T.ietrva laimėle 24-23. Kai li-

ir 1939 m.m!.
jiems trys lasivus teshnikos me
timus, bet jie neįmetė nė vieno į 
krepšį. Buvo lemta Lietuvai lai
mėti! Pranas Talzūnas pripažin
tas geriausiu turnyro žaidėju.

Po tokio netikėto ir išgarsinto 
laimėjimo buvo lengva Savickui 
pakviesti J- Jurgelą ir V. Bud- 
rūną treniruoti krepšinį Kaune. 
Tad 1939 m. su stipria rinktine 
ir Pranu Lubinu antras Europos j 
titulas tame sporte buvo numaty- 
• ;.s ir laimėtas.

MANILOJ UŽGESO ELEKT
ROS ŠVIESOS

MANILA. Filipinų salos. — 
Ketvirtadienio vakarą Maniloje 
ir visoje Luzon saloje užgeso ( 
elektros šviesos. Vakaro tamsa 
sukrėtė visus Filipinų gyvento
jus. I

Prieš 3 metus Mani los karo ae
rodrome buvo nužudytas Benig
no Aquinc. Jis iš Amerikos at
skrido j Manilą kiniečių kelei
viniu lėktuvu. Jis nespėjo išlip
ti iš lėktuvo, kai gavo kulką į 
pakaušį ir nukrito ant smaluoto: 
tako nebegyvas. Sekantį vakarą 
bvo užgesintos elektros šviesos 
rise j e Lozona saloje.

Didžioji Manilos salė buvo 
pilna valstybės pareigūnų, kartui 
ir visuomenės. Buvo prezidente 
Corazon Aquino, karo jėgų vir-Į 
šininkas gen. Fidel Ramos, peli

niai pakeista Manilos karo vadų 
Įgula. Visi pastebėjo, kad salėje 
trūko krašto apsaugos ministe- 
rio Pence Enrilės. Daugeliui din
gtelėjo mintis, kad jis gali tartis 
su Ferdmando Marcos šalinin
kais.

Vos susirinko rinktinė publi
ka Į salę ir laukė vakarienės, švie 
sos pradėję, pamažu gesti. Tamsa 
tęsėsi ištisas penkas valandas. 
Niekas nežino, kas užgesino švie
sas. niekas nežino, kada jos bus ; 
vėl uždegtos. Predidentė Cora
zon Aquno privargo sėdėdama 
už stalo, atsistojo ir nuėjo už kė
dės, Taip pasielgė ir viceprezi
dentas. Kai jiedu prie kėdės ra
miai kalbėjosi, tai grįžo elektros 
šviesa ir perdavė jos pokalbį su 
viceprezidentu.

INDIJOJ SUČIUPO ARŪNO 
VALDU A ŽUDIKĄ

NEW DEHLI, Indija. — Indi, 
jos žinių agentūra praneša, kad 
pirmadienį policijai pavyko su-, 
imti sichą, nušovusį gen. Arū
ną Valdija, buvusį kariuomenės 
vadą ii* daugiausia asižymėjimų 
ženklų turėjusi karį.

Palicija sako, kad suimtas 25 
metu Sachuindes Singh, kuris va 
dovavo 4 sichams, nušovusiems 
gen. Valdiją Pune miestelyje, 
visai netoli New Dehli Suimtas 
Gao apskrityje, visai prie sienos, 
nedideliame viešbutyje.

Policijos rankose jau yra su
imti du pesikėsintojai prieš gen. 
Valdija gyvybę. Sachuinder bu
vo pasodintas į automobilį ir nu-

VALUKAS PANAIKINO ŽYDŲ 
KARIŲ BYLĄ

CHICAGA, ILL. — Federali
nis prokuroras Antanas R. Va
lukas praeitą trečiadienį paskel. 
bė, kad nėra jokio pagrindo 3 
Izraelio karininkų bylai, apie 
kurią prašneko Amerikos spau
da ir radijas.

Buvo tvirtinama, kad 3 Izrae
lio karininkai nusirašė visus 
Birmington b-vės slaptus planus, 
susidėjo į valizas ir bandė išsi
vežti, bet nuorašai buvo sulaiky
ti ir kariams iškelta byla. Patik
rinus išvežamus dokumentus, 
juose buvo visa eilė hebrajų kal
ba padarytų pastabų.

Valukas pasiuntė savo Įstaigos 
specialistus, kad ištirtų, kiek 
yra pagrindo tokiems įtarinėji
mams. Paaiškėjo, kad Izraelio vy 
riausybė per 28 metus sumokėjo 
Birmingham bendrovei apie 20 
milijonų dolerių už labai aštrius 
žiūronus ir karo metu juos var
tojo. Izraelitams pavyko numuš
ti visą eilę priešo lėktuvų. Per 
?’lgus metu? dalys žiūronų išsine
šiojo. Izraelis mano, kad jis, ga
lėtų tas dalis pasidaryti. Bendro
vės vadovybė sutiko ir leido ap
nešiotų dalių planus pamatyti ir 
nusirašyti. Čia nėra jokio vogi-
mo ir šnipinėjimo.

Santykiams su Izraeliu įsitem
pus vienos bendrovės pareigū
nai paskelbė, kad Izraelis išvo
gė Amerikos karo paslaptis. Spe
cialūs federalinės valdžios parei
gūnai nustatė, kad nebuvo jokio 
vogimo ir nėra pagrindo bylai. 
Prokuroras Valukas peržiūrėjo 
davinius ir liepė nutraukti toli
mesnius tikrinimus, nes jiems 
nėra pagrindo.

$37.000 BAUDA UŽ NEŠVARĄ
CHICAGO, ILL. — Federalinė 

vyriausybė uždėjo Waste Mane- 
gement of Illinois bendrovei 
$37.250 dolerių pabaudą ir už ne_ 
prisilaikymą švaros Jolieto sri- 
tyje.

Nubaustas buvęs pirmininkas 
Don Radclife pareiškė, kad jis 
yra pasiryžęs ginti savo reikalus 
ir aiškintis dėl kiekvieno kaltini
mo.

Illinois švarai prižiūrėti agen
tūra kelis kartus kreipėsi į Rad- 
clifo bendrovės vadovybę, bet ji 
nekreipė į tai dėmesio. įstaigai 
nebuvę kito kelio, kaip uždėti 
stipresnę baudą, jau yra para, 
sytas skundas Illinois apeliacijos 
teismui.

— Centralinėj e vakarų Afriko
je, Kamerūno kalnuose esančia
me ežere pradėjo kilti nuodingos 
dujos, kurios užmušė visą gyvy
be •- galvijus ir žmones.

— Nuodingos dujos burbulais 
veržiasi iš Nios ežero gilumos, 
skleidžiasi paviršiuje ir užteršia

WASHINGTON, D. C. — Ar- 
vidas Sabonis, 7 pėdų ir 2 colių 
geriausias viso pasaulio krepši
ninkas, sumušęs rusus ir laimė
jęs Sovietų Sąjungai aukso me
dalį gyvena Kaune ir žaidė Sovie 
tų Sąjungos vardu Ispanijoj, o 
kai grįžo Sovietų Sąjungon, tai 
dingo.

Sabonis būdamas Ispanijoj pa
darė klaidą. Jis pasakė ameri
kiečiui Lcuisianos sporto vedė
jui Dole Brown, kad jis negalįs 
prižadėti žaisti amerikiečiams iki 
1987 metų sezono pabaigos, nes 
jis yra pasirašęs sutartį su So
vietų Sąjunga, bet praėjus 1987 
metų sezonui jis galės tartis su 
amerikiečiais šis pareiškimas la
bai nepatiko rusams. Jie pradė
jo saugoti Sabonį, kad jis nepa
bėgtų iš Ispanijos, o kai grįžo Į 
Sovietų Sąjungą, tai Sabonis 
dingo.

Geriems lošėjams Sovietų val
džia duoda įvairias privilegijas. 
Lošikams moka didesnes algas, 
leidžia įsigtyi automobilius, nu
sipirkti mašinas be eilės ir gauna 
maisto davinius, kaip privilegi
juoti komunistų partijos, kariuo
menės ir policijos vadai.

Ispanijoj po krepšinio rungti- 
nių rugsėjo 17 dieną Sabonis 
tuojau išskrido į Sovietų Sąjun
gą, bet iki šio meto jis nepasieke 
Kaime esančius save namus.

Dale Brown buvo pasiruošęs 
kviesti Sabonį dar šį rudenį at
vykti į Ameriką, bet nepajėgė 
su juo susisiekti. Brown kreipė, 
si į naujai atvykusį sovietų am
basadorių Dobrininą, bet tas 
Brown nepriėmė ir su juo atsi
sakė kalbėti. Tai esąs blogas šan
kias-

Chicagoje gyvenanti Rima Ja- 
nuleričiūtė, kurios tėvai pažino 
Sabonį, bet dabar negali su 
jais susisiekti. Ji praleidusi Lie
tuvoje 3 savaites, buvusi Kaune 
ir tikėjosi su Arvydu Saboniu 
susitikti bet jai nejiavyko. Nie
kas jai nepasako, kur Sabonis 
galėtų būti. Sabonis turi telefo
ną, bet telefonas neatsako.

Vyrauja įsitikinimas, kad so
vietų valdžia Sabonio jau dan
gau iš Sovietų Sąjungos neišleis 
ir žaisti krepšinį jau daugiau ne
begalės. Užsienin jo daugiau ne- 
beišleis, bet sovietų valdžia gali 
išsiųsti Sabonį prievartos dar
bams, kad Sabonis niekad dau
giau nebeloštų.

KALENDORALIS

Rugpiūlio 30 dn. — Rožė, Fe
liksas, Bytautas, Augūna.

Saulė teka — 6:13, leidžiasi — n.
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Riešutėlius skaldė, 
O gaidelis rudakėlis 
Pas ją atsibeldė.
Atsistojo, išsižiojo, 
Ėmė jis plasnoti- 
Nėra nieko. Kakarieku
Reikia užgiedoti.
Už kalnelio, prie berželio 
Sau olą žiopsojo, 
šmakšt laputė, kaip kumutė, 
Bic - bic išrėpliojo.

Ten gulėjo ir ilsėjos 
Sau ji prie vaikelio.
Kai išgirdo, tai išlindo 
Iš gilaus urvelio.
Uostė, uostė, snukj šluostė.
Ji pietaut jau rengės. 
Kuprą gaužė, pilvu šliaužė, 
Uodegute dengės.

Voverytė - žvilgakytė 
Nuo šakos pamatė. •
Skrisk čion, broli. Nebetoli 
Lapė besarmatė.
Tas gaidelis, kaip erelis 
Tuč tuoj suplasnojo.
Ant šakelės, prie seselės 
Saugiai sustojo-

Bėga lapė smailiasnapė, 
Betgi nesuspėjo.
Susigėdo, atsisėdo 
Ir kalbėti pradėjo.
Tu gaideli, tu broleli, 
Tavo koks balselis.
Skiauterytė kepurytė, 
Koks gražus snapelis.

Eikškit judu čion abudu, 
Visi pašnekėsim.
Ant kalnelio, prie medelio 
Sau mes pasėdėsim..
Tango šoku, triksų moku, 
Uodega mosuoti.
Kviečiu judu čion abudu 
Pasipraktikuoti.

Iš beržyno per eglyną 
Kaž-kas šmakšt išėjo, 
Jo šuneliai, du korteliai, 
Jįjį atlydėjo.
Nors ta lapė smailasnapė 
Dingti užsimojo,
Bet šuneliai, tie kurteliai 
Greit ją sudorojo.

Kailis plyšo, lapė tyso. 
Kas čion atsitiko?
Ją sudraskė ir išblaškė, 
Uodega teliko-
Rusas kvaišas, melų maišas,
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Jis daug triksų moka.
Kurią dieną, liks tik viena 
Pypkė ir taboka-

MEILĖ
Jis iš Vilniaus čia atvyko 
Aplankyti.... giminių.
Daug kas dingo, bet dar liko 
Meilė mūsų— giminių.

JO KLAIDŲ neimk į širdį: 
Toks suvargęs ir pasenęs, 
Visą amžių atgyvenęs, 
Neprimato, neprigirdi—

Sakyk tu man, Tėve, kaip čia 
dabar yra? — tarė Maikis, susiti
kęs Tėvą.

— Jeigu žinosiu, tai ir pasaky
siu, o jeigu nežinosiu, tai ir ne
sakysiu. Žinai, ilgi metai mane 
pamokė: ko nežinai, tai nesa
kyk. Tai aš to ir prisilaikau.

— Tu žinai, kad ponia Rudie
nė pasitarusi su advokatu, nuva
žiavo Į California Garden, pasi
ėmė Rapšienę ir atsivežė tiesiai 
Į pikniką. Rapšienę parsivežė, o 
apie Rapšį nieko nesako.

— Kaip tai nesako?

— Advokatas nieko nesako, 
bet Rapšienė piknike žmonėms 
pasakoja, kad Pampų Dama, at
važiavo į Ameriką lieknutė, bet 
dabar jau drasko visas sukneles. 
T kai kurias nebeįlenda, o jei
gu Įlenda ir pasitempia, tai visos 
Amerikos kriaučių siūtos siūlės 
prasiskelia ir palieka nuogą kū
ną. Rapšienė sake, kad ta Pam
pų Dama, Amerikos lietuvių su
dėtais pinigais nusipirko gerokai 
platesnę suknelę ir pasiuntė į 
gatvę gončius, o tie susitikę Rap
šį, kaip šunį sugavo, į vežimą Įs
tūmė ir išsivežė kaip šunį.

— Jeigu Rapšienė taip pasakė, 
kad galėjo taip ir būti, — tarė 
tėvas. — Aš nežinau, ar Rapšienė 
taip kalbėjo, nei Rudžių pikni
ke nebuvau. Autobusų į pikniką 
nebuvo, o pats važiuoti ten ne
norėjau, tai ir su Rapšiene ne
kalbėjau. Bet, kad Rudienė’išsi
vežė Rapšienę, tai visi žino, Ji 
turi gerą advokatą, kuris išaiš
kino kur Rapšienė buvo, Rudie
nė nuvažavo ir Rapšienę parsi
vežė. Būtų ir Rapšį išsivežusi, 

A

karinėj Western Ave. pusėje, tai 
dar ir šiandien būtu ten gyve
nęs, bet jis nusipirko namą Ryti
nėje pusėje, visai netoli Janule- 
vičių. Bet Pietų Chicagą užpuo
lė sąrančiai. Jie viską gadino: me 
džius, sodus, pievas, tvoras ir na
mus. Net ir bažnyčios neatsilai
kė. Janulevičiai buvo kantrūs 
žmonės, bet nepajėgė atsilaikyti. 
Kas tik gavo pirklį, pardavė savo 
namą ir išvažiavo toli už Chica- 
gos- Išvažiavus Janulevičiams, 
t raukėsi-toliau į Pietūs ir Vilke
lis.

Be Demokratu partijos, Vilke
lis priklausė ir Susivienijimui 
Amerikos lietuviu. Jis buvo kuo
pos išrinktas atstovu į šeštąjį ap
skritį, o apskrityje ilgus metus 
buvo vicepirmininkas. Pirminiu, 
kas Kazys Mačiukas, o vicepir
mininkas Petras Vilkelis.

Kol Pranė Mačiukienė buvo 
gyva, tai susirinkimai būdavo 
Mačiuko įstaigoje, o kai Pranė 
mirė, o Kaziui nusilpo kojos, tai 
vicepirmininkas Petras Vilkelis 
užėmė Mačiuko vietą, kol bus 
išrinktas kitas žmogus. Petrui 
padėjo jo žmona Elena. Nelaimei, 

Įdėt Rapšio ten jau nebuvo. Kur 
jis buvo, tai California Garden 
šlavikai ir valytojai nežino. Jos 
tiktai pasakė, kad Rapšys ten bu
vo, ir kad jį išvežė, o kur jį išve
žė, tai nežino.

Žibūnas geras Rapšio pažįsta
mas ir netolimas kaimynas norė
jo su Rapšiu pasikalbėti, bet jam 
nesakė, kur jis išvežtas. Bet Ži
būnas ranku nenuleis, kur jis iš
vežtas. Jeigu ir šitas reikalas ne
išdegs, tai Pampu Dama, pakėlu
si sijoną gali Brazilijon išskris
ti, nes laisvos žmona nepaliks, 
jeigu reikės, tai nepaliks ramy
bėje paties gubernatoriaus, kad 
išaiškintų, kur išvežtas jos vyras. 
Ji nepaliks akmenio ant akmens, 
kol neišaiškins, kas išvežė jos 
vyrą, kokiais sumetimais išvežė, 
kad suklastojo dokumentus ir 
kas Įkėlė koją i jos butą ir iš
nešė vertingesnius dalykus.

— Tai čia darosi nepaprastai 
Įdomus reikalas. Dauguma Chi- 
cagos lietuvių yra su Rapšiene. 
Jie pasistengs jai padėti. Žmonės 
nustos niekus kalbėję.

— Ką žmonės kalba, tai ne
kreipk dėmesio. Žmonės mėgsta 
plepėti. Labai dažnai jie nušne
ka. Chicagoje gyvena senas de
mokratas Petras Vilkelis- Jis il
gus metus drbo miesto centre. 
Naujai pastatytame pieniniame 
centre jis žinojo visus užkam
pius. Jis labai lengvai galėjo su
rasti visus dokumentus Kada me
rui Daley reikėdavo kurio seno 
dokumento, tai jis ateidavo pas 
Vilkelį, jam tardavo porą žodžiu, 
tai jis netrukus ir atnešdavo Jis 

'buvo teisingas ir doras senis, 
Amerikon jis atvažiavo jaunas,

šiais metais SLA seimą suorgani
zuoti turėjo apskrities kuopų 
atsovai. Apskrities vicepirminin
kui Vilkeliui teko pirmininkau
ti, o Pildomoji Taryba atsiuntė 
o atstovus į 6-tąją apskritį, — 
Kristina Austin, Dr. Vytautą 
Dargi ir Josephine Mileriūtę. 
Buvo atvykęs ir SLA preziden
tas Povilas Dargis svarbesniems 
reikalams sutvarkyti

Vilkelis manė, kad seimas bus, 
kaip reformatų maldykloje vyks
tančios konferencijos ar Mačiuko 
Įstaigoje šaukiami atstovų susi
rinkimai, bet kai įžengė į šim- 
tojo seimo salę ir rado joje apie 
300 žmonių, kai už garbės stalo 
sėdėjo šerifas Elrodas, prokuro
ras Valukas, vysk. Brizgys, tai jis 
pasijuto, kad jam čia ne vieta. 
Nei jis moka angliškai, nei lie
tuviškai, žinojo, kad rašto ten 
skaityti negalės, ir dešiniąja pai
šeliu negalės mosikuoti, kol ateis 
reikalingas žodis. Salėje jis ga
lėjo būti, bet kai įsitikino, kad 
tokios minios priešakyje būti 
jam netikta, labai jam būtu 
Įsitempę nervai, tai jis priėjo 
prie Elenos, kažką jai pakuždėjo 
ir dingo iš salės.

Ko galėjai norėti iš Petro Vil
kelio Ar kad jis veržtųsi prie 
mikrofono, ar prie garbės stalo? 
Jis jautė, kad nervai būtų jam 
užčiaupę burną ir būtų jam sun
ku kalbėti. Jis būtų nepajėgęs 
gražiai reikalingo žodžio pasaky
ti- Jis priėjo prie Elenos, apsisu
ko, išėjo iš salės ir išvažiavo na
mo. Elena pasakė, kad blogai pa
sijuto.

Jis nenorėjo leisti laiko veltui, 
jis norėjo, kad seimas svarstytą
paruostą dienotvarkę ir atliktų 
naudingą darbą, šaltai! apgalvo
jus, Vilkelis būtų pasveikinęs ir 
nepajėgęs pasakyti, ką būtų no
rėjęs pasakyti. Vilkelį reikia pa
sveikinti už tokį elgesį ir tuo rei- 

Perkūnas , daugiau nekalbėti. Iš kalbos 
nieko būtų neišėję, — baigė Tė
vas.

Prekybos lodziai

— Kaip vadinasi prekyboje 
žmogus, kuris patiekia prekes?

— Pristatytojas.
— O tasai kuris prekes gau

na?
į — “Apmuilintas” arba, pap
rasčiau sakant, apgautas.

— Kuo būtų moterys, jeį ne
būtu vyrų?
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tūkstantį dainų, galima šį tą ir 
apie jas pasakyti.

Dainuoja lietuviai, dainuoja 
jr kitų tautų žmonės Kaip tauta 
skiriasi nuo tautos, taip skiriasi 
ir jų dainos Ir dargi tos pačios 
tautos dainos būna skirtingos. 
Dainoje atsispindi praeitis. Kai 
kas jose išryškinama, o kai kas 
nutylima, nes daina, tai mintinis 
ir jausmams reikšti priemonė.

Nepasakysi, kad daina būtų ne
mari. Jos, kaip ir žmogaus am
žius, yra įvairus. Būna taip, kad 
dainos amžius pranoksta žmigaus 
amžių, bet pasitaiko dainų ir 
trumpaamžių.

Keičiantis technikai, keičiasi 
ii dainos turinys. Vakaruškos 
Seinijoje dar išliko, bet į jas ren
kasi jaunimas ne žirgais, ne dvi
račiais, o motociklais ir gana daž
nai lengvosiomis mašinomis. Tok 
sai jaunuolis maža turi senti
mento žirgui, ir todėl vis rečiau 
bus girdima daina apie žirgą 
juodbėrėlį.

Tarp surinktų dainų yra dar
bo, kurių jau nebeatgaivinsi. 
Kas kita buvo tuomet, kada šien- 
pjūvys žengė paskui šienpjovį, 
kada tiesės baras šalia baro, kada 
nuvarę pradalgį per lanką į ki
tą jos galą, grįždami užtraukda
vo sutartinę, kada tie patys šien- 
pjovėjai, naktigonės metu įsižiū
rėję į dangų, atpažindavo šien
pjovių žvaigždyną. Kita yra šian
dien, kai valstietis vairuoja 
ūžiantį kombainą, o jo burzgi
mas toliau ir stipriau girdimas, 
negu dainos žodžiai r jos melodi
ja. Dabar darbo daina neturi to
kios galios, kokią turėjo seniau.

Minėti reiškiniai pastebimi ir 
kur kitur, ne tiktai Seinijoje. 
Betgi čia yra ir tokių reiškinių, 
kokių kitur neaptiksi. Seinija, 
tai bent dviejų tautybių sandū
ros riba. Į čia gali patekti daina 
iš visos Lietuvos ir tarytum ban
ga, priėjusi ežero ar jūros krantą, 
■ — žagti ar atsimušti. Toliau jai 
kelio nėra.

Kokiais keliais daina i Seini- 
galėjo ir gali patekti? Iš su

rinktu dainų aiškėja, kad daina 
? šį kraštą atkeliavusi iš vakarų 
nuo paprūsės. Tai rodo vokiškos 
kilmės žodžiai ir išsireiškimai. Į 
šį kraštą pateko dainų ir iš šiau
rės nuo dzūkų, ir kai kurios dai
nos iš .kitapus Nemuno. Beveik 
nėra dainų, atkeliavusių iš rytų 
pusės.

Kas dainą į Seinija galėjo at
nešti? Be abejonės, daugiausia 
tu dainų j šį kraštą atkeliavo 

vestuvių ai vaxirusKU progouus. 
Kelias ir Čia nelengvas, nes bau
džiavos laikais žmonių judėjimas j 
buvo ribotas- Galbūt net į pap
rotį įėjo, kad vakaruškas reng- , 
davo beveik išimtinai vieno kai- Į 
juo jaunimas. Galėjo vėliau to
kiose vakaruškose ir kito kaimo 
jaunimas dalyvauti, bet patsai I 
pi kios ribotumas didesniam žmc i 
niu kiekiui rinktis į vieną vietą • 
neleido.

Dainos iš vienos vietos į kitą 
pemešdavo amatininkai, kurie 
dirbdavo pas ūk'ninkus tiek siū
dami drabužius, tiek batus ar pa
kinktus.

Pirkią nuo pirkios lankydavo 
pavargėliai (elgetos), kurie pap
rašyti, o kartais ir neprašyti, ko
kią ir pasaulietišką dainelę pa
dainuodavo. Prieš kokį šimtą 
metų ir kunigai, baigę Seinų ku 
nigų seminariją, pradėjo lietu
viškos dainos nebijoti, ir ne vie
nas savo tokiomis dainomis pri
sidėdavo prie kaimo kultūrinio i 
gyvenimo.

Rusų kariuomenėje tarnavo lie 
tuviai ne tiktai iš Seinijos, bet 
ir iš visos Lietuvos. Kareiviams 
geriau vienam su kitu susipaži
nus, pradėta ir ten lietuviškai 
dainuoti Iš čia parnešta daina iš 
karo laukų su turkais. Turbūt 
panašiu keliu, tai yra per karei
vius bus atėjusios damos, kurio
se minima Ryga, Palanga, Tilžė.

Jeigu vestuvės seniau rinkda
vusios apie savaitę laiko, o jau
noji nutekėdavusi už keliu de- 
šimtčių kilometrų, tai ir vėl su
sidarydavo galimybė naują dai-' 
na išmokti.

Dalis dainų aiškiai paimta iš 
knygų ar laikraščių, kur spaus
dinta eilėraščiai. Tiems eilėraš
čiams pritaikytos melodijos. Me
lodijos būdavo pritaikomos ir 
dainoms pasiųstoms iš Amerikos. 
Laiške žodžius parašydavo, bet 

i gaidos neįdėdavo — nemokėta 
nei užrašinėti, nei jas išskaityti.

Po 1920 metų tarp Seinijos ir 
Lietuvos atsirado siena. Atrody
tų, kad tai neįveikiama kliūtis. 
Buvo betgi kitaip. Kultūros na
mu tada nebuvo. Bernai antra
dieniais, ketvirtadieniais, o kar
tais ir šeštadieniais, jeigu gied
ras vakaras, vasaros metu susi 
renka dažniausiai ant kelių kryž
kelių ir sau padainuoja, bent jau 
n imas tiek vienoje, tiek ir kitoje 
sienos pusėje. Jeigu toksai susi
rinkimas vyksta vieno ar dviejų 
kilometrų nuotolyje nuo sienos, 
dainos garsai nuskamba ir per 
sieną. Kartais būdavo taip, kad

Kauno Prisikėlimo bažnyčia okupuoto j Lietuvoj

vieną dainos posmą nugirsdavai 
iš vienos, o kitą iš kitos sienos 
pusės. Tokiu būdu dainos ir vėl 
plisdavusios.

Dalis šio krašto dainų yra aiš
kiai vietinės kilmės. Apima jos 
ilgoką laiko tarpą, tai ir jų te
matika yra įvairi. Rasi čia įvai
rių dainų, susijusių su šio krašto 
darbais, bet nerasi jose darbų, 
susijusių su durpiakasiu, nors 
durpėmis kurį laiką beveik išim
tinai kūrenta. Nerasi čia taip pat 
dainos apie arkliavagius, nors tie 
gerokai žmonėms įkyrėjo. Yra 
čia dainų religinio turinio.

E L.
Juozus Vaina

SOVIETŲ REAKCIJA Į “PA
BALTIJO LAISVES DIENOS”

REZOLIUCIJĄ

Maskva šiemet aršiau reagavo 
į “Pabaltijo Laisvės Dienos” re
zoliuciją. Birželio 7 d. (dar pen
kias dienas prieš prezidentui pa
sirašant proklamaciją) Pravdoje 
ma: “Gal (prezidento) patarėjai 
jam nepaaiškino, kad Lietuva, 
Latvija ir Estija savanoriškai ta
po neatjungiama Sovietų Sąjun
gos dalimi ir nėra “priespaudos” I 
aukos, kaip ta įgalėtų atrodyti! 
JAV prezidentui iš jo Kaliforni
jos rančos? O gal jis paprasčiau
siai pasirašė dokumentą jo nes-
kaitęs-.. Kitaip reikėtų pareikšti, 
kad JAV įstatymdaviai ir prezi
dentas vadovaujasi tokiais žemais
politiniais standartais, kurie pri
verstų parausti šiek tiek apsiš
vietusį mokslininką. Niekad ne- 
pervėlu pasimokyti. Gal JAV se
natoriams ir kongresmanams ir 

prezidentui pravestų atsisėsti ir 
paskaityti elementarų vadovėlį 
SSRS - os Istorija’, kuris jiems 

i suteiktų pagrindinių žinių apie 
: mūsų šalies valstybinę sąrangą ’.

Izvestijcje rezoliuciją puolė 
propagandistas Albertas Laurin- 
čiukas (Komjaunimo Tiesa, 1985 
VI. 10). Jis patarė prezidentui 
Reaganui ir už rezoliuciją balsa
vusiems kongresmanams pasekti 
amerikiečių rašytojo, “Džiung
lių’’ autoriaus, Upton Sinclair 
pavyzdžiu ir pasirūpinti “bedar
biais bei badaujančiais” amerikie 
čiais (Kaip jam įprasta, sovieti
nės sistemos kritiką Sinclairą 
Laurinčiukas pavertė jam paran 
kia karikatūra. Red.).

Literatūros ir meno birželio 14 
d. laidoje apie rezoliuciją rašo
ma, kad ji “negali nekelti nesis- 
rebėjinio ir. atvirai kalbant, pasi
piktinimo. Susidaro toks įspūdis, 
kad JAV prezidentui labau rūpi
me mes, pasirinkę savo istorinį 
kelią, negu pačių amerikiečių rei
kalai... Garsiai šaukdami apie 
žmogaus teises, Amerikos politi
kai... patys jas pamina”. Prie šių 
pastabų pridėtas Vito Areškcs 
straipsnis, “Kaip aš tažiavau į 
Čikagą”. kuriame partinis litera
tūros kritikas pasakoja kaip jam 
JAV konsulatas Maskvoje neda
vė vizos apsilankyti Amerikoje.

MANO NAMELIS

Mano namelis, kaip pasakų dausos, 
Saulės svajonėj liepsnoja paskendęs.... 
Gyja čia širdys — ir rūsčios ir sausos, 
Kai užburkuoda joms mano balandis....

‘ELTOS” VOKIEČIŲ K. LIE
POS . RUGSĖJO NUMERIS

Iš spaudos išėjo š. m. trečias, 
’iepos - rugsėjo ELTA — Pres- 
sedienst numeris. Jame randame 
išsamų Miunchene gyvenančio 
istoriko prof. dr. Manfred’o Hel- 
Imann’o straipsnį “Birželio 22- 
roji ir Pabaltijo valstybės”, kuria 
me jis aprašo kaip šešerių metų 
bėgyje Hitlerio vyriausybė tris 
sykius įsikišo į Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos reikalus. Profeso
rius Hellmann yra Lietuvos is
torijos vokiečių k. autorius. Taip 
pat plačiai informuojama apie 
Černobylio avarijos poveikį Lie 
tuvai, Berno konferencija, ame
rikiečių rašytojų pasisakymus 
apie Lietuvą, ir kt. Spausdinama 
ištrauka iš lietinių pogrindžio 
jppaudos. Redakcijos adresas. 
6808 Viernheim, Franconvillestr 
16, West Germany.

(ELTA)

- Iš Nios ežero iškilusius nuo 
dingus burbulus vėjas neša ir pa
kelyje žudo medžius, žoles ir vi
sokią gyvybę.

— Komisija siūlo nepirkti 
Goldblato namo Chicagos centre, 
nes lubos nepajėgs pakelti ten 
kraunamų knygų.

?

\leksas \mhrose

CHICAGOS LIETUVI! (STORUOS

autorius.

Persiuntimas — $2.
^67 metais iilefdn Amerikos Lietuvių fttori jos Draugi n

jamošė sutvarkė ir išspausdino zeriansb 
Chicagos lietuviu istorija 

<1869 1959 metai 1
664 psl vardynas

ifinkštj viršeliai Kama fit

Mano namelis, kaip dieviški rūmai, 
Žemę dabina sapnais apsikaišęs—
Mirga, žaliuoja čia žydinti krūmai....
Prašom visi jan—čia džiaugsmas, čia vaišės....
Mano namelis, jei vėtros sukyla, 
Jei apsiniaukus padangė sugriaudžia, 
Atneša sielai raminančią tylą,
Skaidriąją dainą krūtinėj išaudžia—
Mano namelis, kaip žydinčios lankos, 
Kupinos vasaros rytmečio turtų....
Amžiais jan žmonės, kaip kūdikiai, lankos, 
Liūdinčiai širdžiai ieškodami burtų—
Mano namelis, kaip Viešpačio sostas, 
žėri iš žvaigždžių skaidrių pastatytas....
Čia suritmuoj a gyvenimo mostas, 
Čia suliepsnoja negęstantis rytas....
Mano namels kaip erdvių žydrynė, 
Visas skaidrus, toks ir amžiais žvaigždėtas....
Man jį — pastatė, žiedais apipynė, 
Dieviškas sapnas, nes ašei — poetas -

Petras Vaičiūnas



i gyvenęs su savo svainiu prof dr.
! Stasiu Jankausku Clevelande, 

-ė liepos 9 d.
Buvo ateitininkas nuo gimna

zijos laikų, priklausė Krikščio
nims demokratams, Liet. Kai.!

■'■v<-?o akademijai.
I {

— Kabule sprogo didelis sovie- į 
1 'u karo medžiagos sandelys.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žarna — Pardavlmwi

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Sect* — Ptrderinwl

WISCONSIN DELLIS, WISC.
PUIKI PRAMOGŲ VIETA

Geros 3 valandos automobiliu 
nuo Čikagos yra jaunimui, o ir se 
nimui, labai gera žaidimų ir spor 
to vieta.

Vietovė nepaprastai

2.000 žmonių, ganyklose buvusios 
. karvės, avys, žalės.
i ‘________________

REIKALAUJA TESTI REHN
QUIST APKLAUSINĖJIMĄ

i WASHINGTON, D. C. — Ke-
gražioje turi senatoriai, priklausą Strom

— Meksikos valdžia suėmė 11; 
Policininkų. 

. I

4£|_P WANTET — MALI 
Darblnlnky Reikia

WORKING FOREMAN
Accuracy in blueprint inter

pretation, operational sequences 
through completions with prio
rity on adherance to close tole-> 
~ances.

10-15 years verifyable expc-j

-SKOLOS PffiKANT NAMUS, DAROMOS OXHEMS TKKW'‘ .*•* 
v ’WAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS JESEMOKEHIL^ju.

OEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTO t

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS. PrerideaU>

*212 W. Cermak Road T®L M7-774*

BUTŲ NUOMAVIMAS
^AMU PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYBA* 

♦ NOYARIA YAS • VERTIMAI

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA
aplinkoje, tarp Wiskonsin upės 
ir ežerų, ežerėlių. Tikras meške
riotojų rojus.

Ežeru pakraščiais praplaukia 
laivas ir iš jo purkščia, kad krū
muose nesiveistų uodų ir kitokiu 
kenkėju, c keliais pravažiuoja 
sunkvežimis ir išpurkščia pake
les. Taip, kad nuo vabzdžių ra
mu.

Čia vra 34 pramogų vietos, tik 
reikia būti atsargiam, nes vieno
je vietoje, Įmokėjęs Įėjimo mo
kestį. (Family Land, Noah’s 
Ark), gali su vaikais pramogau
ti visą dieną ir daugiau mokėti 
nebereikia, o kitur, kur tik eini 
vis mokėk ir mokėk.

Iš viso čia yra apie 100 mote, 
lių — rezortu sezono metu kai
nos brangokos, bet po darbo die
nos savaitgalio, pramogos ir nak- 
vvnės yra labai atpigintos. Vei
kia 20 valgyklų — restoranų. Mes 
bandėme maitintis kiniečių, mek- 
sikonų ir kitokiose valgyklose, 
bet geriausiai patiko pas vokie
čius “Essen Haus”. Čia kasdien 
metums bent 15 patiekalų pašė 
rinkimas, o alus bačkose atvež
tas iš Vakaru Vokietijos, (yra ir 
bonkose). Savaitgaliais groja 6 
asmenų “bavarų” orkestras (rū
bai bavaru ir vokiškai dainuoja, 
bet nekalba). Padavėjos - jai, 
taio pat visi “bavarai”, bet vokiš
kai irgi nemoka. Labai simpatiš
ki šeimininkai Gail ir Bob Worm

Aš turėjau laimę dirbti geroje 
darbovietėje G. E. — Hotpoint- 
Sulaukus 65 metus ir paleistas iš 
darbo, gaunu iš buvusios darbo
vietės pensiją, papiginta kaina 
pirktis vaistus, G. E. gaminius.

Thurmando vadovaujamam ko
mitetui tvirtina, kad tuo tarpu 
atsirado naujos medžiagos, kurią 
vertėtų pirma pati teisėją Rehn_ j 
ųuist apklausinėti, kad nereikė-, 
tu kelti ginčus pilname senate-1 
Senatorius Thurmond, gavęs 4 
senatorių pasirašytą laišką, labai 
užpyko m pasakė, kad jis komite
to posėdžio nešauks, nes reikalas ■ 
baigtas. n

Papildome apklausinėjimo pra 
šo sen. Edv. Kennedy, M. Met- 
zenbaum. Paul Simon ir Alan 
Cranston.

'Pp.ięėias Rehnquist, žinodamas, 
kad kalifomiečio M Connell tė
vas. būdamas silpnoprotis, pasi
rašė testamentą mokėti sūnui 
.-+ambia =umą pinigų.

NEŠVARUS SŪRIS ŽMONĖMS 
PAVOJINGAS

SAN FRANCISKO, Cal. — 
Kalifornijos sveikatos departa- 
mer+as naskelbė. kad praeitais 
metais vien Kalifornijoje mirė 
f.O žmonių, užsikrėtusių iš Meksi
kos atvežtus ten pieno produk
tais. Prieš kelis metus pradėti 
tyrinėjimas parodė, kad pačioje 
Meksikoje, netoli nuo rubežiaus, 
buvo gaminama varškė, įvairūs 
sūriai, kurie turėjo pavojingas 
haktęrijaš".

& Ta pati įstaiga patarė vengti 
dėmėto sūrio. Jeigu nupirktas 
sūris pakeičia spalvą arba atsi
randa sūrio paviršiuje dėmės, 
kurios nueina į gylį, tai tokio sū
rio reikia vengti, nes jis jau pra
dėjo gesti. Jeigu pienas neprižiū
rimas. tai jame užsiveisusios bak 
teriios pereina i produktus.

rience in machjne set — up and j 
operation of the following pre
cision gear bobbing equipment 
is required: Barber — Coleman, 
Pfauter, Reishauer, Fellows, Gle-! 
?son. J

Send resume to: Box -g 278 —j 
c/o Naujienos
1739 S. Halsted St. I 
Chicago, IL 60608

WORKING FOREMAN j

Accuracy in blueprint inter- į 
pretation, operational sequences 
through, completions with prio
rity on adberance to close tole
rances.

10-15 years verifyable expe
rience in machine set — up and; 
operation of the following pre-l 
c’sion gear grinding equipment is 
required: Gratamat, J&L. Excel
lo and Brown & Sharpe.

Send resume to Box ^279 
c/o Naujienos 
1739 S. Halsted St.
Chicago, IL 60608

WORKING FOREMAN

Accuracy in blueprint inter
pretation, operational sequences 
’hrougb. completions with priori
ty on adherance to close toleran-
ces-

10-15 years verifyable expe
rience in machine set — up and 
operation of the following pre
cision gear equipment is requi
red: Brown & Sharpe, Warner 

Swasey and Sunnen honing.
Send resume to- Box ^280 

c/o Naujienos 
1739 S. Halsted St.

Chicago, IT, 60608

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY

Siųskite pinigus 
Į Lietuvą

1 RŪBUS — »1-K
(Įskaitant perlaažf 

ir apdranda)

Mažiausioji perlaida 30 rub= 
lių. Psrriustimsj p - t- ? da
bartine tarptautine pinigų 
keitimo soma; įskaitant viras 
—Q.k.e.sžrrs. ir pakaitas, kurios 
įvyks prieš pinigų įtekinsi. 
Oficialus persiuntimas.

Visi mokesčiai pilnai garan
tuoti, Jūs gausite pakvitavi
mą. Jis teisėtas ir aptorastas.

Gramercy
SHIPPING j INC*
744 jRrGgH

Newark, NJ. 07102
Ėst. 1947

f Romeewiwrs cSšcounts

ligoninę, o vykstant Į Wisconsin 
Dells davė kuponų, kuriais gavo
me 20% nuolaidą pramogų vie
tose. ’ ■’’Ų

S. Paulauskas

SUSS. OPP. — IN TOWN

Own a highly profitable and 
■ beatiful shoe store. Ladies - Chil
drens - Mens. Guaranteed first 
quality name brands at retail 
prices 40 to 50 percent below 
your competition. We offer this 
unique opportunity for a fast re
turn on your cash investment. 
Over 200 nationally known bran-

WVOXATU DRAUGU*

ds — 1500 styles .Andrew Gel
ler ,Evan Picone ^Bass NikeHOUSEKEEPER NEEDED

Honest, Christian, Non Smo-' ebok ,Scft Spots and many mo- 
ker. Some English. Live in 5 days re. $16.900 to $39,900 includes 

week. Social Cecurity, 4 beginning inventory — trainin-g

Mirė Proį. Dr. P Jucaštis

Prof. dr. Pranas Jucaitis, 89 
metu amžiaus, buvęs ilgametis j 
pn^fesorius Žemės Ūkio Akadetni- Per 
joje Dotnuvoje ir Amerikoje, pa$ w^eks vacation provided. $135 i— and fixtures. Call Anytime. Darbo valandos; 

ztoo 9 ryto m 5 raL p
Prestige Fashions 501 - 329-2362.

HL
kui chemijos institutų patarėjas, 'veek. Call Mrs. Healy 446-0152.— Kamerūno kalnuose žuvo

Konjaky pasididžiavimą nuo 1715 mėty.
imported Cognac, 80 procC The Joa Gameeu Co, Louisvia, KY.

$1.000 Monthly working at ho
me! Self - addressed, stamped 
envelope: Kelley Company, Dra
wer 389, Clanton, Alabama 35045

$100’S Weekly! Guaranteed! 
Mailing our circulars. Rush self 
— addressed, stamped envelope- 
SLH Systems, Drawer 575 - Q 
Thorsby, Alabama 35171 - 0575

H2LP WANTED — MALE-FĖMALF 
R»iki« Darbininkų Ir -Derbininkiy

EUROPEAN ESTHETICIAN

For prestigious skincare salon., 
Must have Illinois license. Will 
consider part time eployment. 
Apply in person at

GEORGETTE KLINGER 
Water Tower Place

JOHN GTBA1TIS
Ldvokatų jstaig?

5247 S. Kedzie Ave 
(3120 ) 776-8700

MISCKLLANOUS FOR SAL* 
Ivairūf Pardavimai

CROSBYS BLUEBERRIES
Open 8 A M. to 8 P. M. every 

day. Take 1-94 To first Michi
gan exit (M-239), right mi
les To 1000 N., right 1 mile To 
Ccoebys. 219-326-8712.

8 — Naujienos, Chicago “ Hl.— Saturday, August 30, 1986




