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Vasario Feb. 25, 1954

Cleveland, Ohio

'Su šiuo sekmadieniu lietuvių ronas ir D. Malinauskas, 
kolonijose baigiasi Vasario 16 
minėjimo iškilmės. Iš visur mus 
pasiekia žinios, kad į minėjimus 
daug, didesnį dėmesį atkreipė ir 
amerikietiškoji spauda ir ame
rikiečiai politikai. Daugelis iš jų 
kalbėjo jau tokia kalba, kokios 
mes ilgėjomės prieš devynerius 
metus. Bet tada labai aiškiai 
girdėjosi komunistų diktuojama 
gaida. Laikai pasikeitė ir komu
nistų atvertos ždizdos’ pradeda
ma ne tik pripažinti žaizdomis, 
het ir jas gydyti.

Mūsuose, atseit pačių lietuvių 
tarpe, buvo vasario 16 klausi
mais rimtai pakalbėta, atiduota 
ir materialinė' auka laisvės ko
vos reikalams, bet daug kur bu
vo ir lėkštai pašūkauta, iš seno 
įpratimo ne tiek į vasario 16 
akto esmę pažiūrėta,, kiek j sa
vęs pademonstravimą. Bet ir tai 
geriau, negu Vasario 16 proga 
rankos numojimas ir jos reikalų 
užmiršimas.

*
Minėdami Vasario 16, minime 

ir tuos vyrus, kurie anomis sun
kiomis dienomis padėjo parašą 
po Nepriklausomybės paskelbi
mo aktu. Tų vyrų buvo dvide
šimt. Jų likimas, kaip ir pačios 
Lietuvos, labai įvairus, štai iš 
jų penki yra mirę nepriklauso' 
mybės laikais: J. Basanavičius, 
J. šernas, A. Petrulis, S; Naru
tavičius ir S. Banaitis.

šeši tapo bolševikų kankiniai: 
Pr. Dovydaitis, P. Klimas. A. 
Stulginskis, K. Bizauskas, V, Mh

Trys mirė vokiečių okupacijos 
metu: J. Smilgevičius, J. Vilei
šis, J. Staugaitis.

Trys mirė svetur: A. Smetona 
(Amerikoje), J. Vailokaitis 
(Vokietijoje), -Dr. J. šaulys 
(Šveicarijoje).

Tik trys, nepriklausomybė'.? ak
tų pasirašiusieji tebėra gyvi: M. 
Biržiška Californijoj, Stp.- Kai
rys New Yorke ir K. šaulys 
Šveicarijoje.

Naujasis JAV Atlanto laivyno 
ir NATO jūros pajėgų vadas 

adm. Jerauld Wright.

PAKISTANAS PRAŠO 
KARINĖS PARAMOS

Kada JAV pareigūnai prieš 
kelius mėnesius buvo pareiškę, 
kad Pakistanui bus suteikta ka
rinė parama, Rusija ir Indija 
tuoj pasišovė protestuoti. Rusi
jos užmačios visiškai supranta
mos,- bet Indijos lankstymasis 
Maskvai pradėjo, ne tik priminti 
Švedijos laikyseną, bet ir pa
starąją net pralenkti.

Po kelių mėnesių pertraukos, 
kada. Pakistanas su Turkija pa
sirašė draugiškumo ir apipusės 
paramos sutartį, Pakistano mi
nisteris pirmininkas Mohammed 
Ali oficialiai pareiškė, kad Pa
kistanas prašo JAV karinės pa
ramos ir pats Pakistanas yra 
pasiryžęs atiduoti didelę duoklę 
kovojant už savo krašto saugu
mų ir Pakistano žmonių gerovę.

Pakistano reikalas yra ne ei
linis reikalas, šią žinią, kad Pa
kistanas oficialiai paprašė JAV 
karinės paramos, pakartojo viso 
pasaulio spauda, ir dar svarbiau
siuose puslapiuose. Pakistanui 
pasirašius sutartį su Turkija, 
•karimų sutarčių grandis toli pa
sistūmėjo pietinės Rusijos pa
kraščiais. Reikia neUžmiiš'". 
kad dabar Turkija turi sutartį 
su Pakistanu, gi JAV su Turki
ja. Ir Turkijos prezidento vizi
tas JAV, jo pasitarimai Baltuo
se Rūmuose, dar labiau pabrė
žia ir iškelia draugiškumo ir 
paramos' aspektą.

Rusijos užsienio ir pavergimo 
politikai šie reiškiniai labai ne
malonūs., komentatoriai, vertin
dami šiuos įvykius sako, kad 
prie jų dar dažnai reikės grįžti, 
nes jie turės atnešti visą eilę 
naujų, kombinacijų ir komunis
tinių- užmačių intrigų.

j

bandant

kariečiai ardė ginklų fabrikus. 
Bet specialistai teigia, kad Ru
sijos ginklo jėga, įskaitant, ato
minius ginklus, yra žymiai ma
žesniame santyky prieš vakarie
čius. Tik Rusija po ginklu laiko 
žymiai daugiau karių.

Prezidentas Eisenhoweris su dideliu būriu palydovų, atostogauja Californijoj, netoli Palm 
Springs, Pau) H. Helms ūkyje.

DĖL PASKYRIMU 
LIETUVOJ

Associated Press laikraščiai 
paskelbė, kad Lietuvoje yra pa
skirtas naujas ministerio pirmi
ninko pavaduotojas Ozarskis, ir 
tą faktą komentavo, kaip vieną 
iš ženklų, kad Lietuvoje vyksta 
pakeitimai.

Tikrumoje Ozarskio paskyri
mo netenka laikyti reikšmingu 
įvykiu. Vadinamų ministerio 
pirmininko pavaduotojų ten yra 
mažiausiai p e n k i. Pasta
ruoju laiku tokį titulą turėjo: 
šumauskas, čistiakovas (Alek- 
siej Michailovič), Ksaveras Kai
rys, Sokolovas (Aleksander Pet- 
rovič) ir Kazys Preikšas.

Ar Ozarskis pakeitė kurį nors 
iš tų penkių, ar yra pridėtas 
šeštas, tuo tarpu žinių nėra. Jo 
paskyrimo įsakyme, kuris pa
skelbtas vasario 7, o pasirašy
tas sausio 29, apie kurio nors 
buvusio min. pirm, pavaduotojo 
atleidimą nieko nėra pasakyta.

Amerika parodė savo vertę
Korespondencija iš Europos

Tenka pasidžiaugti, kad Ber
lyno konferencijos eiga .pade
monstravo pasauliui trijų vaka
rų demokratijų nepaprastą vie
ningumą. Kai rinkosi Berlyno 
konferencija, galima buvo bai
mintis, kad Molotovas savo suk
ta taktika bandys suskaldyti 
vakariečius. Ir iš tikrųjų, jis 
keliais atvejais gana grubiai 
mėgino pagroti sena prancūzų- 
vokiečių priešingumų stygą. 
Prancūzams jis vaizdavo pavo
jus'’, kylančius iš Vokietijos ka
rinio atginklavimo. Jis nuėjo net 
taip toli, jog peržengė visas dip
lomatinio takto taisykles, imda
mas kalbėti už prancūzus, kurie, 
girdi, esą priešingi Europos 
Gynybos Bendruomenei. Į tai 
prancūzų užsienių reikalų mi
nisteris griežtai atsikirto, jog 
Molotovas galįs kalbėti rusų, bet 
jau nieku būdu ne prancūzų tau
tos vardu.

Ir kitais atvejais vakarų mi- 
nisterių vieningumas buvo tie
siog pavyzdingas. Iš visa ko ma
tyti, kad demokratinių valstybių 
atstovai pasimokė iš praeities ir 
jau nebesileidžia j Kremliaus 
gudriagalviavimus, kuriais šis 
siekia susprogdinti vakarų fron
tą. Prancūzų užsienių reikalų 
ministeris Bidault, dėl kurio 
daugiausia buvo baiminamasi, 
laikėsi nepaprastai vieningai su 
kitais savo vakarų kolegomis.

Pasakojama, kad priėmimo 
metu, kurį Molotovas surengė 
Konferencijos dalyviams sovietų 
ambasados rūmuose, Dulles žmo
na užsigeidusi pamatyti posė
džių salę. Molotovas ją tenai pa
lydėjęs ir, rodydamas į derybų 
stalą, išsitaręs: "štai ta vieta, 
kur Tamstos vyras man sudaro 
tiek rūpesčių”. Ponia Dulles į 
tai sąmojingai atšovusi: "Bet 
Tamsta, ■ neabejoju, tuos rūpes
čius nugalėsite”. Molotovas gi 
tiktai atsidusęs: "Bet neužmirš
kite, kad aš esu vienas prieš 
tris".

ši istorijėlė daugiau nekaip 
ilgi komentarai pavaizduoja 
bendrą nuotaiką, viešpataujan
čią buvusioje Vokietijos sosti
nėje. Molotovas tikrai tikėjosi, 
kad jis daugelyje atvejų bus tik
rai ne vienas, o įstengs sudaryti 
bendrą frontą su prancūzų, o gal 
ir su britų ministerio. Tuomet 
Amerikos’ valstybės sekretorius 
būtų atsidūręs prieš vieningą 
trijų kitų delegatų frontą. Bet 
taip neatsitiko. Vakarų frontas 
atsilaikė be mažiausio priekaiš
to.

Konferencijos nietu taip pat 
išryškėjo kitas būdingas, bruo
žas.^ Būtent, nepasiekiamoje 
augštumoje pasirodė esąs dabar
tinis Amerikos 'Jungtinių' Vals- 
tybių.valstybės sekretorius Jolin 
Poster Dulles. Ligšiolinėse kon
ferencijose’ su sovietais inicia
tyva, deja, dažnai išslysdavo liš 
vakarų, delegatų rankų. Ar tai 
.Vyšinskio, ar tai Molotovo lai
kais bolševikų mibisteriai savo

suktumu, painiais procedūrų 
kabliukais ir panašiais gudria- 
galviavimais pasirodydavo pra
našesni už vakarų diplomatus, 
kurie laikydavosi daugiau ar 
mažiau tradicinių diplomatinių 
formų, tarytum jie turėtų reika
lo su garbingais vyrais, O ne su 
neaptašytais, įžūliais 'Kremliaus 
suokalbininkų atstovais. Dulles 
yra pirmas vakarų pasaulio dip
lomatas, kuris nesileidžia ve
džiojamas- už nosies tokio sta
čioko, kaip Molotovas. Jis su
prato, kad su sovietų atstovais 
reikia' kalbėti kitaip, nekaip su 
civilizuotų šalių atstovais, kurie 
laikosi tam tikrų padorumo tai
syklių. Iš to neseka, kad ameri
kietis kalbėtų tuo pačiu žargo
nu, kurį vartoja "Izviestijų" bei 
"Pravdos” rašeivos. Bet jis ne- 
vynioja žodžių j vatą ir nene
šioja, kur nereikia, baltų piršti
naičių. Turėdamas už nugaros 
tokią galybę, kaip Amerikos 
Jungtines Valstybes, Dulles kar
tais kerta iš peties. Todėl gali
ma įsivaizduoti, kad Molotovas 
pasakė teisybę poniai Dulles, 
jog jos vyras keliąs jam didelių 
rūpesčių. Amerikos užsienių po
litikos vairuotojas pasirodė esąs 
kietas, neįkandamas riešutas.

Greičiausia, stiprios Dulles 
asmenybės poveikyje Berlyno 
konferencijoje nepalygin amai 
tvirčiau laikosi ir abu kiti vaka
rų užsienių reikalų ministeriai. 
Tiek prancūzas Bidault, tiek bri
tas Edenas šį kartą vartoja irgi 
kitokią kalbą, nekaip per anks
tyvesnius susitikimus su sovietų 
atstovais. Molotovas ligi šiolei 
nieko nepešė nė savo neginči
jamu sugebėjimu vilkinti tų 
klausimų svarstymą, kurie jam 
dėl vienokių ar kitokių priežas
čių buvo nepatogūs. Sovietų mi
nisteriai yra nepamėgdžiojami 
meistrai įvairiomis neesminėmis 
priekabėmis ir procedūros kab
liukais trukdyti konferencijų ei
gą. Tos taktikos griebėsi Molo
tovas ir šį kartą. Atsiminkime, 
kaip pačioje pradžioje bolševikų 
delegatas bandė iškelti penkių 
valstybių konferencijos klausi
mą, kitais žodžiais tariant, įves
dinti raudonąją Kiniją į didžių
jų valstybių tarpą. Molotovui 
rūpėjo ne tiktai laimėti tarp
tautinės politikos arenoje naują 
sąjungininką. Ne mažiau jis sie
kė Europos reikalus sunarplioti 
su Azijos dalykais. Svarbiausie
ji Berlyno konferencijos darbų 
tvarkos punktai — Vokietijos 
bei Austrijos klausimai — būtų 
buvę paskandinti savo rūšies 
t'arpplanetinėse problemose, ku
riose būtų • be galo • ir be krašto 
diskutuojama Panmunjono dva
sioje ... . .

Vieningo vakarų' fronto aki
vaizdoje Molotovas savo sukty
bėmis galėjo užvilkinti konfe
rencijos eigą vieną kitą dieną, 
bet nė ištisas savaites ir. mėne
sius, kaip tai. būdavo anksčiau. 
Sovietų ministeris pakišo , "pa

saulinės nusiginklavimo konfe
rencijas" mintį, tikėdamasis 
esąs suradęs magnetą, kuris pa
trauksiąs viso pasaulio dėmesį. 
Gal vienam kitam beviltiškam 
naivėliui Molotovas užimponavo, 
bet jis nebesugebėjo atitolinti 
to momento, kada konferencija 
turėjo eiti prie svarbiausio rei
kalo, būtent, Vokietijos.

Kaip meistriškai” vakariečiai 
šiuo klausimu jau pačioje pra- . 
džioje sudorojo Molotovą, kiek
vienam Berlyno 'konferencijos 
stebėtojui tegali sukelti pasige
rėjimą. Laimei, pasitaikė, kad 
tą dieną kaip sykis pirmininka
vo Dulles. Netenka abejoti, kad 
bolševikų emisaras buvo pasi
rengęs kelti procedūros klausi
nius ir pakreipti Vokietijos pro
blemos sprendimą jam tinkama 
vaga. Molotovas dar nesuskubo 
nė kaip reikianti prasižioti, kai 
britų užsienių reikalų ministeris 
pateikė jau iki smulkmenų pa
rengtą konkretinį planą, įgavusį 
"Edeno plano” vardą. Pagal šį, 
iš anksto visų trijų ministerių 
sutartą projektą nusakoma, ko
kia tvarka turėtų būti išspręsta 
Vokietijos problema:

1. Laisvi rinkimai visoje Vo
kietijoje ;

2. šių rinkinių išdavoje suda
roma tautos atstovybė;

3. Tautos atstovybė parengia 
valstybės konstituciją;

•1. Po to sudaroma visai Vo
kietijai vyriausybė ir

5. Su'ja pasirašoma taikos su
tartis.

Kaip iš plano matyti, vakarai 
pirmon vieton stato rinkimus. 
Visa vokiečių tauta turėtų iš
rinkti atstovus į parlamentą, o 
jau šis paskum kalbėtų tautos 
vardu. "Edeno planas" buvo taip 
greitai ir sumaniai pasiūlytas, 
jog iš karto iniciatyva atiteko" 
vakariečiams. Į dvi dalis suskal
dytoji Vokietija turėtų būti su
jungta į vieną valstybę, o pats 
sujungimas pradėtas nuo laisvų 
rinkikių. Tokiu būdu rinkimai 
paverčiami kertiniu akmeniu, 
ant kurio statoma naujoji Vo
kietija.

Kremliui laisvi rinkimai reiš
kia didžiausią baubą. Jis nusi
mano, kad per laisvus rinkimus 
vokiečių komunistai ir jų paka
likai skaudžiai pralaimėtų. Todėl 
Molotovas siūlo kitokį "tvarka
raštį"., To plano pagrindan . de
dama mintis įteisinti bolševįki- 
nę Rytų Vokietijos vyriausybę, ’ 
kori kartu su Vakarų Vokietija 
sudarytų bendrą vyriausybę. Ši - 
vyriausybė, be jokios neutrali- 
nės .kontrolės, įvykdytų rinki
mus, bet juose negalėtų daly
vauti '‘nedemokratiniai gaiva|- ' 
lai, fašistinės bei militarinė or- 
.ganįzacijos ir ' monopolistai’,’. 
Kitais žodžiais,.tariantį tnoloto- 
vįnė "(liaudies vyriausybė" įVyk-r • 
dytų "liaudies seimo" rinkimus 
pagal Maskvos receptus.. -i,

Negaha to. IŠ Vokietijos tūrė- ■
• (Ftfkelto-i. 8 puil) ‘

naujusPrancūzijoj, bandant naujus 
ginklus ir apsaugos priemones, 
kareivis su šiais rūbais perėjo 
per 3600 laipsnių karščio lauką. 
Rūbai labai gerai laikė ir atei
ties kare bus labai reikalingi.

Prancūzijoj,Ir
ginklus ir apsaugos priemones,
kareivis su šiais rūbais perėjo
per 3600 laipsnių karščio lauką.
Rūbai labai gerai laikė ir atei
ties kare bus labai reikalingi.

TOLIMUJU RYTU 
MUENCHENO 

NEBUS
Po Berlyno konferencijos, ku

rioje buvo sutartas tik vienius 
reikalas — šveįcarijoje susi
rinkti pasitarimams, . liečian- 
tiems Azijos taikos klausimus, 
atsirado įvairių . samprotavimų. 
Mat j tuos pasitarimus numatyta 
kviesti ir Raud. Kiniją.

Po tokio sutarimo iš komunis
tų pusės pradėti leisti gandai, 
kad sutartas pirmas žingsnis 
Raud. Kiniją atvesti į Jungtines 
Tautas.

JAV valstybės sekretoriui grį
žus ir pasitarus su kongreso na
riais, respublikonų lyderis sena
torius William F. Knowland pa
reiškė. kad komunistai tegul ne
sitiki, kad nauja konferencija 
galinti būti Tolimųjų Rytų 
Muenchenu.

PRIĖMIMAS LAISVĖS 
KOMITETE

Tautos šventės tįroga, vasario 
16 d., Lietuvos -Laisvės Komi
tetas New Yorke surengė labai 
jaukų priėmimą. Dalyvavo gau
siai kitų tautybių svečių, visuo
menės veikėjų, laikraščių atsto
vai ii' kt. Priėmimo šeimininku 
buvo Vaclovas Sidzikauskas, 
Lietuvos Laisvės Komiteto pir
mininkas.

I

VISAM PASAULY
• Arabų kraštuose su 'dideliu nepasitenkinimu laikraščiai 

pranešinėja žinias, kad JAV Izraeliui vėl davė 13 milionų dolerių 
pagalbos. Praėjusių metų vidury Izraeliui duota 26 mil. pagalbos. 
Arabų kraštai iš .viso esą gavę tik 10 mil. dolerių.

• Po Berlyno konferencijos Rytiniam Berlyne iš krautuvių
vitrinų vėl prapuolė daug viliojančių prekių. Po konferencijos 
komunistai ir sieną tarp rytinio ir vakarinio Berlyno pradėjo dar 
atidžiau saugoti. Esą vakariečių agentai — žurnalistai rytiniam 
Berlyne prisėję daug propagandos, kurią dabar reikia aptvarkyti 
kiečiau uždarius sieną. ■

• Italijoje komunistai vis tebeorganizuoja streikus, kurie 
nori'pakirsti visąs dabartinės vyriausybės pastangas. Yrą ir žmo
nių aukų, kritusių susidurimuose su tvarkos saugotojais. Streikai,

. kaip patys komunistai pripažįsta, yra politinio pobūdžio, nors 
darbininkai j streikus vedami ekonominiais šūkiaiš.

• Amerikoje bedarbių skaičius yra peršokęs per 3 milionus. 
Padėtim susirūpinę tvirtina, kad darbų skaičius padidėsiąs kovo 
mėn. viduryje-ir toliau darbai nemažėsią. Respublikonai prisibijo, 
kad nedarbas gali blogai ątsilieptij į rinkimus, kurie busią šį ru
denį, todėl dėsią visas pastangas darbus išplėsti. .

•« ' • Ispanijoje numatytoms ‘JAV karinėms bazėms įrengti
nufriatyta ■ 136 milionai dolerių. Bet manomą, kad tą suma bus 

..žymiai padidinta. . t,-. " . . ' ; ’
• Valstybės sekretorius Dulles, grįžęs iš Berlyno, konfe- 

renrijos,.-tuoj turėjo'pasitarimą' su vadovaujančiais senąto'ir
. atstovų rūmų vadovaujančiai^dariais.

. • Egipte kaikurie sluogsbiai susirūpinę, kad greit bus iš
leistas įstatymas, kuris draus turėti daugiau kaip vieną žmoną, 
įki šiol galėjo, turėti keturias:

RUSIJA GIRIASI IR 
GĄSDINĄ

Raudonosios armijos ir laivy
no 36 metų sukakties išvakarėse 
kalbėjo karo ministeris JN. A. 
Bulganin. Jis visus savo pa
vergtuosius ir pavaldinius grau
dino ir drąsino, kad raudonoji 
armija yra taip pasiruošusi, kad 
gali* kiekvienu metu smogti smū
gį' tiems, kurie pažeis jos inte
resus.

Rusija po paskutiniojo karo 
nė kiek nebuvo sustabdžiusi 
ginklavimosi, kai tuo tarpu va-

WASHINGTONO 
GIMIMO DIENOS 
ĮVAIRUMAI...

\Vashingtono gimimo dienos 
proga, be oficialių šventės pasi
reiškimų, tam tikrų pramogų 
suorganizuoja ir kaikurių didžių
jų miesto pirkliai, daugiausia 
reklaminiais tikslais. Jau kelin
ti metai tokių pirkliškių įvaire
nybių, kur galima nusipirkti au
tomobilį už 9!) c. ar televizijos 
aparatą už $6.00, kailinį paltą 
už 2.00, suorganizuoja didžiosios 
New Yorko krautuvės.

Prie tų krautuvių spaustis ne
žmoniška, ir šiais metais Nexv 
Yorko policija bei greitoji pa
galba turėjo nepaprastai daug 
darbo. Vienas kita už tą nepa
prastai mažą kainą gavo vertas 
prekes, bet daugelis liko be šon
kaulių ir atsidūrė ligoninėje ...

■Albert Woolson, civilinio karo dalyvis, po 107 gimtadienio, džiau
giasi tūkstančiais sveikinimų. Juos vartydamas pasakė: "Bet jau 

nesijaučiu "kaip jaunuolis”,..
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• Architektas S. Rudokas pasi
rašė sutartį—su Toronto lietu
viais pranciškonais ten statyti 
lietuvių parapijai bažnyčių. Es
kiziniai projektai jau sutarti. 
Bažnyčia, mokykla ir salė bus 
statoma dalimis, pagal turimas 
-lėšas. Tai bus antroji arch. S. 
Rudoko bažnyčia, š. Amerikos 
kontinente.
• Naujienos, socialistų dienraš
tis, atšventė 40 metų sukaktį. 
Ta proga išleido -padidintų nu
merį ir įsidėjo sukaktuvinius 
sveikinimus.
• Vokietijoje, vasario 16 proga, 
pašventinti naujieji gimnazijos 
rūmai. Gauta daug sveikinimų 
iš įvairių pareigūnų ir lietuvių 
organizacijų vadovų.

Gimnazijos įrengimui-ir skolų 
mokėjimui piniginės aukos, po 
BALE užimtos keistos pozicijos, 
pradėjo daug smarkiau plaukti. 
Namų pašventimo proga gauta 
daug drąsinančių pažadų.
• Vyt. Bacevičiaus piano reči 
Lilis įvyks Town Hali, New Yor- 
ke, šeštadienį, kovo 13 d., 8:30 
vai. vak. Programoj; Franck’o, 
Chopin’o, Liszt’o, Čiurlionio, De- 
bussv, Tcherepnine ir paties Ba
cevičiaus kūriniai.
• Iš Vokietijos pranešu, kad 
vienai lietuvių šeimai pasisekė 
pabėgti į vakarinį Berlynu ir 
gauti laikinę prieglauda.
• Vasario 28 d., sekmadienį, 3 
vai. p. p. Atletų Rlube, 168 Mar- 
cv Avė., Brooklyn, N. Y. kvie
čiamas Lž S-gos New Yorko 
skyriaus žurnalistų susirinki
mas.

CHICAGOS 
GYDYTOJAI

* Tel. ofiso .VIrginia 7-6583 
Rezidencijos REputylic 7-7868

Dr. S. Biežis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West Cermak Road
VAL.: 1-3 popiet ir 7-8 v. vak. 

Trėčiad. ir sekmad. ofisas uždarytas. 
Sestad. tik nuo 1-3 vai. popiet.’ 
Kezid. 3241 5V. 66th PLACE

VASARIO 16 MINĖJIMAS
Iškilmingas minėjimas įvyko 

Western High i School auditori
joje, vasario mėn. 14 d. Minėji
mų atidarė organizacijų centro 
pirmininkė Marija Sims. Suda
rytas garbės prezidiumas, pa
gerbti žuvusieji dėl Lietuvos 
laisvės. Lietuvius pasveikino: 
estai, latviai, Ukrainai.

Iškilmėse dalyvavo Michigano 
valstybės gubernatorius Wil- 
liams su savo augštais palydo
vais. Jis labai šiltais žodžiais 
ramino lietuvius, stiprindamas 
viltį į Nepriklausomos Lietuvos 
ateitį. Pabaigoje savo kalbos 
gražiai lietuviškai pareiškė: 
"Ras bus, kas nebus, bet Lietu
va nepražus”.

Amerikos Lietuvių Tarybos 
vicepirmininkas Antanas Olis 
trumpais bruožais apžvelgė 
Amerikos politinę raidų paverg
tųjų tautų atžvilgiu. Turininga 
kalba, daug kartų buvo per
traukta plojimu. Rvietė visus 
lietuvius, nežiūrint politinių įsi
tikinimų, būti vieningais, ži
nant, kad mes šiuo metu turi
me vienintelį pasauly priešų — 
komunizmų.

Meninėje programoje pasiro
dė Jina Varekojytė. Padainavo 
kelias dainas. Varekoj.vtei dar 
toli iki 20-ties metų, o jau su 
didele viltimi detroitiečiai tiki, 
kad ši talentinga jaunutė dainos 
studentė, tikrai bus pakaitalas 

1 mūsų žymiųjų operos daininin
kių.

Galinai Guobienei vadovau
jant, akordienu grojant Algiui 
Pesiui, labai gražiai ir judriai 
buvo pašokti tautiniai šokiai. ’

Justui Pusdešriui režisuojant 
ir pačiam vaidinant, buvo pa
statytas tai dienai labai pritai
kytas, vieno 
S. Lauciaus 
noje".

Iškilmėse

veiksmo' vaizdelis 
"Paslaptingoje zo-

Dr. Antanas Rudokas, O. D.
Tikrina akis ir pritaiko akinius 

keičia stiklus ir rėmus.
4701 S. Damen Avė., Chicago III. 

šaukite — YA. 7-7381
Priima: vakarais G iki 9, sės tad.
10 ryto iki 4, treeiad. ir sekmad. • 

tik susitarus ,

Tel. offic’o ARmitage 6^0161 
Tel. buto GRaceland 2-9203

Dr. Juozas Bartkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Norvcst Medical Center 
2336 West Chicago Avė., 

Chicago' 22, III.
VA L.: 1-3:30, 7-9 p. p. pirmad., 

antrai!., ketvirtad., penktad., 
10 ryto — 1 p. p. trečiadieniais 

12—4 p. p. šeštadieniais.

Dr.;I. Kuras Ramunis
,>ec.: KŪDIKIU ir VAIKU LIGOS 
AL.: pinnad., ketvirtad. ir ponktad.

. '3:5 ir „6-8 v. v. 
šėfctad. 10-12 v. r. — 1-3 v. p. p.

Dr. Jaras.. Ramunis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VAL.: antrad. ir ketvird. 7-8.30 v. v.
• ‘ iežtad. 3-5 t. p.' p.

7156 S. Westem Avė. 
MEDICAĮ, ,CĖNTER . ■' 

TIL.: Kabineto REpublIc 7-1168 
. >«•: WA1brook 5-3765
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seniai įvyko šeštadieninės mo
kyklos mokinių tėvų susirinki
mas, į kurį atsilankė VVaterbury 
besisvečiuojąs iš Pietų Anieri- 
kos misionierius kun. J. Bruži- 
kas. Svečias ta proga tarė žodį, 
iškeldamas gražių ir įsidėmėti
nų minčių. Jis pabrėžė, kad lie
tuviai svetimoje šalyje privalo 
branginti savo gimtąją kalbą, 
gerbti savo tėvų šalį, nes Levi
nės meilė yra ne vien tik garbės 
dalykas, o žmogaus dvasinė do
rybė. Esą, jei Dievas leido įvai
rias tautas ir įvairias kalbas, 
tai ir nori, kad žmonės jas iš
laikytų, bet nenusigręžtų nuo 
savo prigimtos tautos ir .kalbos. 
Anot jo, visi, kurie kovoja už 
savo tautą, tiek partizanai Lie
tuvoje, tiek svetur tautiečiai už 
lietuvybės išlaikyma, pelno pas 
Dievą savo sielai dorybių.

Su gailesčiu prelegentas pri
siminė, kad prieš keliolika metų 
šiame krašte vedęs įvairiose 
vietose rekolekcijas čia gimu
siam jaunimui visur lietuviškai, 
o šiandien ten tekalbama tik an-' 
gliškai. Kodėl toks staigus pa
sikeitimas? Tėvo Bružiko nuo
mone, lietuvybė šiame krašte 
buvo statoma ant netvirtų pa
grindų.

Kaip iš mokytojų pranešimų 
išryškėjo, gyvenamoji aplinka 
daro neigiamos įtakos ne tik į 
vaiko lietuvybę, bet ir į jo auk
lėjimą, jo asmenybės susifor- 

: mavimą. Jei ne kiek perdėtai 
, mokyklos vedėjas atskirus fak- 
i tus atvaizdavo (pav., mokinių 
: tarpe jau pasireiškianti partinė 
. kova, persiimta iš- tėvų, net iki 

susikruvinimo? tai iš tik
rųjų esama padėtimi tektų su
sirūpinti. Tėvai buvo pasiūlę ir 
konkrečių priemonių tokiems 
reiškiniams užkirsti kelią. Deja, 
mokyklos vedėjas pareiškė, kad 
jis jokiais nutarimais nesusivar
žysiąs, nes pasiremdamas Lie
tuvos mokyklų tradicijomis, mo
kyklos vedėjas išklausęs tik tėvų 
nuomonių bei pageidavimų,'-be 
sprendžiamojo balso. Jei ir jieš- 
koti analogijos Lietuvos mokyk
lose, tai vis dėlto tėvai turi 
sprendžiamą baką šeštadieninės 
mokyklos tvarkyme, nes jie yra 
ne tik mokinių tėvai, bet ir, per 
savo komitetą, mokyklos laiky
tojai, kas analogiškai atitiktų 
švietimo ministeriją Lietuvoje. 
Taigi, tėvai yra tikrasis mokyk
los šeimininkas ir tvarkos nu
statytojas.

Kita vertus, per 5 metus susi
darė jau tokia tradicijai, kad tė
vų priimti nutarimai yra priva
lomi ir vedėjo pasikeitimas tos 
tradicijos negali panaikinti.

Pasireiškusi netvarka moki
nių tarpe, galbūt, glūdi tame, 
kad jau peraugę ir išėję šešta
dieninės mokyklos 4 skyrius su-. 
kelti vienon klasėn su. žemesnio 
amžiaus, ūgio ir išsilavinimo 
mokiniais. Toks sugretinimas 
oriveda prie jų santykių paaš- 
trinimo. Nesvarbu, kad vieni pa
vadinti 5, o kiti 4 skyriaus, vis- 
tiek jie mokomi drauge toj pa
čioj klasėj.

Kaip atrodo, visoje Ameri
koje yra, ir Waterburio šešta
dieniniai mokyklai reikėtų ba
zuotis 4 skyriais, o jau high 
school’ės mokinių lituanistikos 
mokymą suorganizuoti kitu ke
liu. Nes ir praktika parodė, kad 
tik maža dalis pernykščių ket- 
virokų bepasiliko dar vieneriems 
metams, nors jų grupę ir 5-tu 
skyrium pavadinus. Be to, tokį 
"patvarkymą” .darant, .privalėjo 
atsiklausti tų mokinių tėvų, nes, 
jei jie leido savo vaikus 4 metus 
j šią lituanistikos mokykla, p 
daugelis dar 4-6 metus į lietu
višką mokyklą Vokietijoj, tai jie 
kompėtetingi spręsti, ko jų vai
kai išmoko ir-, ko dar jiems1 
trūksta. Naujam mokytojui‘ar 
naujam vedėjui čia kurkus sun
kiau susigaudyti. K. B".

. : • . .
Vasario 16 d. minėjime, šie

met Lietuvos laisvinimo reika
lams Watėrburįo kolonijoj ' sux 
rinkta per 200Q dolerių. A. L. 
Tautinės S-gos skyrius i§ savo 
narių ir prijaučiančių tam tiks-

būrio majoras R. Snyder, kurie 
pasakė kalbąs?.

*
JAV valdžias įstaigų pripažin

tos ir viešai paskelbtos subver- 
syvinėmis Lietuvių darbininkų 
susivienijimus ir Lietuvių dar
bininkų literatūros organiačijos 
savo skyrius turi ir Waterbury. 
Kaip vietos . .amerikiečių dien
raštis ”Waterbury Republican" 
paskelbė tos- priešvalstybinės 
organizacijos savo susirinkimus 
darydavo L.P.P, klubo, vadina
mo 1°3 patalpose. Be to, klubo 
skaitykloje ljgšįol skaitytojams 
buvo patiekiamas, greta lietu
viškų laikraščių, ir Maskvos in
teresams leidžiama lietuvių kal
ba "Laisvė”. Dėl to kaikas to 
klubo vengė. Nors pavėluotai, 
bet susigriebta dabar apsivaly
ti- į 'į • • -

.•I* •
Naujieji ateiviai A. ir R. Ple

piai vieni iš pirmųjų Waterbury 
gavo JAV pilietybę.

*
šiuo metu Waterbury užėjo 

nedarbo banga. Daugelis įmonių, 
ypač stambesnės, atleidžia 

! bininkus, o kjtos Sumažino 
bą.

dar- 
dar-

SKAUTAI VEIKIA
Praeitų ■ mėtų rudenį, minint 

Lietuvos skautijos 35 sukaktį 
susidarė lietuvių skautų-skaučių 
tėvų bei rėmėjų būrelis, kuris 
išsirinko laikinąjį komitetą is i. 
asmenų, šio energingo komiteto 
pastangomis gautos nemokamai 
patalpos Piliečių Klube, 103 
Green St. Elenai Devenienei pa
dedant pr. metų vasarą skau
tams ir skautėms, netoli Water- 
burio miesto, gražioje ir pato
gioje ameriHįfičįų skautų sto
vykloje, buvO')ftudarytos sąlygos 
praleisti keletu. savaičių. Suruo- 
Bajorinas ir Butkevičius. M. 
šė kaukių balių ir šiaip eilę pa
rengimų. ,H: ■
, Ar tai jJ^į^asarps proga, ar 

minint Lietuvos, prezidento A. 
Smetonos mirties sukaktį, ar 
kitose svarbesnėse lietuvių šven
tėse, visur jie dalj-vauja ir pra
šomi, daly vaūti'neatsisako.

Vasario niėh.1 14 dieną buvo 
išrinkta naujoji valdyba: Jan: 
kauskas, Gaigalas, Liaukienė,

SKAUTŲ 
VASARIO 16-JI 

CLEVELANDE

Vasario 20 d. Clevelando skau" 
tės ir skautai lietuvių- salėje 
gražiai paminėjo Lietuvos Ne
priklausomybės paskelbimo 36- 
jų sukaktį, šventėje greta skait
lingo skautiškojo atžalyno da
lyvavo sk.- tėvai, sk. broliukai 
ir sesutės,, kurie netrukus ateis 
į skautiškasias eiles, ir sk. bi
čiuliai. Svečių tarpe buvo ir 
amerikiečių skautininkių-kų.

Oficialioji dalis pradėta Lie
tuvos ir JAV himnais, šventės 
proga- patriotinį, žodį, tarė Skau
čių Seserijos Vyriausioji Skauj 
tininkė dr. D. Kesiūnaitė. Tu
zinas sk. kandidačių ir 1 vilkiu
kas davė, įžodį. Lietuvos Sk. S- 
gos 35-čio proga apdovanotie
siems įteikti garbės žymenys. 
Senųjų skautininkų-kių rate 
naujai pakeltosios vadovės ir 
vadovai davė skautininko įžodį.

Meninei daliai buvo paruošta 
plati programa. Paminėtini dar
nūs Sagio vedamos grupės tau
tiniai šokiai — Bliezdingėlė' įr 
Lęncūgėlis. Giedriai praskam
bėjo jūrų skautų dainos, kurias 
jie paruošė su A. Bielskum. Su 
įsijautimų suvaidintas pasktn. 
G. Modestavičienės vaizdelis 
"Mūsų šeima”. Rartu paminėti
nas ir jos parašytas — "Sugrjž- 

. tu iš Lietuvos”, kurį • paskaitė 
Vida Steponavičiūtė. Tai buvo 

i tikrai pavyzdinė dienoraščio iš- 
i karpa mūsų skaučių "Kelionei į 
; Lietuvą" varžyboms.

žiūrovus kiek nuvargino me-
• ninės programos ištęsimas. Jau- 
■ nosioms solistėms galima buvo
• numatyti ir kitą progą pasiro-
• dyti, nes.‘ir jų skambinti veika-
i ,------ -------- -------------------- .—

lai bUvo be ryšio su Vasario 16 
d. tema. *.’ ■

. šventės svečai prie durų buvo 
apdalinti gražiomis pačių skau- 
tų-čių pieštomis programomis.

Tų ■ patį vakarų Vyriausiosios 
Skautininkėa dr. D. Kesiūnaitės 
bute buvo skautiškos nuotaikos 
pobūvis naujai pakeltosioms p’a- 
skautininkėms v bei sk. žymeni
mis apdovanotiems pagerbti. 
Jaunosioms skautybės entuzias
tėms pasakyta gražių skatinan
čių minčių ateities darbui. Pa
dainuota liętuviškų ir skautiškų 
dainų. — SKS —

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI

Kada jūsų namai arba ra 
kandai tampa sunaikinti arbt 
sugadinti ugnies,'"'kreipkitės ' r 
P; J. KERŠIS, dėl hpkainavi 
mo, ko visada reikalauja ap 
draudos kompanijos pirm, ne 
gu išmoka už nuostolius.

P. J. KERŠIS
609 Society for Saving Bld. 

Telef.: MAin 1-1773.
Pesienė ir Vaitkevičienė. Revi-| Rezidencija; PENINSULA 252 
zijos komisijęn įėjo: Augaitis, a------ ---------- :------------
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Patarh kaimynui 
prenumeruoti 
DIRVĄ'!
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JDOMI PROGRAMA
Freedoms Fourdation organi- 

zacij^už ”1 Led Three Lives” 
prognjmos transliavimą Elėctric 
Illuminating Co. įteikė Jurgio 
Washingtono garbės medalį. 
Programa,, apie FBI agentą, de
vynis metus išbuvusį komunis
tų partijoj, yra perduodama per 
WEWS 10:30 kas penktadienį.

t •

NAMŲ IR GĖLIŲ PARODA
Clevelando Namų ir Gėlių pa

rodoj bus galima apžiūrėti .du 
normalaus dydžio namus su tri
mis miegamaisiais ir visais bal
dais. Paroda įvyks Cleveland 
Public Hali nuo kovo 6 d. iki 
14 d.

JAL.OVEC’O

MILZINISKAS
3 DIENŲ PARDAVIMAS

VASARIO 25-tą, 26-tą, 27-tą

ATIDARA NUO 8 VAL. RYTO IKI 10 VAL. VAK.

MES DIDINAME SAVO PASTATĄ

VISOS MOŠŲ 1953 M. DODGE MAŠINOS

TURI BOTI PARDUOTOS!
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yra tarnautoju, kalbančių lietuviškai

JALOVEC
2223 Superior Avenue

: v .• v-’-
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NAUJAI ATIDARYTA 
LUCY’S HOME BAKERY 

AND STRUDEL SHOP
12516 BUCKEYE RD. SK 2^0828
TURIME PUIKIAUSIOS RŪŠIES VENGRIŠKŲ PYRAGŲ 
KAŠTONŲ SKANUMYNŲ PATARNAUJAMŲ SU KAVA.

Al

dalyvavę lietuviai 
Lietuvos laisvinimo reikalams 
sudėjo $3,402. Reikia tikėti, kad 
duosnieji detroitiečiai, kurie ne
galėjo iškilmėse dalyvauti, taip 
pat prisidės savo duokle ir ben
drą sumą dar padidins.

šių .didžiųjų iškilmių išvaka
rėse mūsų lietuviškos radijo va
landėlės direktorė Helen Rauby 
ir programos vedėjas V. Sala- 
džius, visas 45 minutes pašven
tė šiai mūsų šventei. Dalyvavo 
augšti Amerikos, pareigūnai. La
lai gražiai kalbėjo Baneliūnas.

Tikrai, detroitiečių širdys ne
užšalę. žmonių gausumas salėje, 
gausios aukos įgalina, stiprina 
tikėjimą, sulaukti tos dienos, 
kada pavergtuosius, paniekin
tus, raudonojo bato sutrintus, 
glausime prie savo krūtiniu.
, . . V. T-nas

WATERBURY
. TĖVYNĖS MEILĖ YRA^ 

DVASINĖ DORYBĖ
‘’lVaterbUry jau 5-ri metai vei

kia šeštadienine lituanistikos 
mokykla,1 prisiglaudusi- šv.' Juo
zapo lietuvių parapijos senosios 
mokyklos t patalpbše.' Mėkykla 
.išlaikoma ne be' pastangų, kar
tais ir ne mažų, nuolat, susidu- 
riant su lėšų parūpinimu, patal
pų atėmimo pavojum ir mokyto- lui .aukų surinko 188 dol. Minė
jų klausimu. jime dalyvavo JAV kongresma-

'fiems reikalams aptąrti, ne-jias J. T. Patterson- ir,. Water-

CLAYBORNE GEORGE
CANDIDATE FOR

JUDGE JUVENILE COURT

NOW CIVIL SERVICE COMMSSIONER

Pirminiai rinkimai g e g u ž ė s 4 , 19 5 4
t

Election November 2, 19 5*4

■n-

VADOVAS Į SVEIKATĄ
- Geresniam sveikatos išlaikymui naują knyga,

, B VYKIT E SV EIKI . 
kurią parašė ir išleido Dr. Steponas "Biežis. Šioje knygoje 
aprašoma':svarbieji sveikatos išlaikymo dėsniai: kaip Jšūti 
sveiku ir ilgai gyventi;' 1 . \ '

Ši svarbi knyga privalo rastis kiekvienoje lietuvių šęū 
moję; Kaina tik 2 doleriai su' prisiuntimu. ■ Tuojau užsika;

' kykite,- ' ‘ ' ■
.Užsakymus siųskite knygos autoriui:.

3241 W. 66tb Place, < Chicago 29, I1I«
• ’ • X ‘N -(1Ž)

t

I

Jūsų susipažinimui su Rever Ware siū

loma 7 gabalų seta3, labai pigia kaina, 

tik $14.95- Labai tinkama dovanoms.

t

Geresniam virimui
J

variniais dugnais 
I

Ware. •

pirk .tik nikelinius 

puodus — Rever

,j». A

f, WARĘ

ILLUSTRATED:
Ravėto Ware Be'sinrier’s Sst .

' (1 and 1 ’Z> qt. Sauce Pans and.
6' |n. Skjllet, eiI with covers— 

' plūs stalnfess steel Rėvore Rack).

WECARRY A COMPLETE STOCK 0F RtVEREWARE

SUOPIS FU R NI TURE
6921 Wade Park Avė.

’į 7. f. -I-
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Nemunas plato i Mississippi!
Kai dabar pasireiškia tiek rū

pesčio (deja, tik rūpesčio, -o ne 
darbo...), idant lietuvis užsiė- , 
niuose nenutautėtų, visai natū
ralu, jog kyla klausimas: kokios 
vertybės labiausiai puoselėti- . 
nos, kurios padėtų tautiškumą ' 
išlaikyti?

Žinovai jų priskaito gana 
daug ir visada pirmoje vietoje 
nurodo Lietuvos istorijos, Lie
tuvos geografijos ir lietuviškųjų 
kultūrinių vertybių, ypač mūsų 
meno turtų pažinimą. Tai ne- 

< ginčytina. O su tuo vertybių pa- 
jjKnimti eina jų branginimas, jų 
Vmgštinimas ir pagaliau iškėli

mas į tokį laipsnį, jog pasaulyje 
nieko nebelieka didesnio ir ver
tingesnio, kaip mūsų lietuviškos 
vertybės.

Pasisakydamas tais klausi
mais '^Santarvės” žurnalo 6 nr., 
Dr. A. J. Greimas, tarp kitko, 
sumini tokį paradoksą, jog šian
dien mes net ir viduramžinės 
Lietuvos kunigaikščius, kurie 
vargiai turėjo Supratimą apie 
tautos meilę, laikome pačiais 
kilniausiais ir didžiausiais pa
triotizmo pavyzdžiais...

Tokie visuomet yra paradok
sai, ir tautinė pedagogika juos 
pateisina.

UPIŲ PASIKALBĖJIMAS
Kas geriau ir gražiau mokėtų 

išgarsinti Lietuvos gamtą: jos 
miškus, padangių debesėlius, 
linguojančius lengvame vėjuje 
rugių laukus su rugiagėlėmis, 
pinavijų ir rūtų darželius, svy
ruojančius gluosnius, balto ber
žo tošę, Neringos smėlynus, eže
rus, upes? Kas kitas mokėtų 
geriau ir gražiau už poetus? 
Niekas ...

Ir Bernardui Brazdžioniui taip 
pat miela mūsų tautinė geogra
fija. Ir dar daugiau — jam ji 
mielesnė ir svarbesnė už viso 
kito pasaulio geografiją. Viena
me "Didžiosios Kryžkelės" eilė
raštyje (Didieji Vandenys) jis 
kiek naiviu ir chaotišku būdu 
apdainuoja pasaulio didžiųjų 
upių pasikalbėjimą, kai jų van
denys "susirenka kažin kur vi
dury didžiųjų vandenynų"...

Ten suplaukia Egipto Nilas, 
Amerikos Mississippi, Indijos 
Gangas, Vokietijos Reinas, 
Prancūzijos Sena, Lenkijos Vys
la ir, žinoma, Lietuvos Nemu
nas. "Ir Nemunas", sako poetas 
posmo pabaigoje, "senesnis už 
Nilą, šventesnis už' Gangą, pla

tesnis už plačiausią Mississippi”.
.Jei Brazdžionis būtų koks sur* 

realistas, ar iš mados išėjęs fu-

A..

BRONYS RAILA

turistas, ar nors šiaip koks pra
muštgalviškas modernistas,, tai. 
galvos daug nėkraipyčiau. Bet 
klasikinis 
mąstantis 
nustebino.

Juk tai 
teisybė.-Ir jeigu tai patriotiz
mas, tai taip pertemptas į kitą 
pusę, jog darosi nebepatikėti- 
nas ir aiškiai nebesveikas. Tegu 
Nemunas būna senesnis už Nilą, 
kuris istorijoje žinomas jau 
prieš keturius tūkstančius metų. 
Bet kad jis būtų šventesnis už 
šventąją Indijos upę Gangą, kad 
Nemunas iš viso būtų nors kiek 
šventas, apie, tai niekas iš lie
tuvių ir net pati Roma dar ne
pasisakė. Gal Nemuną kadaise 
šventu laikė mūsų pagonys, bet 
neteko girdėti, kad tokiu jį lai
kytų krikščionys. O kad Nemu
nas yra platesnis ir už plačiau
sią Mississippi, , tą galima gal 
sakyti kokioje Biržų apskrities 
tolimiausio valsčiaus pradžios 
mokykloje, bet tai yra ne visai 
saugu skelbti Amerikoje.

Pasakysite, tai — poetinė kal
ba, . poetams viskas galima.

Iš tikrųjų, poetams galima sa" 
kyti: ”Mano skausmas — gilus, 
kaip jūra?' ar net dar gilesnis. 
Poetas gali, pvz., išreikšti ir tokį 
septyniolikamečių nons e n s ą : 
"Mano meilė — platus okeanas, 
— kai anąnakt svajojom kar
tu ... Nežinau, gal man šitaipos 
tiktai vaidenas, o gal buvom nu- 
skridę augščiau Himalajų kal
nų”. .. Prisimena man if_vįena 
labai graži dainelė apie Lietuvą, 
dainuota koncertuose vokiečių 
okupacijos metais, pagal poeto 
Kazio Inčiūros žodžius (muzika, 
berods, V. Jakutyėno?), kurių 
pilną tekstą pamiršau, bet tos 
dainos apie Lietuvą prasmė bu
vo tokia: — Kiti sako, tu ma
ža. .. Bet man tu didi, tu di
desnė už pasaulį, už viską ...

Poezijoje taip yra nuo amžių, 
kad nepalyginamas, nepasveria
mas dalykas arba koks jausmas, 
kaip meilė, Skausmas, tėvynės 
idėja ar svaja yra lyginamos 
jūroms, vandenynams, begaly
bėms ir pan. Bet aiškus, kon
kretus, 
daiktas, kaip šiuo atveju Nemu
no upė, lyginti su kita upe ir 

; nustatyti, kad jo platumas yra 
platesnis už plačiausą Mississi- 

■ ppi, — reiškia ne "poetinį non- 
' sensą”, o tik nonsensą trumpai 
• drūtai.

ir visuomet logiškai 
Brazdžionis čia. mane

perdaug, juk tai ne-

mątorpas, išmatuotas

nuostabu, ”kad jis Paryžiaus me
no muzėjuose tikrai suklups. Ir 
man rodos, kad čia kaip tik su
klupo ir ■ Brazdžionio skonis, 
nors jis ir tvirtina, kad "nesu
klups". ., •

PIRMIAU PAMĖGINKIM 
ATSVERTI

Iš jo 'paminėtų moderninių 
dailininkų man arčiau nepažįs
tamas tik Altripp, o kiti geriau 
ar apygeriai pažįstami. Būtų la
bai keista ir stačiai meno vertp 
nimuose neįmanoma sakyti, kad 
Čiurlionis — dešimtį kartų dau
giau sveria už juos visus. Toks 
aritmetinis mastas jų meno ver
tingumui yra visai absurdiškas. 
Koks nors kitoks palyginimas 
būtų galimas, bet tada reikia, 
kad Paryžius pažintų, kad jis 
būtų matęs mūsų Čiurlionį. O jį 
pažinęs ir matęs ir, prileiskime, 
pripažinęs, — Paryžius vistiek 
Čiurlionį vargiai būtų kabinęs 
Louvre muzėjuje prie klasikų, 
o nebent kokiame naujojo meno 
muzėjuje. Ir, pagaliau, jei va
dinti 'viendieniais" tokį Marcą 
Shagalią ar Chirico, tai iš tik
rųjų labai jau neišlepintas sko
nis "viendieniu" galėtų vadinti 
tokį įžymų, didelį menininką ir 
viso moderninio pasaulio meno 
sluogsniuose seniai įvertintą 
dailininką, kaip Paul Klee. Jis 
nėra viendienis niekas, ir tuo 
labiau nėra tik 
Čiurlionio.

Dar linksmiau, kai "dešimtį” 
kartų daugiau sveriančiais prieš 
anuos keturius modernistus .pa
statomi mūsų gražios atminties 
akvaleristas Šklėrius arba gy
vieji — skirtingo stiliaus ir ap
imties Galdikas ir Varnas, arba 
tikrai gabūs grafikai Valius ir 
Jonynas. Iš jų bent Galdikas ir 
Jonynas puikiai žino lietuvių 
meno reprezentacijos galimybes 
Paryžiuje, žino, kur ir kuo mū
sų dailininkai ten gali būti stip- 

’ rūs ir silpni, ir kuo stiprūs ar 
’ silpni anie kitataučiai dailinin- 
' kai modernistai, — ir man net 

rodos, kad jiems tokius naivius 
aritmetinius palyginimus skai- 

i tyti eilėraštyje bus nejauku, 
■ nors širdies gilumoje, tegu ir 
i labai malonu ...

Nežiūrint Ubai kilnios šio ei
lėraščio politinės idėjos, tas vie
nas superpatriotizmo nonsensas 
žlugdo eilėraštį normalaus lietu? 
vio akyse. Gi visa to eilėraščio 
padrikusi, perdėm publicistinė 
forma, -perkimšta geografiniais, 
kultūriniais ir politiniais vardais 
bei vietovardžiais, pražudo jį, 
kaip meno kūrinį.

Nebūčiau sustojęs ties tuo 
vienu "superpatriotiniu” posmu 
ir ties tuo vienu meniškai neiš- 
virškintos publicistikos greitu 
sueiliavimu, jei toks posmas ir 
toks eilėraštis naujausiame 
Brazdžionio rinkinyje tebūtų tik 
vienas.
. Deja, jų yra daugiau, žymiai 
daugiau. Ir to "superpatriotiz
mo”, to "viskas-valio-patriotlz- 
mo" taip pat yra daugiau.

KADA SKONIS SUKLUMPA
Vienas iš nuostabiausių tai 

"Paletė", —. eilėraštis, kurį 
Brazdžionis, matyt, bus parašęs, 
jam Paryžiuje aplankius keletą 
meno muzėjų, pasižiūrėjus se
nųjų dailininkų Louvre ir mo
dernistų kitose meno galerijose. 
Galbūt, poetas bus per trumpai 
viešėjęs Paryžiuje ir nesuspėjęs 
pervirškinfi jo didžiai stambių 
meno turtų, ir todėl nenuostabu, 
jog šioje reportažinėje temoje 
jam visiškai nepavyko susidoro
ti nei su forma, nei su turiniu. 
Pavyzdžiui paimkime paskutinį 
šio eilėraščio posmą, kuris bus 
toks pat ar j ketureilį surašytas, 
ar perduotas "prozoje”:

"Mūsų tačiau nesuklups neiš
lepintas skonis Garbei stabų 
vienadienių pas laiko salonų du
ris, — Dešimtį Marc’ų, Altri- 
pp’ų, Chirico’ų ir Klee sveria 

1 vienas Čiurlionis (Ix»uvre’o ver- 
' čiausias jo sjenų nematęs čiur- 
1 lionis) ir dešimtį Galdikas, Var- 
1 nas ir Valius Jonynas ir šklė- 
■ rius-šklėrys”..(68 p.).

Labiau gąsdinančio "poezijos” 
posmo dar nesu užtikęs visoje 
Brazdžionio lyrikoje. Nieko ne- 

, turiu prieš dėl šios tikrai kilnios 
• mūsų dailininkų propagandos, — 

kas iš mūsų nepagirsime savųjų 
prieš svetimus? — tačiau ^poe
tui ir iš viso meno žmogui toks 
"argumentavimas" yra neįsi
vaizduojamai primityvus. Pir
miausia, nebūtų reikalo didžiuo
tis, kad "nesuklups neišlepiptas 
skonis”. Meno kūrėjo skonis tu-| naudingas' ir sveikas mūsų kul

tūros raidai toks "valio viskas 
kas tik lietuviška patriotizmas”, 
žinau, kad galvojančių, kaip 
Brazdžionis, yra ir daugiau ma
no draugų tarpe. Bet man din-

STUDENTV ŽINIAI
Lietuvių Studentų. Sąjungos 

rinkiminė komisija, remdamasi 
Lietuvių Studentų Sąjungos 
JAV Rinkiminių Nuostatų 1-6 
■skyrium, skelbia kovo 22- d. 
(pašto antspaūdos paskutinė 
kandidatų sąrašų Centro Valdy
bai, Revizijos Komisijai ir Gar
bės Teismui prisiuntimo data.

Sąrašai siunčiami rinkiminės 
komisijos sekretorei, Nijolei Ve- 
degytei, 6722 E. Bayliss Avė., 
Cleveland 3, Oaio.

Rinkimų įstatų žinojimas yra 
paliekamas narių atsakomybei, 
kadangi minėti įstatai buvo pa
kartotinai paskelbti "Studentų 
Gairių” Nr. 12 (žiūr. 128. Vado
vaujamės Nuostatais).

/'I

"dešimtadalis"
X

rėty būti daugiau ar mažiau "iš
lepintas”. Būna negerai, kada 
jis yra "neišlepintas”, taigi, 
pernelyg žalias, rupus ar grubus. 
O jei jis toks yra, tai visai ne-

ŠATRIJA SAU, HIMALAJAI 
SAU

Aš mielai prisidėčiau prie 
Brazdžionio propagandos mūsų 
meno garbei, nes tai labai gera 
intencija. Bet dar svyruoju, ar 
iš viso ir net šiuo metu būtu 

I

gojas, kad toks kelias mus pu- 
vestų į labai siaurą parapijinį 
mastą ir tokiame "patriotizme” 
greit viską uždusintų. Ir. tada 
saugok Viešpatie, koks pasida
rys mūsų kultūrinio publicisto 
ar kritiko likimas! Vieną dieną 
iš mūsų visų bus tuomet parei
kalauta Skelbti, kad Šatrijos 
kalnas yra tris kartus augštes- 
nis už Himalajus, dėl to, jog 
tai __ lietuviškas kalnas. Arba
kad dailininkas Pautienius bū
tinai keturius kartus viršija 
Raffaelį, — nes tai lietuvis dai
lininkas. Arba kad aną savait
galį parapijos vakarėlyje daina
vęs solistas yra penkis kartus 
balsingesnis už Caruso, nes tai 
— lietuvis daininkas. Arba pa
galiau, kad Brazdžionio poezija 
dešimtį kartų daugiau sveria už 
Byroną, Hugo ir Goethę drau
gėn sudėjus, nes tai — mūsų 
poetas, lietuvis ...

Tam klausimui išryškinti bū
tų galima parašyti plačią studi
ją, tvarkingai išdėstant aplin
kybes ir motyvus. Bet kaip įva
das į ją, man rodos, yra visai 
pakankami čia ką tik suminėtie
ji paprasti ir labai aiškūs pavyz
džiai.

Tegyvuoja tautinis ir tautiš
kas menas, — bet tai nereiškia, 
kad Nemunas yra ir turi būti 
platesnis už Mississippi. Jis gali 
būti kiek siauresnis ir trumpes
nis. Mums pilnai užteks, jeigu 
jo vanduo bus tyresnis ‘ir skaid
resnis, o krantai dėl papildomo 
gražumo apsodinti ne dirbtinė
mis vaškinėmis, bet tikromis žy
dinčiomis gėlėmis.

KAS
UŽSISAKĖ
DIRVĄ —

TAS NESIGAILĖJO!

GREATER CLEVELAN
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Pavaizduoja pereito šimtm. New England
• Didžioji salė — nepaprasta] gražus vaizdas... 

didžiuliai daržai ... gėlių plotai.
• 2 modernūs Hometand- namai.
• 3, nauji parodos skyriai septyniose didelėse sa

lėse jūsų patogumui. Ateikit anksti Ir dažnai.
Atidarymo diena, ieitadienj,' kovo 6 1 Iki 11 v. v. 
Kasdien iki užbaigimo . .. ryto iki 11 vakaro. 
Užbaigimo diena, kovo 14 . . 11 ryto iki 8 -vakaro.

B1LETUS PERKANT (su Prie rk (»u
ANKSČIAU ’^^taks.) jėjimo < OC taks.)

Dabar gaunami gėlių krautuvėse, daržų klubuose, 
Burrows Bros. (miesto centro biletų raitinėj), 
Richman Bros. krautuvėse iki kovo 4.

MARCH 6 THRU MARCH 14 
i L I C AUDITORIUM

Apie tai visur kalba:

BE LIEPSNOS 

ELEKTRINIAI 
DŽIOVINTUVAI

. . . yra pasirenkami 3 prieš 1 
visos valstybės šeimininkių

Taip viršijašntj pasirinkimą Elektriniai džio
vintuvai turi laimėti, ir duoda gudrioms šeimi
ninkėms nepaprastos vertės.

Elektriniai džiovintuvai perkant Rainuoja 
mažiau negu kitos visiškai automatinės rūšys, 
Įskaitant įjungimą. Elektriniai džiovintuvai yra 
visiškai be liepsnos, džiovina drabužius švelniai 
ir užtikrintai su 100', švariu karščiu. Lengvai 
naudojami ir patogios formos, modernūs Elek
triniai džiovintuvai sutaupo valandas laiko ir 
ir darbo, padaro skalbimo dienas beveik šven
tėmis.

Geriausiam moderniško džiovinimo laimėji
mu pamatykit savo Reddy Kilovvatt Elektros 
pirklį šiandien! Jis jums turi Elektrinį džio
vintuvą.

SVARUS DARBAS
VIKTORAS MARIŪNAS

— Visokį, kaip sakoma.
Saldžiu ir tyliu balsu inspektorius pa

sakė: J
— Mylėjau teisėjo žmoną.
— Teisėjo žmoną? šitą šventuolėlę?
— Medus, ne moteris vagiliuk, — ins

pektorius atsiduso visa krūtine. — Išjodavo- 
va, būdavo, pavakare į anas pievas prie 

. miško. Tu man nepatinki tokia, sakydavau. 
Tai užsimerk, meiluti, paliepdavo ji. Kai 
atsimerkdavau, ji stovėdavo raudonam sau
lėleidy lyg pirmoji motina, be menkiausio 
drabužėlio ant auksinio kūno.

— Teisėjo žmona! — Anuprėlis kvato
jos visais plaučiais, džiugu atkeršintojo juo
ku, užsikosėdamas ir už pilvo griebdamasis. 
Bet netikėtai, pačiam įsikvatojime nutrūko. 
Kąžkas uolose sudejavo, ir dangus lyg pa
tamsėjo. ' . . i-iv. •I

-r- Bet juk tai nuodėmė, didelė nuodėmė, 
pone inspektoriau. ‘ '

— Iš kur tu žinai?
— Bažnyčioje girdėjau. Kartais užeida

vau, ypač, kai alkaąas jausdavaus. žmonių 
sangrūdy, žinote, mano ■ profesijos žmogui 
pasitaiko visokių- galimybių. Pamokslininkai 
yra sakę', kad tai svėtimotęrystė.

— Tegu jie sąkp, ką nori,-bet tai buvo

( Tcsinyi iš pereito numerio )
— O ne, ką jūs kalbat, pone inspekto

riau ! Tik pažiūrėk, koks čia iš manęs vyras, 
nei aš užsmaugsiu jus, nei ką, tik be reikalo 
prikamuosiu. O, kita vertus, aš ir savo pro
fesijos keisti nenoriu. Mano specialybė — 
smulkios vagystės, žmogžudystėms neturiu 
nei pašaukimo, nei įkvėpimo. Trečia dar, ne-

»

norėčiau padaryt malonumo ponui teisėjui, 
duodamas progą manęs vienu sykiu nusi- 

tątyti. Darykim, kaip sutarėm. Ne kiek 
i užtruks ir ant šakos pasikabint. O tai 

daug' podoriau atrodys.
Inspektorius priėjo prie medžio ir bandė 

užsikabinti už žemiausios šakos, bet ir ta 
jam buvo per augštai. .

‘ —* Palauk, pone inspektoriau, gal ką
■ ‘surasiu pasistot.

Bet pabėgiojęs krantu, vagilius nieko 
tinkamo neužkliuvo; vieni akmens buvo ne
pakeliami, o kiti per smulkūs, kad būtų nau
dingi. . ’ . "

— Tai,ką dabar, pdne Inspektoriau? Įlipt prupkštejėjęs.
i medį jūs, turbūt nemokėtumėt.' Bet reikia — Apkalbėjau!. Ką? Būtum genijus,

, J. nors sugalvot.,-.Tokį sumanymą vėjąis jeigu šituos'niekšus, kurių-tarpe'gyvenau, meilė, smagi, šiltą ir gaivinanti, 
paleisti būtų mirtina., nuodėmė. dar apkąlbėt įstengtum. ’ a . ' ■ “

O ar mylėjot savo artimą, pone’ins- pektoriau?
— žinoma, gailiuos. Tai vienintelis rei

kalas, kurio man „taip skaudžiai gaila šitoje

— Pone inspektoriau, sakykit, ar jūs 
tikit Dievą?

Inspektorius vis dar grabaliojos apie 
medį ir atšovė susierzinęs:

— Na, o tau kas darbo, vagiliau! Tikiu, 
ar ne, ko čia mane kamantinėti paskutinę 
valandą.

— Matai, jeigu tiki, tai, prieš pasikar
damas, turėtum apie savo nuodėmes pagal
voti. Juk tokia tvarka, ar ne?

— Bene aš koks vagilius, kaip tu, kad 
nuodėmių turėčiau.

— Nepykit, pone inspektoriau, aš ne
norėjau jūsų įžeisti, žinoma, jūs, tai ne-aš. 
Kad žmoną užmušėt, gal ir ne nuodėmė. O 
į bažnyčią’ar-.eidavot-,sekmadienį? .

— Žinoma, efdayau. 'tarnybinė padėtis
< to reikalavo. Iki pamokslo visada išbūdavau. 

' —? Ar -ką nors nepavogėt ?
—? Gausi į nosį!' .

— Gal ką apkalbėjot?
Mokesčių inspektorius neišlaikė nė-

^^medį
Wą! nors i

paleisti būtų inirtiria, nuodėmė, ‘
’ Tardamas paskutinį “ žodį, Anuprėlis

. įsmeigė" į inspektorių akis, lyg pirmą sykį jį
i ‘pamatęs.

e

pek'toriau ? •
.. • Kokį artimą?

žemėje palikti. Bet baikim, pagaliau. Tik 
kaip tą prakeiktą šaką prigriebi? .

— Tėra vienas būdas. Netikras, bet kai 
vienas, tai vis būdas. Jeigu aš pasikūprin
čiau ant visų keturių, o jūs pamėgintumėt 
ant mano nugaros pasistoti ir, medžio lie
mens prisilaikydamas, šaką-nutverti. Tik ar 
aš atlaikysiu ?

— Vistiek mėginkim, jei ne, beliks šokti 
jūrą.

Anuprėlis sukniubo, vos inspektoriui
koją uždėjus.

— Laikykis, pone inspektoriau, daugiau 
už liemens, jcad manęs taip sunkiai neslėg
tum.

Rankomis stipriai medžio įsikabinęs, 
pirma keliais, o paskui, atsargiai atsities- 
damas, jau ir pėdom atsistojo ant Anuprė- 
lio nugaros.

— Jau! Turiu! Tik dar palaikyk sekun- 
-d,ę, kol pasikabinsiu. '

Anuprėlis švokštė, bet laikės, paskutinį 
kvapą jtraukęš.

— Ar jau, pone inspektoriau? Ar jums 
patogu ? ■ m . ' .

—.Pąlauk... Na, jau. Dėkui'! Sveikink 
poną teisėją ię policijos vadą.
■ . _ Su malonumu, pone inspektoriau.

į

patempė inspektorių už kojų, sykį, antrą ir 
trečią. Pareiga atlikta, mano sąžinė rami. 
Pažiūrėsim, ką ponas teisėjas dabar pasa
kys! O man jau laikas nešdintis iš čia. Bet, 
palauk, tu durneli. Juk gyventi reikia.

Anuprėlis pasisiekė į inspektoriaus švar
ko apatinį kišenių ir ištraukė piniginę. Rado 
dvi. dešimtines. Pirmą 
jis ėmė svetimą pinigą 
jį uždirbęs.

— L'žteks vienos.

sykį savo gyvenime 
su jausmu, kad yra

Daugiau gal ir ne
verta, — ir įkišo piniginę su likusia dešimti
ne atgal j kišenių.

Prieš nusileisdamas siauru uolotu taku 
į miestą slėny, vagilius dar kartą atsisuko.

Rytų krašte, palei pačią jūrą jau brė
žėsi siauras, raudonas brūkšnys. Dangus te
bebuvo mėlynas, kaip šviežio rašalo dėmė. . 
Medis stipriai' .ryškiai juodavo mėlynam 
dugne. Jaunas mėnulis su1 mergišiaus berno

‘ . šypsena dabar jau karojo ties pačia jo vir
šūne. Paktlruoklis su truputį‘palenktais ke
liais atrodė lyg neprosyta, išvėdint pakabin
ta eilutė. ♦ '

Pipmoji žuvėdra, lėtais ir šniokščian
čiais sparnų srpūgiais pjaudama orą, nu
skrido ;į jūrą.

Vągilius pasigraibė cigarečių po kišenių 
O ar gailies dabar dėl to, pone ins-.1 Laimingai' jums! - ■ . . miegūstu balsu, jau nusigręžęs

• . Atsitiesd’amas-. jis išgirdo keistą sugar- Pusę> Pasakė. 
galiavimą, ir viskas nutilo. ? . — Švarus darbas!

Gal žmogus kenčia, pagalvojo. Priėjęs (Pabaiga)

lJ
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Akademinės sukakties prasme
K. OSTRAUSKAS

Netrukus švęsime Vilniaus i 
universiteto sukaktį — 375 me- i 
tai, kai jis įsteigtas. Kalbėsime ; 
apie jo svarbą mūsų tautos gy
venimui, linksniuosime tradici
jas, tačiau visa liks tuščia, jei
gu net ir šios sukakties akivaiz
doje mes, lietuviškoji studenti- 

.-ja, nepajėgsime suvokti tikro- 
,‘sios šios sukakties šiandienės 

prasmės ir kartu jos mums šių 
dienų aplinkybėse bei sąlygose 
statomo esminio uždavinio.

St. Šalkauskis savo laiku ra
šė:

”,.. didžiausia universi t e t o 
svarba tautos gyvenimui glūdi 
tame vaidmėnyj.e, kurį jis vai
dina inteligentijos ruošime . .. 
Universitetas yra inteligentijos 
formavimo organas •.. žinoma, 
ne vienas tik universitetas dir
ba šį inteligentų ruošimo darbą; 
bet jis tikrai šitų darbų atbaigia, 
apvainikuodamas inteligentų la
vinimą universalumu.”

Ir toliau, dar kartą pabrėžiant 
praeito Sž viename straipsnyje 
jau cituotus žodžius (geros min
tys, pagaliau, verta kartoti):

”Be universiteto pagalbos tau
tos susipratimas negali pasiekti 
augščiausio laipsnio. Mūsų liau
dis garbingai apsaugojo ir mums 
perteikė mūsų nuostabią kalbą, 
pozityvius mūsų tautinio pobū
džio bruožus, mūsų būdingą tau
tinį meną, bet vis dėlto mūsų 
tauta be universitetiškai išsila
vinusios, tautiškai susipratusios 
inteligentijos neįstengė ir nega
lėjo įstengti sukurti visuotinai 
reikšmingos tautinės civilizaci
jos. Tokia civilizacija nesukuria
ma be tautinės Akademijos, tu
rinčios ilgų ir gilių tradicijų tau
tos gyvenime.”

žvilgterėkime dabar j save, į
- laiko padėtį.

Taip, mes studijuojame uni
versitetuose, kurie dąugiau ar 
mažiau apvainikuos mūsų inte- 
ligentinį lavinimąsi "moksliniu 
universalumu". (Inteligento są
voka, tarp kita ko, visais šiais 
atvejais nėra paimta iš mūsų 
miesčionijos žodyno). Tačiau 
mums to toli gražu negali pa
kakti. Mūsų pasiektas, (aišku, 
kam pasiseks), "mokslinis uni
versalumas” tautai nieko 
neduos, bus tik skambi, mandra 
frazė, jeigu nebusime t au
ti š k a i . s u s i p r a'f\i s i 
inteligentija. O tam, kaip ma
tėme, yra reikalingas t a ut i- 
n i s universitetas, tautinė aka
demija. To tačiau, deja, šiandien 
neturime. Lietuviškoji (laimin
goji) profesūra skaito paskaitas 
ne mums — mes klausomės ne 
jų. Baigsime mokslus, ir taip 
jau išsisklaidę, dar labiau ' išsi- 
barstysime, tautinio kraičio 
skrynias palikdami tuščias ir 
praviras. Tiesa, tai dar nereiš
kia, kad visai nutautėsime. 
Anaiptol. Tačiau šiuo atveju 
kalbame apie lietuvio inteligento 
tautiniai kultūrinį kūrybinį ne
pajėgumą. Jis mumyse jsiveis, 
jeigu nemėginsime jieškoti ir 
nepajėgsime surasti pakaitalų, 

"kurie mums galėtų bent iš da
lelės atstoti lietuviškąjį univer
sitetą. Dar blogiau, jeį rasįme, 
bet nepasinaudosime. O jų, tiT 
kim, yra.

Studentų sąjungos skyriai tu
rėtų kviestis dažnoms .paskai
toms mūsų profesūrą. ’ kuri,, be 
abejojimo, stęngsis šją spragų 

. kiek ■ galima geriau " užpildyti. 
(Vienas kitas skyrius, peikia 

■ ■pasidžiaugti, šiuo keliu jau mė
gina eiti), šiuo atveju ypatin
gas dėmesys turėtų liūtį atkreip- 
tas į lituanistines, (plačiausia 
prasme) tema.s. Pavieniu aka-

deminių sambūrių ir bendros 
studijų dienos taip pat neturėtų 
apsieiti be mūsų profesūros. 'Jos 
taip pat turėtų būti kuo dažnes
nės. Pagaliau studijų dienas ar 
paskaitų ciklus privalėtų įsives
ti ir pavieniai skyriai. Gi į pe
riodinės spaudos nuolatinius 
studentų skyrius taip pat laikas 
nuo laiko su atitinkamais straip
sniais turėtų būti kviečiama ir 
profesūra. Tiesų sakant, mūsų 
profesoriai iš vis p a t y s tu
rėtų kur kas daugiau ir dažniau 
prabilti bendroje spaudoje stu
dentijai opiais klausimais, šiuo 
atveju pastaruoju metu yra be
veik kapų tyla.

Tai tik keli keliai bei būdai.
Tad artėjant šiai akademiniai 

sukakčiai, ne tiek mojuokime 
paradinėmis vėliavomis, ne tiek 
kalbėkime apie praeities studen
tijos nuopelnus, — geriau pa
žiūrėkime kur ir kodėl ji buvo 
suklupus, — ne tiek pilstykime 
tuščiai' iš tradicijų į tradicijas, 
kiek stenkimės suprasti šios su
kakties prasme taip, kaip jų 
mums, lietuviškajai studentijai, 
prieš akis pastato šiandienė pa
dėtis bei sąlygos, nes tik tokiu 
atveju mes galėsime rimtai kal
bėti apie "visuotinai reikšmin
gos tautinės civilizacijos" sukū
rimų. ne tik kalbėti, bet ir tame 
kūrime aktyviai ir našiai daly
vauti.

ligingu skautu ii- baigiant atša
lusiu bet kokiai religijai bedie
viu. Tad vienintelis būdas juos 
suorganizuoti ir buvo 
giant juos religinės 
skraiste.

Perkratęs savo paties 
turiu prisipažinti, jog jaučiuosi 
esųs bent vidutiniško lygio ka
talikas, kiek tai liečia Bažnyčios 
ir Dievo įsakymų pildymų ir 
visus kitus religinius įsipareigo
jimus: esu išėjęs gana ilgų za
kristijono stažų; laikau būtinu 
reikalu kiekvienų sekmadienį 
išklausyti šv. Mišiųgiedu baž
nytiniam chore; turiu laime 
spinduliuojantį brolį, esantį jė
zuitų vienuolyne; šeimos draugų 
tarpe priskaitau kelis dvasiš
kius — ir žinoma, būtų galima 
dar tęsti šį sąrašų, bet geros 
valios žmonėms pakaks ir tiek, 
kad jsitikintų, jog mane būtų 
sunkų įsprausti į bedievių sų
rašų.

Būdamas toks, koks esu, ma
nau, kad priklausymas NSS vi
sai nesikerta su katalikų ar ko
kios kitos religijos reikalavi
mais. Niekas iki šiol neįrodė, 
kad NSS-dyj spiečiasi netikin
tieji, ir. to niekas negalės įrody
ti, nes taip nėra. Jei kas šį sų- 
jūdj vadina liberalais arba pa
stato jį greta visų kitų ateisti
nių organizacijų, tai vien labai 
pgiu būdu norėdamas' apginti

apjun- 
laisvės

sįžuię,
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savo partinius interesus: "Jie 
netikintys, mes šventieji — bė-! 
kit nuo jų pas,mus!" Kas iš mū-

ŠALPA IR 
STUDENTAS 

sų šventesnis, paaiškė tik po' (K sikalbėjimo 8U L Grinium) 
mirties, nes. pats Kristus pa
sakė, kad ne tas įeis į dangaus! 
karalystę, kas sako — Viešpatie, 
Viešpatie, bet tas, kuris vykdo 
Jo valią. O Jo valią Jis pats iš
reiškė, pasakydamas 'savo di
džiausių įstątymą: "...Mylėsi 
savo artimą, kaip pats save”, I

Mano siipratimu NSS kaip tik 
ir vadovaujasi šiuo Kristaus 
pasakymu, labai dažnai bendra
darbiaudami su tįkru savo ideo
logijos priešu, padėdami jam, 
ištiesdami kolegišką ranką. Iš 
kitos pusės tie, kurie kaip tie 
farizėjai, stovėdami vidury baž>- 
nyčios, žiūri į "netikinčius” ir 
dėkoja viešpačiui, kad jie šventi, 
dažnai užmiršta kas yra tikėji
mo esmė, apeina artimo meilės 
įstatymą, galvodami, kad tik jie 
vieni geri, o visi kiti pasmerk
tieji. ' - . ’

Daugelis,NSS bičiulių (jų. tar
pe ir aš) jaučiamės užgauti to
kiais nepagrįstais kaltinimais, 
adresuotais NSS vardu. Patarti
na darnesnio sugyvenimo dėliai 
ir sėkmingam Kristaus idėjų 
įgyvendinimui susilaikyti nuo 
tokio šmeižiančio tuščiažodžiįv- 
vimo, nes'tokiu būdu apaštalau
jant, bus tikrai sunku pasekėjų 
rasti. '

AKADEMINIAME PASAULYJE
• šaunia akademinę šventę grama vyks — meno vakarus 

vasario 27-28 dd. rytinių pakraš
čių .studentams rengia Bostono 
studentų skyrius. Programoje: 
vas. 27 d. 3 vai, diskusijos ak
tualiais gyvenamojo momento 
klausimais. Jose dalyvaus dr. 
inž. J. Gimbutas, dr. Br’. Kal
vaitis, S. Lūšys ir R. Mantau- 
taitė, moderuojant R. Mieželiui.
7 vai. viešas meno vakaras, pro
gramoje dalyvauja B. Brazdžio
nis, A. Gustaitis, H. Kačinskas 
ir St. Santvaras; Naujosios An
glijos Konservatorijos pučiamų
jų kvintetas, Putinamo koledžo 
studenčių oktetas ir tautinių

ATOSTOGOS DETROITE

NEPRIKLAUSOMAS
STUDENTU SĄJŪDIS 

IR RELIGIJA
ROMUALDAS KEZYS

Atostogos! | noma, ne visiems taip gerai
Ar jūs žinote, ką tas žodis klostosi, štai skambina vienas 

reiškia? Jis reiškia, kad jau da
bar turėsi marias laiko ir visus 
darbus padarysi. Paruoši pamo
kas už visą pusmetį, aplankysi 
visus draugus, į visus susirinki
mus būtinai nueisi, na, aišku ir 
pasilinksmint laiko liks.

Tačiau dienos staiga lyg su
trumpėja. Kaip nesutrumpės, jei 
reikia ir išsimiegoti — šalia vi
sų kitų darbų. Bet štai paskuti
nis sekmadienis prieš Kalėdas. 
Kadangi jau atostogos, . tai šį 
sekmadienį galima padaryti la
bai daug: repeticijas, susirin
kimus net tris iš karto ir paklau
syti. Dr. Kaupo paskaitos apie 
šių dienų lietuvių literatūrą. 
Valdžia laukia besirenkančių, 
vieną kitą net atsitempia, na, ir 
susirenka galybė. Tik mūsų pa-

Paskutinių dviejų metų laiko
tarpyje Liet. Stud. S-gos ribose 
spontaniškai išaugo naujas stu
dentų sąjūdis, kurjs save pava
dino "Nepriklausomu Studentų 
Sąjūdžiu”. Palikdamas nuošaly 
kitus NSS veikimo principus bei 
tikslus, noriu paryškinti NSS 
nusistatymą tikėjimo į Dievą at
žvilgiu ir išreikšti savo, kaip 
NSS bičiulio, pažiūras į dievybę 
ir religiją (registruotų narių 
NSS kol kas dar neturi; yra tik 
branduoliai paskirose vietovėse 
ir apie tuos branduolius besi-1 iap>j°s mokyklos klasės tokios 
spiečių studentai, kurie reiškia didelės, taip kad daugiau kaip
simpatijų NSS-džiui. Todėl ir 
naudoju ne "nario”, bet "bičiu
lio sąvokų).

Teko nugirsti, jog yra manan
čių, ne dėl jų blogos valios, bet 
dėl informacijos stokos,- jog šis 
sąjūdis yra netikinčiųjų organi
zacija ir indiferentiškai nusista
čiusi religijos atžvilgiu; ir kaip 
tokia iš mūsų tarpo šalintina 
organizacija. Kiti šį sąjūdį są
moningai vadina "liberalų” stu
dentų grupe, visai neapibrėžda- 
mi "liberalo” sąvokos}. .Gi "libe
ralas” kasdieninėj kalboj reiškia 
daugiau bedievį negu kų kitą.

Reikia pasakyti, kad NSS ne
reikalauja iš savo bendraminčių 
būti vienokių ar kitokių religi
nių įsitikinimų ir nestato reli
ginį momentą 'kaip sąlygų no
rintiems jungtis j NSS. Šiuo at
žvilgiu, kaip ir daugeliu kitų, 
yra palikta visiška mąstymo ir 
apsisprendimo laisvė. Tiesa, kad 
"religinė laisvė” operavo ir ope
ruoja tikrų bedievių sąjūdžiai 
(pvz., kęmunizmas), bet tai dar 
nereiškia, kad’ kiekvienas sąjū
dis, pasisavinus šią sąvoką, tam
pa ateistine organizacija. NSS 
būtų ir negalėjęs išbujoti, jei'ši 
sąlyga (religijos laisvė) būtų 
pakeista bet kokiu kitu -religi
jos- atžvilgiu reikalavimu NSS 
bičiuliams. ' Mat, NSS. sudafo 
įvairiausių ideologinių įsitikini
mų žmonės, pradedant giliai rę-

pusė klasės lieka tuščia. Paskai
ta įdomi, nes Dr. Kaupas nuo
širdžiai dėsto savo mintis ir nuo

kolega.ir skundžiasi:'
,— Matai, sako — skambi

nu savo bičiuliams, noriu su 
šventėm pasveikinti; neinu nie
kur, tai gali progos nebūti.

— Tai koks reikalas, sergi ar 
kų? — klausiu.

— Ne, semiu išmintį, — at
sako nelabai laimingu balsu ko
lega, — anksčiau laiko neturė
jau, o dabar per atostogas rei
kia pasivyti.

Bet ar toli vijosi, sunku pa
sakyti,^nes kitų dienų mačiau 
trypiant} prie salės durų, iš kur 
skambėjo polkutė...

Tos kelios dienos tarp Kalėdų 
ir Naujų Metų taip ir sutirpo 
kažkur. Perdaug jau visi laukė 
Naujųjų Metų. Na, ir susirinko 
beveik visi išleist senuosius Me
tus ir pasitikt Naujuosius. Ma
tyt geri metai buvo. Oi, daug 
kas atsimins juos dar ilgai, ypač 
pakrikštytieji fuksai. Aš ir da- 

. bar matau: klūpi vargšai prieš| Udl IIldLdU . Klupi Vdlįįodl pilvo 

monę. Po paskaitos keletas klau-i keturis negailestingus teisėjus, 
simų, ir visi puola į karštus kartoja baisių priesaiką, valgo 
ginčus dėl Naujų Metų sutiki- išminties druskų ir didvyriškai 
mo. Vieni nori taip, kiti kitaip, ban<j0 valgyti, kad -tik išgelbė- 
tačiau rengėjai turi savo nuo- įy vargšus fuksus. Bet gal jis 
monę ir sako, kad viską paliktų tikėjosi pats išminties pasisem- 
jiems. Girdi, mes sutvarkysim,' ti... kas žino? Ir laikraštis 

"Vapna” pasirodo su Naujų Me
tų linkėjimais kiekvienam. Visi 
laimingi ir patenkinti tais lin
kėjimais, tik jei vienąm kolegai 
jie išsipildytų, maža laimė būtų. 
Nagi, pasakykite, ar būtumėt 
laimingi, jei jis pasaulį augštyn 
kojom apverstų? Bet kada var
pai skambina 12 vai., pasimiršta 
juokas: suskamba,Himnas; Gau- 
deamus Igitur - ir pagaliau Il
giausių Metų. Bet.ir vėl atsiran
da kažkoks, juokdarys ir klausia:

— O kada bučiuosimės ? ... 
Taigi, visokių yra tam mūsų 

mielam iDetroite.
• ■ I •

Naujų Metų diena giedri ir 
šaūlęt&7~ bet kiekvienam širdį 
pradeda graužti nerimas — bai
giasi atostogos... O ar manot, 
kad jau ".visi'darbai atlikti?.-Ne
darykit -juokų J Juk atostogos, 
tai argi galima kų .nors dirbti? 
žinoma, per kitas atostogas tai 
tikrai susiimsirh.:..

-Ach, tos atostogos 
"mūsų mielam Detroite

tik pinigus iš anksto susimokė-l 
kit. ’

Bet čia dar tik ateitis — pir
miausiai ateina Kalėdos. Kole
gos, prieteliai susimeta atšvęsti 
tas baltas Kalėdas. Bet koks bū
tų studentas, jei studentiškais 
reikalais nekalbėtų. Keli susėda 
ir pradeda tuojau kiekvienas 
savo dainų dainuoti. Vienas kal
ba prieš valdžių, kitas už val
džių, o trečias stato pamatus 
naujai partijai. Bet ateina kož- 
koks juokdarys, ' pasiklauso jr 
sako: ’ .

— Kolegos, nei jūs statykit 
nei ką, ot, aš. tai pastatysiu 
jums — ir pastato ant stalo po 
alaus butelį. Bet .yra ir tokių, 
kurie partijų net už žmonų imti 
ketina. Tačiau kai kolegė šypso
si, o muzika pati kviečia šokti, 
tokiam kolegai minkštėja širdis 
ir pradeda iš lėto žingsniuoti 
tango taktu. Pagaliau juk atos
togos — pats laikas, duoti įtempt, 
tam protui' pailsėti. Ir..tokioj 
nuotaikoj l......— .11slenka šventės ...' ži-
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i
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Savaime suprantama, kad 
studentų rėmimas yra tiesiogi
nės. svarbos studentijai. Todėl 
natūralu, kad visuomenė pir
miausia laukia pačios studenti
jos pastangų. Būtų nedovanoti
na, jeigu lietuviai studentai, 
užuot patys prisidėję prie vy
resniųjų vadovaujamos šalpos 
Fondo veiklos, drįstų reikalauti 
paskolų, reikalauti informacijų 
ir įvairios pagalbos iš taip sun
kiai bedirbančiųjų tautiečių. 
Studentijos talka yra šalpos 
Fondo pagrinde ir būtina šalpos! šokių grupė, šią programų ves 
Fondo darbo sąlyga. Talkos rei-j K. Keblinskas. šokiams gros 
kia. Iš patirties matyt, kad stu-| tango kapela iš Worcesterio. Be 
dentų rėmimo pradmenys buvo šokių pramatyti ir (studentiš- 
duoti pačios studentijos. Svar- ki?) žaidimai, kuriuos praves 
bu ir toliau to neužmiršti. Efek- A. Bačiulis ir A. Banevičius, 
tingiausias ir prieinamiausias 
būdas studentui prisidėti prie : 
darbo yra pačiam organizuojant 1 
Šalpos Fondo rėmėjų ratelius. 1 
Centro valdybos narys, įgaliotas 
šiuo reikalu, mielai parūpins 
reikalingą medžiagų bei nurody
mus. Prileidžiant, kad kiekvie
nas Studentų Sąjungos skyrius 
suorganizuos tik po 5 ratelius, i 
kiekvieną po 10 narių; šis stu- i 
dentijos įsijungimas sudarytų , 
mažiausiai 600.00 ar daugiau i 
dolerių — vieną dvi paskolas.
Kasmet pakartotas darbas labai i 
trumpu laiku padarytų šalpos 
Fondų pačia pajėgiausia lietuvių 
išeivijos organizacija!

Studentų Sąjungos skyriai tu
ri plačias galimybes prisidėti 
prie šalpos Fondo ne tik savo 
jėgomis rinktomis lėšomis (an
tai, vien Chicagos Lietuvių Stu
dentų Draugija po poros suruoš
tų vakarų aukojo 150.00 dole
rių), bet gali daug pasitarnauti, 
pravesdamą savo vietovėje pro
pagandą, pritraukdama talkon 
tėvus, pravesdama savoje vie
tovėje šalpos Fondo rėmėjų ra
telių organizavimo vajų ar. at
kreipdama šalpos Fondo valdy
bos dėmesį j kurių organizacijų, 
linkusių • prisidėti lėšomis, šalia 
šio tiesioginio tikslo kiekvienas 
skyrius netiesiogiai tarnaus pa
čiam sau: ruošiant vakarus na
riai daug geriau susigyvena, or
ganizacijos veikla gyvėja, atsi
randa ne tik bendri interesai, 
bet ir pats skyriaus gyvenimas 
įgyja savo prasmę, kuri labai 
realiai ir lengvai apčiuopiama.

Apskritai, studentų rėmimo 
idėja, įkūnyta šalpos Fondo ar 
Studentams Remti Draugijos or
ganizacijose (.vardas nėra esmi
nis) , yra reali ir sutinkama prie
lankiai. Pasirinktas kelias efek
tingas. Mes, lietuviai, sutarti
nomis pastangomis ir studenti
jai aktyviai talkininkaujant, ga
lime savo užsimojimu trumpu 
laiku padaryti stebuklus: išvys
tyti šalpos Fondų iki 1954 metų 
rudens iki 10,000.000 dolerių! 
Tai nėra permaža, nėra nė sun
ku, jei tik šie mano žodžiai bus 
visų jautriai priimti ir palydėti 
darbais. Paklauskime kiekvie
nas savęs ir savo dviejų kaimy
nų: LiETUVI, kuo gi pats pri- 
sidėjai prie SAVOS’ šviesuome- 
nęs ugdymo .šiame materialinio 
pertekliaus krašte?:"

Aukos šalpos Fondui siųsti- 
nos į'

Lithuanian Studentą Welfare
- Fund,-,» J .„ .

c/o Mrs. O. Talalas, Treasurer, 
7137 South Ashland Avenue, 
Chicago 36, Illinois.

. šalpos Fondo Ratelių organi
zatoriai, kviečiami kreiptis į,

L. Grinių, ŠF sekretorių,
402 'Lincoįnway yVest,- 
South Bend. Indiana.

Sekmadienj, vas. 28 pamaldos 
ir 2:30 vai. arbatėlė ir suvažia
vimo uždarymas, už kurį atsa- 
kominga I., Jurgelevičiūtė. Pro-

GAUTI LEIDINIAI
"šviesos” Sambūris. Biulete- ( 

nis. Nr. 3/11. 1953 m. gruodžio 
mėn. Turinyje L. Bięįiukienės, , 
J. Valaičio, stud. J. Bilėno ■ 
straipsniai ir kronika. J. Bilėno , 
premijuotas str. "Lietuvos at- ■ 
statymas ir mano profesija” yra 
tiek būtina lektūra kiekvienam . 
būsiančiam inžinieriui bei šiaip 
rimtesniam studentui, kad nu- ; 
rodysime ir adresų, kur šis nr, 
gautinas: Mr. J. Kiznis, 24 St. 
Nicholas St., Brooklyn, N. Y.

Lithuanian Catholic Youth 
Bulletin. Nr. 1 (4). January, 
1954. Leidžia "Ateities” užsie- 
nil> reikalų sekretoriatas, reda
guoja bene K. Keblinskas. Turi
nyje, be smulkesnių dalykų, 
ambicingas K. Kudžmos str, 
"Ištremtieji lietuviai ir kultūri
nės integracijos problema”. Ar 
ne per anksti, bene Sorokino 
įtakoje, kalbėti apie "dekaden
tiškųjų kapitalizmo fazę?” Ne- 
marksistai ekonomistai ne visi 
jų įžvelgia. Tačiau tikrai dėme
sio vertų išvadų KK prieina, 
suskirstęs visas kujtūras ir-visus 
žmones į dichotomijų: "krikščio
nys" ir- "materialistai”. Pasta
ruosius ir jų kultūrų jis laiko 
nemoralia, siaura, klystančia ir 
nenuoseklia ir toliau sako: "ma
terialistas jieško kiekvienos (m. 
pbr,) progos patenkinti savo ne
ribotų godumų ... Beribis godu
mas, nejautrumas savo kaimyno 
nelaimėms, neskrupulingas ag
resyvumas nuosekliausiai cha
rakterizuoja materialistinės kul
tūros šalininkų” (psl. 3). Stu
dentų at-kų pirmininko pažiūros 
nemaloniai kontrastuoja su prel. 
Krupavičiaus, kuris, rašydamas 

1 partijos organe apie prof. J.
Kaminskų, pripažino, kad skir- 

' tingos — ir net materialistinės I . z' — pasaulėžiūros žmogus gali 
turėti ir gerų savybių, jei jis 

1 jų turi. Nejau Liet. Fronto įtaka 
1 at-kuosę reikš grįžimų atgal, į 

viduramžius, kai žmogui dėl jo 
įsitikinimų buvo užginčijamos 

’ *ir jo gerosios savybės?
"Ateitis” 1954 m, sausis. Nr. 

1. Estetiškai paruoštas ir. kul
tūringo turinio žurnalas. Tačiau 
nuostabu: originalesnė mintis 
yra pasitraukusi į sporto skyrių, 
o stipresni vaizdai ne eilėraš
čiuose, -bet (neblogose!) karika
tūrose. ■ (k).

Municipal Building" salėje, W. 
Broadway tarp G ir H gatvių, 
So. Bostone; arbatėlė — Tauti
nės S-gos namuose, 484 E. 4th i 
St., So.' Bostone. Nakvynių rei^HĮ 
kalais prašoma atidarymo mett^^ 
kreiptis į I. Lūšytę.

Skyriui, kuris šių šventę ren- 
.gia, vadovauja T. Naginionis. 
Rengimui, be paminėtųjų, dar 
talkininkauja R. Tamošiūnas ir 
V. ir R. Karosai. Kviečiami at
silankyti visi studentai iš arti
mesnių ir tolimesnių apylinkių.

• A. Banevičius, neseniai pa
keltas į paskautininkius, per 
Bostono skautų vasario 16 d. 
minėjimą davė skautininko įžo
dį. šiuo metu yra ir Bostono 
studentų skyriaus vicepirminin
kas.

• Saulius šimoliūnas išrinktas 
Detroito Lietuvių Kultūros Klu
bo sekretorium.

• Rom. Kezys New Yorko stu
dentų skyriaus susirinkime sau
sio 31 d. skaitė referatų tema, 
"Lietuvių ir amerikiečių politi
nės partijos, jų programos ir 
tikslai”. Po referato vyko gyvos 
diskusijos.

• A. Dundzila. įėjo į Urbanos 
skyriaus valdybų, pasitraukus 
Bf-. Budginui. Valdybai dar pri
klauso Vyt. Germanas (pirm.) iv 
D. Dirvianskytė.

• Baitų studentų konferencija 
aptarti glaudesniam bendradar
biavimui, bendrai propagandai 
ir ryšiams su amerikiečių insti
tucijom įvyko sausio 30 d. New 
Yorke. Be įvairių kitų nutari
mų, pažymėtina, jog Mid-Euro- 
pean Studies Center atstovas 
pažadėjo, skiriant ateityje sti
pendijas, daugiau kreipti dėme
sio j centro valdybų rekomenda
cijas. Lietuvius atstovavo baltų 
studentų federacijos pirm. K. 
Kudžma, liet, studentų s-gos, 
ateitininkų ir nepriklausomųjų 
atstovai. Būdinga, kad iki šiol 
tik ateitininkus iš studentiškų 
org-jų kvietęs Lietuvos Laisvės 
Komitetas šįsyk pakvietė nepri
klausomuosius. Laukiama, kad 
kada nors ateityje bus pradėta ■ 
kviesti ir korp! Vytis.

• A. Rėželis atstovavo stu
dentų organizacijas Chicagos 
kultūros tarybos pasitarimuose 
spaudos atgavimo minėjimo rei
kalu.

• Chicagos studentų draugija 
buvo sumaniusi surengti viešų 
studento teismų (pirmininkas 
— teisininkas), bet stud. ateiti
ninkų pakviesti dalyvautųjų 
rengiamajame, studentiškos vie
nybės naudai rengia bendrų teis' 
mą.

• Iš kariuomenės .grįžo ir New 
Yorke pradėjo studijuoti A. Bo
belis, T. Jasaitis, Kulpavičius, 
A. Ošlapas, Prekeris.

• Margučio radijo valandėlėj 
Chicagoje jaunimui skirtoje pr^R 
gramoje padainuoja studentėj 
N. Gulbinskaitė, N. Bertašiūtė, 
M. Gulbniskaifė. Samb. šviesa ■ 
taip pat per Margučio radiją'

i duoda kultūrinę valandėlę ”Pel- 
i kių žiburėlis.”

• Lietuvoje 1936 m. dešimčiai
, tūkstančių gyvenfojų teko 16' 
. studentų; Vokietijoje tuo metu 
i tik 1L Bet Estijoje dešimčiai 
i tūkstančių teko 30 studentų ir 
, Latvijoje 37: Tarp ■ lietuvių 
; tremtinių Amerikoje- mažiau- • 
. šia 200. ■ .

( Perkplta I 0-ta ntinl. '*

Mūsų bendradarbiui .
KOSTUI ir DANUTEI OSTRAUSKAMS, 

mylimai motinai ir uošvęi ,
A. A. ONAI VALAITIENEI

mirus, reiškiame gilių užuojautų ir sykiu liūdime,,
.Studcnt^žodis
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1954 m. vasario 25 d

LIETUVIŲ TAUTINIS SĄJŪDIS, VLIKas, PASIUNTINIAI
9. Reorganizacija ir kas toliau darbo sričiai ir nukreipti dėmesį į konkretų 

darbą. Bet reikia nusikratyti ir balastų, dė- 
’ — Jei šį kartą Vilke kas pasikeis ne, mesį bei jėgas kur kitur nukreipiančių. Prie 

vien, tik pasikeitimo tikslu, tai kokiu?
Visų pirma dar nežinia ar ir kada koki 

pakeitimai įvyks. Čia kalbame tik apie tai, 
ką mes pasiūlėme, o kaip bus galima sutarti, 
tai jau kitas klausimas, štai šiuo metu (1954 
m. sausio 18) jau patirta, kad "valdžios kri
zės” Vlike tuo tarpu nebus. Tad viena'iš 
priežasčių, kuri būtų skatinusi skubėti su 
reorganizacija, "bent kuriam laikui išnyko. 
Tačiau pasitarimai nesustabdyti. Tikrumoje 
jie dar tik prasidėjo.

Mūsų mintis yra ta, kad Vliko reorga
nizacijos tikslas turėtų būti — sukaupimas 
Vliko dėmesio j šias darbo sritis:

1. Politinė akcija — rūpinimasis, kad 
Lietuvos, reikalas kiekviena proga, kur tik 
yra prasmės, būtų reikiamai primenamas bei 
judinamais. Nesvarbu, kad visa tai darytų tik 
pats Vlikas. Svarbu, kad darytų kas nors, 
kam kuriose aplinkybėse geriausiai tinka ir 
prieinama, ir kąd darytų tai tinkamai pasi
ruošęs, aprūpintas, reikiama medžiaga. Vliko 
rolė — budėti, pMminti, paskatinti, žinoti, 
kas ką gali padaryti bei ką daro, ir pačiam 
ar su kitų institucijų talka veikti, jei taip 
atrodo tikslinga, tačiau veikti nesistengiant 
sudaryti įspūdžio, lyg būtų "viskas tik Vlike, 
nieko šalia Vliko”.

‘2. Studijos — rinkimas, tvarkymas, iš
vertimas j reikalingas kalbas ir techninis 
paruošimas dokumentinės ' medžiagos, kuri' 
yra ar gali būti reikalinga minėtai paties 
Vliko ar kitų organų politinei akcijai. Tai 
apima ne tik pačią nepriklausomybės bylą, 
bet ir Lietuvos sienų klausimus, būsimą 
tarptautinę Lietuvos būklę (Pabaltijo Sąjun
gos problema, konfederacijos, federacijos, 
Europos vienybė ir t.t.). Tai turėtų apimti 
ir studijas projektų, susijusių su Lietuvos 
atstatymo bei būsimo tvarkymosi problemo
mis ir t.t.

Čia irgi ne viską turi atlikti būtinai pats 
Vlikas. Pavyzdžiui, pirma minėtas Lietuvos 
Laisvės Komitetas tame darbe galėtų būti 
didžiausias talkininkas ir didelės tos srities 
darbų vykdytojas. Vlikas, svarbiausia, tu
rėtų sudaryti lyg ir tokių studijų "paskirs
tomąjį centrą”, kuris sektų, ko dar reikia, 
kas ką dar turėtų padaryti, kviestų bei ska
tintų atitinkamus asmenis ar organus kurį 
dalyką parengti, įspėtų, jei kas imasi dirbti 
jau kito atliktą ar dirbamą studijų darbą.

3. Krašto reikalai — visos įmanomos 
priemonės susidaryti objektyviam vaizdui 
apie padėtį krašte, priemonės palaikvtj 
krašte išsilaisvinimo viltį ir telkimas kito
kios įmanomos pagalbos kraštui. Tai yra 
uždavinys, kurio praktinis vykdymas smul
kiau viešumoje ‘turbūt nediskutuotinas.

•1. Išlaisvinimo talkos organizavimas.
Tiri apima ne tik svetimuose kraštuose, gy
venančių lietuvių tautinio susipratimo (lie-

■ tuvybės) išlaikymą, bet ir organizavimą jė-
■ gų bei lėšų paminėtiems darbams remti. Tai 

irgi ne paties vieijo Vliko darbas. Bet Vlikui 
dera būti lietuvių pajėgų susitvarkymo ska
tinančia ir orientuojančia centrine.

Tuo tarpu net pačiame Vlike visuome-. 
ninės talkos organizavimas suskaldytas: lėšų 
rinkimas atskirtas nuo lėšų šaltinių organi
zavimo ... Be to, Vlikas, būdamas reikalin- . 
gas visuomenės paramos, kartais bando pats 
visuomenei dovanas duoti, štai, lietuvybės 
išlaikymo tikslu, Vlikas net knygą neseniai 
išleido. Tikslingiau būtų, jei tokiais atvejais, 
vietoj pats tapęs I o i d y. k 1 a , Vlikas 
įstengtų rasti visuomenėj atitinkamos talkos 
tokiam geram ir reikalingam darbui atlikti. 
Iš kitos pusės, kai visuomenės talkoje kylą 
kontroversijų, tokių, kaip gimnazijos rėmi
mo reikalu, Vlikas galėtų būti autoritetin
gas arbitras.-Tačiau jo kaip tik čia tud tarpu 
negirdėti pasireiškiant.

5. Informacija. Ji pirmoj eilėj turėtų 
būti krfeipiama į svetinių sluogsnių infor
mavimą apie Lietuvos reikalą, o tik po to 
j lietuvių informavimą apie paties Vliko 
darbą. Nors jau ir yra išleista nemaža leidi
nių svetimomis kalbomis, bet tų leidinių rin
kinys, jei kur nors ir jį būtų galima rasti, 
nesudarytų tokios pilnos sistemos, kokios 
fnums reikėtų. Pagaliau, net ir tokio "sky
lėto” leidinių rinkinio beveik niekur po .ran
ką neturime, kai prireikia. Trūksta organi
zacinės centrinės, . per kurią būtų ga
lima "kairei” sužinoti, ką- daro ' "de
šinė”. .. O , s^ivos visuomenės ihfor- 
mavimb srity,- .' mūsų manymu, Vlikas . 
galėtų, ir atsisakyti nuo ' "spaudos ąp-y 
žvalgų” bei "korespondencijų iš vietų” tie. 
kimo tąi-pačiai lietuviškajai spaudai,, iš ku,- .
rios visos tos žinios ir surenkamos. Pakaktų „ santykis su'"pidžiuoju”? Kaip tas "Mažasis’ 
įnformuoti tik apie paties Vliko darbą.

—• Ar tiems darbams dirbti būtinai rei-
kia reorganizacijos? ‘

• — Nebūtinai. Reikia tik-sutelkti ^atitin
kamų rūpintojų z-1. tvarkytojų kiekvienai'

LTS pirmininko atsakymai į 
"Dirvos” klausimus

tų balastų priskaitome ir Vliko susitvarkymą 
parlamento bei vyriausybės pavyzdžiu, kuris 
galėtų ir nekenkti, jei patys tuo susitvar
kymu besivadovaujantieji asmenys mažiau 
pasiduotų pagundai perdaug prisirišti prie 
tokio susitvarkymo formalistikos, bet kuris 
faktiškai visgi yra sukėlęs' daug trukdymų. 
Todėl mums atrodo, kad būtų naudinga tas 
pagundas pašalinti.

. Tad koks konkretus susitvarkymo 
siūlymas?

— Mūsų nuomone, Vlikui nereikia nuo 
jo lyg ir atskiro vykdomojo organo, apsun
kinto interpeliacijomis, pasitikėjimo balsa
vimais ir kitais panašiais formalistiniais 
priedais, -sudarančiais tik keblumų. Vliko 
vykdomasis organas turėtų būti natūralus jo 
paties branduolys.

- Jei būtų sutartą Vliko būstinę turėti 
Amerikoj, kur pats Vlikas galėtų būti suda
rytas iš didesnio narių skaičiaus (pvz., po 
3 nuo kiekvienos jį sudarančios grupės), tai 
Vliko Vykdomoji Taryba galėtų būti suda
ryta iš jo paties pirmininko ir šešių tarnybų 
(dalių, skyrių ar sekcijų) vedėjų: politinių, 
studijų, krašto, organizacinių, informacijos 
ir administracijos reikalų.

Mūsų patiektame siūlyme ir minimas 
toks susitvarkymas. Pagal tą siūlymą, Vliko 
pirmininkas būtų visų Vliko darbo šakų pri
žiūrėtojas bei paskirstytojas, koks dalykas 
kuriam skyriui priklauso. Skyrių funkcijos 
atitiktų pirma minėtas darbo sritis.

— Kaip tas pertvarkymas atitiktų da
bartinį Vykdomosios Tarybos darbo padali
nimą?

— Politinė tarnyba (ar sekcija) apimtų 
kiek daugiau, neg’u dabartinė Užsienių Rei
kalu Tarnyba (dabar gi visi už Vliko rašti
nės sienų išeiną reikalai yra "užsienių rei
kalai”...). Ji apimtų Vliko santykius ir su 
mūsiškiais kitais organais. Mūsų siūlymu, ___  ___  _ _____ ____ ___
politinės tarnybos vedėjas kartu turėtų būti tik surinktų lėšų priėmimo, laikymo, prie- 
ir Vliko pirmininko pavaduotojas.

Studijų tarnyba apimtų visas politinei 
akcijai ir ateičiai reikalingas studijas. Sa
vaime suprantama, čia įeitų ir tai, kas savo 
laiku buvo laikoma Revendikuojamų Sričių 
Tarnybos uždaviniu, o taip pat ir visų kitų 
studijinių komisijų darbo vairavimas. Prie 
šios tarnybos turėtų šlietis visos eilės ati
tinkamų žinovų, komisijų bei institucijų tal
ka.

Krašto reikalų tarnyba turėtų uždavinį 
pasiekti visų toje srityje ką darančių ar 
užsimojusių glaudaus ir sistemingo bendra
darbiavimo. Bet kokios rivalizacijos, išsilie- 
jančios net j viešus ginčus, išvengimas ir 
vieningo • pozityvaus darbo šioje srityje su
organizavimas yra būtina.sąlyga, kad Vlikas 
pateisintų savo augštos reikšmės vardą.

Organizacinė tarnyba turėtų apimti ne 
tik. tai, kas ligi šiol daryta Lietuvybės Išlai
kymo Tarnybos titulu, bet taip pat ir lėšų . 
Vliko darbams remti rinkimą, nes tie daly^ 
kai praktikoje labai glaudžiai susiję. Apie 
šią tarnybą turėtų taip pat šlietis visa kul
tūrininkų talka Lietuvos Išlaisvinimo akci
jai. Kultūrininkai bei jų organizacijos nėra 
ir, žinoma, nebus reprezentuojamos pačiame 
Vlike, kuris yra grynai politinio pobūdžio 
organas. Bet jos galėtų ir turėtų turėti ati
tinkamas reprezentacijas, kaip patariamuo
sius ir talkininkaujančius organus prie šios 
Vliko tarnybos. ■ .

Informacinės tarnybos funkcijos iš es
mės nesikeistų, tik jos dėmesio linkmė tu
rėtų būti persvarstyta.

Administracinė tarnyba turėtų apimti 
viso Vliko institucijų skiriamojo (ne ren
kamojo)' personalo tvarkymą, sąmatos su
darymą bei vykdymą, Vliko ūkinių reikalų 
tvarkymą. Vadinasi, ji apimtų dabartinės 
Finansų Tarnybos funkcijas plius vidujinė 
Vliko darbo administracija. Mūsų siūlymu, 
administracinės tarnybos vedėjas turėtų 
būti drauge ir Vliko sekretorius. Vliko pir
mininkas, jo pavaduotojas — politinės tar
nybos vedėjas ir sekretorius — administra
cinės tarnybos vedėjas sudarytų Vliko pre
zidiumą jo plenumo darbui' tvarkyti, o pir
mininkas su visais tarnybų vedėjais suda
rytų "Mažąjį Vliką” — nuolat veikiantį vyk- . 
domąjį jo organą, kuris tūrėtų ir Sprendimo •’ 
teigę Vliko sesijų (įvykstančių apie tris kar
tus per .metus.) protarpiais. Sprendimus, ži
noma, įšis ”M(ižasis JVlikas” darytų prisilai
kydamas plenumo nustatytų garnių.

—- Koks būtų formalus "Mažojo Vilko”
— — • '■..........................v

daugiau), tai jis, mūsų manymu, galėtų savo 
darbą, atlikti susirinkdamas apie tris kartus 
pėr metus, dviejų-trijų dienų sesijoms kiek
vieną kartą. Jis spręstų tik principinius 
klausimus, nustatytų pagrindines gaires 
"Mažajam Vlikui”, t. y„ pirmininkui ir tar
nybų ar sekcijų vedėjams (sakykim, Vyk
domajai Tarnybai). Pirmininkas ir tarnybų 
vedėjai turėtų būti renkami kiekvienas at
skirai, paprasta plenumo balsų dąuguma vie- 
nerų metų laikotarpiui. Jie galėtų būti per
renkami metams praėjus. Anksčiau jie ga
lėtų būti atšaukiami .tik ypatingais atvejais 
ir kvalifikuota plenumo balsų dauguma. Mū
sų manymu, "Mažojo Vilko” sudarymas tu
rėtų būti pagrįstas ne "grupių pusiausvy
ros” principu (kuris kaip tik ir sudaro di
džiausių sunkumų sudaryti vykdomąjį or
ganą), o visų pirma žiūrint asmens kvalifi
kacijų bei jo turimų galimybių skiriamą 
darbą tinkamai atlikti; Tik esant .pasirinki
mui, galėtų būti žiūrima, kad vykdomasis 
organas ir grupiniu atžvilgiu būtų "pamar
gintas”. Darbo, ne- grupių reprezentacijos 
principas turėtų būti dedamas pirmon vieton. 
Vliką sudarančioms grupėms šiuo atžvilgiu 
tektų ryžtis priimti tam tikrą psichologinę 
revoliuciją savo pažiūrose į tą reikalą, t. y., 
ryžtis nelaikyti visomis jėgomis gintinu gar
bės dalyku būtinai turėti vykdomajame or
gane "prideramą” vietą ar vietų skaičių...

— Kur atsidurtų Tautos Fondas tokioje 
sistemoje, jei lėšų rinkimas būtų perimtas 
organizacinės tarnybos?

— Ten pat, kur ir dabar yra, tik atpalai- 
dotas nuo paties lėšų rinkimo'. Dabar tas 
fondas yra lyg atskira išsišakojimo tenden
cijų, turinti organizacija, su sky
riais įvairiuose kraštuose ar net vietovėse, 
su valdybomis, įgaliotiniais, kontrolės ko
misijomis ir t.t. šie dalykai dera organiza
cinės .tarnybos ribose. Fondas turėtų būti

žiūros ir, pagal priimtą sąmatą bei sąmatos 
vykdomųjų organų nutarimus, lėšų išmokė
jimo organas. Tam tikslui Vlikas turėtų iš
rinkti fondo valdytoją'ir du jo pavaduotojus, 
t. y., fondo valdybą, kurios dafbas ir būtų 
globoti fondą.

Tarp ko' kita, mūsų siūlyme yra toks 
"nepopuliarus” momentas: siūlome nuo pre
tenzingo "Tautos Fondo” pavadinimo atsi
sakyti ir vadinti jį tuo, kuo jis iš tikrųjų 
yra, būtent Vliko Iždu, o jo globos organą 
— Vliko Iždo Valdyba.

— Kodėl?
— Todėl, kad šis fondas, faktiškai yra 

vieta, kurioje laikomos lėšos grynai tik Vliko 
atliekamiems darbams, o ne visiems viešie
siems tautos reikalams finansuotų Tautos 
Fondo vardas savaime sukelia mintį, kad jis 
apima ir okupantų nepagrobtąjį Lietuvos 
valstybės turtą (o iš tiktųjų to turto jame 
nėra ir esamomis aplinkybėmis nei negali 
būti), ir kad iš jo turi būti finansuojama 
vi s k a s , kas tik Lietuvos reikalu daro-, 
rna, ko irgi nėra. Jei tai "Tautos Fondas”, ir 
Balfas, ir ALT ir bendruomenės turėtų lėšas 
dėti tik į jį ir išlaidas daryti tik per jį.-..

— Ar tai neatsilieptų neigiamai fondo 
papildymui? Ar nėra didesnis paskatinimas 
aukomis remti Tautos Fondą, negu tik... 
Vliko Iždą?

— Neteko girdėti, kad kąs, gavęs ma
žoką kąsnį, pasijustų sotesnis pažvelgęs į jį 
per padidinamą stiklą ... Aukojama išlais
vinimo veiki a'u^cfne fondui ar iždui. 
Norint paskatinti daugiau aukoti, reikia di
dinti veiklą, o ne lėšų laikymo vietos 
p a vadini m a.

— O ar nepakenktų lėšų rinkimui, jei 
Vlikas būtų perkeltas į Ameriką? Dabar iš 
Amerikos siųsti aukas į "vargstančią Euro
pą” yra natūralu. Ar žmonės aukos, jei Vli
kas bus "turtingojoj Amerikoj?”

— • Atsikalbinėtojai gali ir. šį "pasitei
sinimą” panaudoti. Bet kas nori atsikalbinėti, 
tai-atranda "pasiteisinimų” ir dabar. Kas 
žiūrės į reikalo'esmę, tas nesidangstys prie
kabiavimu prie pavadinimų ar vietoyių.

—' Ar Amerikoj tas pats darbas nepa-. 
reikalautų daugiau lėšų?'Ar iš viso siūloma
sis darbų planas nebus ”pe'rbrangus”?

— Raikės Amerikoj brangiau,-bet kai-' 
kuriais atžvilgiais čia ' galima ir' sutaupyti, 
žinoma, jeį. bus dąufeiau kas,atliekama, tai 
tam ir išlaidų reikės daugiau, vistięk kur., 

.tai bebūtų daroma. Praktikoje vadovauja-

• • / . • • 
padaryti, arba mažiau išleisti ir proporcin
gai dar mažiau padaryti, tai atrodo, kad 
reikia ryžtis verčiau daugiau išleisti, bet 
padaryti, žinoma, išleisti galima tik tiek, 
kiek turi. O turėjimas pareina nuo visuo
menės paramos. Visuomenės parama, savo 
keliu, visada jautri darbo produktingumui. 
Jei- būtų regimas darbo produktingumas, 
mūsų visuomenė tikrai būtų dosnesnė ir net 
entuziastingesnė tame dosnume. Pačiam 
produktingumo išjudinimui Vlikas turi lėšų. 
Atrodo, jog galima pasitikėti, kad darbo 
produktingumui pasireiškiant, jei net ir dau
giau tektų išleisti, Vliko iždas ne mažėtų, o 
didėtų.

— Kodėl persitvarkymo siūlymas lyg ir 
nukreiptas tik "prieš Vliką”? Tai yra, kodėl 
kalbama tik apie Vliko veikiamo didinimą ir 
apie jo nuolaidumą kitų institucijų 
bei organizacijų atžvilgiu? Atrodo, lyg ir 
siūloma Vlikui "trauktis visuose frontuose”? . žiūrų dalykas.

*-— Mes esame viena iš Vliką suda
rančių organizacijų ir kalbame tik apie jo 
darbo tobulinimą. Todėl šis siūlymas visai 
neliečia to, ką turėtų ar neturėtų savo darbe 
bei susitvarkyme taisyti, pavyzdžiui, pasiun
tinybės, konsulatai, Amerikos Lietuvių Ta
ryba, Lietuvos Laisvės Komitetą^ ar kas 
kitas.

Vlikui viename — svarbiausiame — 
fronte, nukreiptajame prieš tikrąjį priešą, 
ne tik nesiūlome trauktis, bet priešingai, 
veikti stipriau. Kituose "frontuose”, t. y., 
santykiuose ne su priešais, o su savais tal
kininkais tikrai siūlome kiek mažiau preten
zingumo, mažiau "agresyvumo”, nes mano
me, kad taip Vlikas gali susilaukti sklan
desnės ir vaisingesnės tų savųjų iš esmės 
draugingų organų bei organizacijų talkos, 
mažiau sukelti juose "psichologinės rezisten
cijos”.

Vliko kartais ligi šiol rodyta "ekspani- 
ja”, lyg ir siekimas kitų "paklusnumo” ne
davė teigiamų vaisių ir pats Vlikas jau da
bar yra priėjęs išvados, kad tą tendenciją 
reikia silpninti. Mes čia nesiimam teisti, ge
trai ar negerai buvo, kad diplomatinės insti
tucijos pasirodė Vliko atžvilgiu kietai ”už- 
sispyrusios”. Mes tik matom faktą, kad Vli
kas neturi priemonių "pastatyti ant savo” 
tų ar kitų užsimojimų santykiuose su diplo
matinėmis institucijomis, ir jis pagaliau su
tiko nuo pirmykščių užsimojimų daugeliu 
atvejų atsisakyti. Jei jo santykiuose su 
Amerikos Lietuvių Taryba arba Lietuvos 
Laisvės Komitetu mažiau tebuvo viešai ma
tyti tokią "užlūžimų”, tai greičiausia tik 
todėl, kad šią organu atžvilgiu Vlikas mažiau 
terodė "ekspansijos" užsimojimų. Todėl ir 
manom, kad šią "kuklumo” taktiką Vliko 
darbe kaip tik reikia nuoširdžiai pabrėžti, 
jos laikytis — taip Vlikas tikrai daugiau 
laimėk ir pačiam tikslui ir savo autoritetui.

. Esame tikri, kad kiekviena lietuviškoji insti. 
tucja ar organizacija, kuri pamatuotai ar ne 
visai pamatuotai lyg ir "spyriojasi" prieš ' 
Vliką, tikrumoje nuoširdžiai norėtų matyti

10. LTS ir kitos grupės
— Kaip būtų galima apibūdinti LTS 

santykius su kitomis Vliką sudarančiomis, 
grupėmis? ' v '. , _

— Apskritai grupių santykiuose daugiau 
negu reikia turi įtakos praeities sąskaitos ir 
kiek perankstyvas dairymasis į būsimus 
Lietuvos seimo rinkimų rezultatus ...

— Kaip tai?
— Ogi, jei ne praeities sąskaitos, tai ne

turėtumėm tiek daug bergždžių ginčų dėl 
konstitucijų, aktų, telegramų ir t.t. Ir jei ne 
tie žvilgsniai į būsimus rinkimus, tai grupių 
santykiai suktųsi daugiau apie dabartinius 
uždavinius, negu apie "amžinuosius klapsi
mus”. .. Tada Vlike nebūtų tokio reiškinio, 
kaip "konfesinis” ir "laicistinis” blokai. Juk 
dabartinė reikalingoji Vliko akcija nėra va
dinamųjų "konfesinių” ar "laicistinių” pa-

__ Argi LTS nekreipia dėmesio hei į 
praeitį, nei į ateitį?

— Kai laivas užeina ant bangų, tai supa . 
visus jame plaukiančius ...

— Ar negalima užimti pozicijos vien, 
ar bent visų pirma, tik dabarties reikalus 
liečiančios?

— Mūsų siūlyme reviduoti Vliko veiki
mo taktiką bei būdą tuo ir paremtas. Mes 
nemanom, kad nebebus nuomonių skirtumų 
dėl to, ką bei kaip dabar reikia daryti, 
bet manom, kad, išjungus praeities dalykus 
ir siekimą dabartinių pozicijų užėmimu jau 
dabar daryti "kapitalą” ateičiai, mažiau bū
tų tarpusavio rungtynių, daugiau laiko pozi
tyviam darbui.

— Betgi LTS dalyvauja Vliko grupių 
pasiskirstyme "blokails”?

— Deja, taip. Bet nelaikome to geru 
reiškiniu. Vliko uždaviniams būtų naudin- 
giau, jei tokio susiskirstymo nereikėtų. Be 
to, "blokas", kuriame LTS laikosi, nelabai 

. tegalima ir vadinti "bloku”, kadangi tai nėra' 
visais atžvilgiais tampri santarvė ...

— O kodėl gi visdėlto tokio susiskirsty
mo "reikia"?

— Kai yra vieųas "blokas”, su kurio 
tam tikrais Vižsimojirtiais kiti nelinkę sutikti, 
neišvengiamai susidaro ir kitaip manančių 
"blokas”...

— Koks gi esminis nesutikimais?
— Tai sunku trumpai ir drauge tiksliai 

apibrėžti. Galima iš anksto numatyti, kad 
atitinkamos grupės neprisipažins, jog taip 
yra, kaip jau nekartą tai yra ginčiję, bet 
visgi tebeturime tokį įspūdį, kad su krikš
čionių demokratų grupe iš vieno veikusios 
grupės nuolat dėjo pastangų visam Vliko 
veikimui uždėti savą "vizitinę kortelę”, va
dinasi, sudaryti "istorinį faktą”, kuris ro
dytų, kad tik šios grupės bus 
•suvaidinusios lemiamą vaidmenį Lietuvai iš
laisvinti. Kitos grupės su tokiu dirbtiniu 

jame rimtą, autoritetingą, tikrą, ne smulk-‘ Dikto kūrimu nėra linkę sutikti...
— Vadinaisi, čia ir yra žvilgsnis į būsi

mus rinkimus? Bet žvilgsnis visų, ne vien
menišką Vyriausjjį Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetą.

— Spaudoj yra pasirodę teigimų,'kad - krikščionių demokratų grupių? 
LTS siūlo Vliką laikyti tik "emigraciniu ko
mitetu” ir kad tame siūlyme esą nesunku 

■įžiūrėti pasikėsinimą Vliką net visiškai lik
viduoti. Ką tai reiškia?

— Tai reiškia tiek pat, kiek reikštų, sa
kysim, mano tvirtinimas, kad jeigu kas siūlo 
man pasitarti su gydytoju, tai jis jau nori 
ne ko kita kaip mano mirties ...

Mūsų politinės diskusijos perdaug 
klimpsta ginčuose dėl simbolių ir žodžių. 
Pavyzdžiui, pasakyti, kad Vlikas yra e m i - 
g r.a c i j o j — jau nusidėjimas, nes teisin
ga esą sakyti, kad jis yra ... e g z i 1 ė j e 1 

Kas nespėjo patiekti konkretaus pasiū
lymo ir nespėjo net su mūsų pasiūlymu iš 
esmės susipažinti, o tik skubėjo surasti, prie 
ko čia būtų galima prikibti.greitomis ir su
kūrė tą teoriją, kad "tautininkai siekia Vliką 
likviduoti arba paversti ji tik nereikšmingu 
emigracinių komitetėliii'k šis terminas —- 
"emigracinis Vlikas” — nėra paimtas iš mū
sų, nes mūsų pasiūlyme tokio termino iš viso 
nėra. Ir minties tokios, kad Vlikas nęra tau
tos . eksponentas' išlaisvinimo kovoje,
neturime. Priešingai, mes tokią pažiūrą'kaip 
tik palaikome, ties Vlikas turi visišką pamatą 
tokiu eksponentu būti. Tik tas' vistiek ne; 
keičia fakto, kad Vlikas' savo šių dienų vei
kime, konkrečiuose savo žygiuose tegali vii- 
dovautis vien emigracijoje esančiųjų sutar
tomis gairėmis, o, ųe instrukcijomis .iš visos 

■_ nelaisvėje esančios tautos. To. fakto, .deja, 
negalima pakeisti nei 'simboliais, nei žodžiais, 
hei’ "genezės” 'teorijom^. • ■. ■ ,

Iš viso tas publicistinis priedas apie 
"tautininkų pasikėsinimą” nevertas ypatin
go dėmėąio, kadangi grupių pasiturimuose

— žinoma, visų. Juk, jei būryje kas ima 
alkūnėmis irtis į prieki, tai kiti; kad ir ne 
taip jau labai skubėdami, irgi pasijunta turį 
neužsileisti.... Tai žmogiška ... Bet šiuo at
veju tas veržlumas turėjo įtakos ir d a- 
b a r t i n i ų Vliko darbų linkmei.

— Kuria prasme?
— Ogi, pavyzdžiui, kati ir tas pats įsi

karščiavimas be jokių atodairą kurti egzilinę 
vyriausybę. Mūsų įsitikinimu, tai buvo la
biau reikalinga partijai, negu Lietuvos' bylai.'

— Betgi tai minčiai pritarė ne vien 
demokratai?
ir yra vienas iš pavyzdžių, kad 
"laicistinis" blokas nėra tikras

krikščionys
— Čia 

vadinamas 
"blokas"-. •

mes

— O, pavyzdžiui. Diplomatijas šefo po
zicijos arba Kybartų aktų palaikymas — ar 
negįįlj būti LT Sąjūdžiui prikištas, kaip 
s a v’o ipti tinio intereso palaikymas?

— Nors to kailcas užsispyrę nenori gir- , 
dėti, tačiau njes visada pabrėžiame, kad mū
sų nusistatymas neneigti nei Dipl. šefo tei
sių, nei Kybartų aktų yra pagrįstas tikslu 
laikytis Lietuvos valstybės, o ne- ’ 
r ė ž i m o teisinio tęštihunjo principą, Vals- . 
tybės .teisinio tęstinumo principą palaikyti, 
mūsų įsitikinimu, yra svarbu Lietuvos, .ne

• tik.kurios partijos interesams.. Tai turčių 
būti visų 'partijų .ir ne partijų bendras in
teresas. Visi triukšmai tais reikalais paremti.' 
ne bendruoju,.o partiniais interesais, kylan
čiais iš praeities sąskaitų. Jei tąį baidoma 
daryti Vliko vardu, 'tai tą tenka vadinti ban- 
dyhiu pa’naudoti Vliko vardą partiniams .rei-

bū(ų. renkamas ir kaip atsakingas. "Didžia- magis darbas Amerikoj gali būti atliktas 
'jam’.’? Kas vadinama-"Didžiojo Vliko”, įseši- mažiau tepanaudojant •'visuomeninių (Iėšų. 
jomis”? ’ ■ ' 1 Bet daugiau ką darant, reikės daugiau tech-

— Jei Vliko plenumas būtų'sudaromas įriikinių . darbininkų*. kurie Aįmerikoj '■kiek .. ...
iš 30 ar daugiau narių (po\3. atstovus nuo brangesni,’Bėt jeigu klausimas stojasi taip, einama prie konkrečių dalykų, nebesiginči- kalaips. 
grupės, kurių dabar yra 10, bet gali būti ir kad arba •'daugiau išleisti, bet daugiau ir- jant.dėl abstrakčių teorijų. (Pabaiga sekančiam-ųr.)
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I‘ RIEš 8 5 METUS
"'Kai 1909 metais atvykau į 
Ameriką. Amerikos lietuviai tais 
metais įvairiomis iškilmėmis mi
nėjo 10 metų savo iš Lietuvos 
emigracijos sukaktį. Tai buvo 
jau platesnio masto emigracija, 
kuri prasidėjo po žiauraus Mu
ravjovo laikų, po 1863 metų su
kilimo. po spaudos uždraudimo, 
kada Lietuvoje nuskambėjo lie
tuvių korimas, kalinimas, trė
mimas iš tėvynės j Rusijos gi
lumas. Prieš “tai neabejojama, 
vienas kitas drąsesnis lietuvis 
jau buvo Ameriką pasiekęs.

’ Tada buvo ir tik po Amerikos 
pilietinio kfiro. užsitęsusio nuo 
1860 iki 1865 metų. Ir jeigu Lie
tuvos žmoijės tada apie tą karą 
girdėjo, jis vis tik jų neįbaugi
no, ir vykimas j Ameriką pra
sidėjo kai tik pirmutiniai drą
sesnieji pralaužė ledus.

Nors tai buvo visai neseniai, 
tačiau mūsų amžium lyginant, 
labai seniai, prieš 85 metus, mū
sų senelių gadynėje. Iki spaudos 
atgavimo, Lietuvoj, prieš 
metų, Lietuva tada buvo 
tamsi ir juoda", kaip mūsų 
nie.ji poetai teigė.

Netikslu būtų sakyti, kad 
Amerikon emigravo tik įsibau
ginę rusų persekiojimų. Dau
guma vyko ir ekonominių sąly
gų viliojami, girdėdami apie 
Amerikoje prasidėjusius darbus, 
po to jau minėto pilietinio ka
ro; jaunesnieji šalinosi nuo tar
navimo rusų kariuomenėje. In
teligentai, veikėjai, kuriuos lie
tė labiau rusų persekiojimas, 
šalinosi į .artimiausį užsienį, va
karų Europą. Tų žmonių tarpe 
buvo dauguma tokių, kaip mes 
__rašto žmonės, kurie ir Vokie
tijoje pasireiškė savo užsimoji
mais rašyti-leisti kokius nors 
lietuviškus raštus, dirbo spaus
tuvėse, kur buvo leidžiama 
"Aušra”, lietuviškos knygelės, 
santykiaudami su savo artimais 
bendraminčiais, likusiais ir slap
tai dirbančiais. Dalis jų, iš prū
sų, vėliau vienas po kito pradėjo 
atvažiuoti į Ameriką, čia galė
dami visai laisvai spaudoje pasi
reikšti. Ir jie buvo tie anksty
vieji laikraščių redaktoriai, kny
gų rašytojai ir leidėjai, prasidė
jusio lietuvių kultūrinio gyveni
mo vadai, tautihio susipratimo 
žadintojai, lietuvių nuo lenkų 
skyrėjai. 1

Dauguma anų dienų paprastų 
Lietuvos kaimiečių, . atvykę 
Amerikon, imigracijos biure 
klausiami kas jie.tokie, sakyda
vo: "katalikas iš polščios”...

Dabar, po dar žiauresnio rusų 
persekiojimo, Amerikon atvykę 
Lietuvos žmonės gieda "Marija, 
Marija". Jos žodžiai yra rašto 
žmogaus darbas. Apie 1870 me
tus, Amerikos lietuviai giedojo 
kitus, tuometinio rašto žmogaus 
sukurtos giesmės žodžius, kurių 
pirmas posmas buvo toks:

"Viešpaties savo šaukiuosi, 
Rankas keldams jam 

meldžiuosi.
Visus vargus savo tarnui 
Apsakau Dievui vienumui”. .. 
šauktis į Viešpatį lietuvis ta

da turėjo ko, nes netekęs savo 
tėvynės; vargo ir persekiojimų 
iš .jos išvytas, atsidūręs sveti
mame krašte sunkiausiuose dar
buose — pirmoje vietoje' ang
lies kasyklose — rasdavo susi
raminimo tokioje giesmėje, drą
siai ir garsiai giedodamas silva 
prigimta kalba. Ta 'lietuviška 
giesmė kartu pasitarnavo mūsų 
išeiviams drąsiai pasisakyti, .kad 

• jie. yra ir lietuviai, nes tais lai
kais lietuvius'gaudė j savo pa- 

■ rąpijas lenkai. Ir dar šiandien 
rasime užsilikusių gyvų anų lai
kų musų išeivių, kurie 'lenkų 
suvilioti pasiliko "lenkais”, tūli

pasiekę augštas vietas lenkų di
džiųjų organizacijų vadovybėje.

Šio šimtmečio pradžioje. Ame
rikoje lietuvių skaityta jau apie 
100,000. kurie kūrėsi įvairiose 
pramonės krašto dalyse, prieš 
tai daugiausia rytinėje Pennsyl- 
vanijoje, kur miestelis Plymouth 
skaitėsi "lietuvių sostinė”. Ir 
dirbo jie kietos anglies kasyklo
se. Kiti gyveno išsidraikę pra
monės miestuose Atlanto pa
kraštyje, nuo Maine'iki Balti
ni orės. ,

Chicaga 
patraukimą 
ten telkėsi
mūsų vientaučių, kol tą miestą 
padarė neoficialia "Amerikos 
lietuvių sostine”. Dar nepriklau
somos Lietuvos laikais lietuviai 
tvirtindavo, kad Chicagoje gy
vena daugiau lietuvių, negu 
Kaune.

seniai turėjo savo 
mūsų išeiviams. Ir 
vis didesni skaičiai

50
"ir
se-

AKADEMINIAME PASAULYJE
(Atkelta iš'4-to puslapio)

Nepriklausomųjų studentų 
sąjūdžio konferencija įvyko va
sario 3 d. Chicago.ie. Dalyviai., 
apie 20 studentų iš Chicagos, 
Urbanos. ir apylinkių, nutarė 
sekretoriatui pasiūlyti labiau iš
ryškinti sąjūdžio organizacinę 
struktūrą ir siekimus. Pagrin
diniu siekiu Chicagos buvo pa
siūlyta "tolerancija, apsispren
dimo ir sąžinės laisvė, individu
alizmas”, iš Urbanos — visuo
meninis ir kultūrinis lavinima
sis. vadovaujantis humanizmo, 
laisvės ir demokratijos princi
pais, pasiruošti būsimais valsty
bininkais ir visuomeninkais. Su
tarta, kad S-dis, šių principų 
rėmuose, ir toliau liktų neideo- 
loginis. Suvažiavusiųjų būta jau
nesnių ir organizaciniams rei
kalams entuziastiškesnių negu 
Ne\v Yorko konferencijoje.

• A. Barkauskas ir K. Du
bauskas baigė statybos-techni- 
kos ir meno studijas Calgary, 
Altą, Kanadoje.

• A. Barzdukas išrinktas 
moksleivių ateitininkų centro 
valdybą.

• Algis Grigaravičius, studi
juojąs architektūrą Illinois 
univ., redaguoja "Laisvosios 
Lietuvos” sporto skyrių. Be to, 
vadovauja skautų DLK Vytauto 
draugovei.

• Studentų metraščio galuti
nis planas jau metraščio komi
sijos paruoštas ir perduotas 
centro valdybai svarstyti. Pagal 
planą metraštį numatoma išleis
ti šią vasarą.

• A. Mačiulis ir J. Andriušai- 
tvtė susituokė Bostone Vas. 6 d. 
ir išvyko į Chicagą.

• 1). Barmutė iš Bostono yra 
studentė, su kuria amerikiečių 
laikraščių (universitetinių ir di
džiųjų) korespondentai noriai 
kalba. Jau kelis sykius vtokie 
pasikalbėjimai, su nuotrauko
mis. buvo išspausdinti.

• Samb. "šviesa” Australijoje 
buvo surengęs forumą, kuriame 
pažiūras j socialinius ir politi
nius klausimus dėstė ne skirtin
gų ideologijų, kaip įprasta, bet 
skirtingų kartų atstovai. Stu-

deritustatstovavo V. Doniela.
• Rinkimai ir registracija. 

Balandžio mėn. Studentų Są
junga rinks naują valdžią. Da- 
l.vvauti rinkimuose galės' tik 
studentai, šiais mokslo metais 
užsiregistravę Š-gos sekretoria- į 
te (asmeniškai ar per skyrių 
valdybų persiųstus sąrašus). 
Paskutinė registracijos data: 
kovo 15 d. Registruojamasi pas 
CV sekretorių R. Mieželį šiuo 
adresu: Harvard Grad. Business 
Selino), Morris Hali B-42, Bos- 
ton 63. Mass. Skatiname nedels
ti!

• Egzaminų .įkarštyje perei
tame rir. nepastebėta pra
smuko viena rimtesnė klaida. 
New Yorko suvažiavime išrink
ta buvo ne revizijos, bet rezo
liucijų komisija. Revizijos ko
misija yra senoji;. Vyt. Germa
nas, A. Rėželis, ,J. Šmulkštys. 
Be to, 4 psl. 6 skilties 4 eil. iš 
apačios turi būti ne "sąvoka”,

, o '.'sąveika1’.
*

Nepriklausomųjų studentų se 
' kretoriatą yra pasiekęs šis pro

jektas, kaip galimas pastovesnio 
■ Nepriklausomųjų bendradarbis. 
1 vimo pagrindas.

”(1) Skelbdamiesi Nepi’iklau- 
niais, nenorime atsisakyti daly
vavę ( kitose organizacijose ar 
pildę savo. įsipareigojimų. Mūsų 
nepriklausomumas yra asmeny
bės nepriklausomumas nuo išo
rinės dogmos. Niekas kitas, kaip 
tik patsai asmuo laisvu apsi
sprendimu gali saūe palenkti bet 
kurini įtikėtai minčiai, šios lais
vės reikalaujame ne tik sau, bet 
visiems. •

į

N’e visus Amerikoje lietuvių 
leistus laikraščius ir knygas pa
jėgė leisti rašto žmonės. Yra 
žinių apie išeivijos laikraščių lei
dėjus buvusius beveik beraščius 
žmones, kuriems pavykus vie
nokioje ar kitokioje biznio sri
tyje prasimušti, ir turint dole
rių, kilo noras ir laikraštį leisti, 
jei jau ne kam kitam, tai nors 
savo bizniui pareklamuoti. Jie 
tik tiek tesuprato. Tačiau ne 
visi mūsų laikraščiai taip gimė. 
Tie biznieriai su pinigais, pra
dėję galvoti apie laikraščio lei
dimą, jieškojo žinomus arba re
komenduojamus rašto žmones 
laikraščiui (geriau gal tiktų sa
kyti laikraštėliui) redaguoti, 
spaustuvei vadovauti. Tokių bu
vo vienas kitas, kurie atvažiavo 
Amerikon jau dirbę Tilžėje ar 
kitur spaustuvėse, 
kų knygų ir kitų 
dinimo.

Pirmutinė žinia 
ką laikraštėlį yra
Mikas Tvarauskas, dar gyven
damas Shamokin, Pa., apie 1874 
metus, sumanė leisti lietuviams 
"gazietą”, bet kada atsiliepė tik 
du prenumeratoriai, jis savo su
manymo įvykdyti tada'nepajėgė. 
Jis buvo daugiau rašto žmogus. 
Savo svajonės nenuramino. Ap
sigyveno New Yorke, kur lietu
vių buvo daugiau, ir net turėjo 
savo šv. Kazimiero vardo drau
giją. 1879 metų rugp. 16 dieną, 
tos draugijos remiamas, savo 

! "Lietuvišką Gazietą" išleido. 
! Tai buvo lygiai prieš 75 metus.

Pasakojimai sako, kad jis bu
vo sulenkėjęs lietuvis, kas tais 

1 laikais nieko nestebino. Jo ”ga- 
! zieta” ėjo pusę metų, turėjusi 

tik 132 skaitytojus. Tas pirmu
tinis išeivių lietuvių spaudos 
žmogus tais laikais laikėsi kokio 
tai Brundzos rašyta lietuvių 
kalbos gramatika.

Antrą ir tuoj trečią lietuvių 
išeivių laikraštį leido pilnai raš
to žmogus, 1884 m. atvykęs į 
Ameriką iš Prūsų, kur redaga
vo "Aušrą” — Jonas šliupas. 
Jis su Tvarausku susipažinęs 
sutarė New Yorke leisti laik
raštuką . vardu . "Unija". Bet 
Šliupui nepatikęs to laikraštuko 
prolenkiškumas. Ir neišdirbęs su 
Tvarausku nė pusės metų Šliu
pas New Yorke įkūrė Lietuvos 
Mylėtojų Draugiją ir pradėjo 
leisti "Lietuvišką Balsą” (liepos 
2 d., 1885 m.). Lietuviškas Bal
sas ėjo keturis metus.

.lepias šliupas, jaunas 23 metų 
vyras, Amerikos lietuvių gyve
nimui atnešė daug gyvumo. Tai 
buver ir patriotas, ir rašytojas, 
įr kalbėtojas, ir organizatorius. 
Jis pradžioj, ęia esančio mažo 
lietuyių įunigų būrelio, buvo re
miamas. Paskiau virto kunigams 
priešginybė. Parapijiečiams Jo-

nas šliupas buvo įskiepytas kaip , 
koks baubas. Jo pasekėjai, ku- ' 
rių daug atsirado, buvo su pa
nieka vadinami "šliuptarniais”.

Prieš pabaigą pereito šimtme
čio baigęs medicinos mokslą ir 
tapęs savistoviu, nuo visuome
nės reikalų, ir nuo spaudos dar
bų niekad nepasitraukė, dirbda
mas ir Nepriklausomoje Lietu
voje, kada po I pasaulinio karo 
sugrįžo. Šiauliuose buvo įsteigęs 
savo spaustuvę. 1915 metais, J 
pasaulinių '■karo pradžioje, nu
stojo ėjęs Dr. šliupo žurnalas 
"Laisvoji Mintis”.

Persiėmęs tuo laiku Europoje 
plintančiu liberalizmu, jis ąavo 
galvojimus papildę ir kova prieš 
tikybą, nors pradžioje buvo ver
tinamas lietuvių kunigų kaip di
delis talkininkas skirti lietuvius 
nuo lenkų. Jis padėjęs įkurti net 
kaikurias lietuvių parapijas, vė
liau virto atkakliausiu kunigų 
„priešininku ir laisvamanybės 
skleidėju.

Jis nebuvo laisvas ir nuo so
cializmo. Buvo vienas iš steigė
jų Amerikoje lietuvių socialistų 
partijos, kai tas buvo madoje. 
Bet paskiau virto socialistų 
priešu, pamatęs, kad lietuviai 
socialistai, kurių po 1904-5 me
tų Rusijos, revoliucijos čia dau
giau sugužėję ir socializmą pa
vertė kuo tai panašiu į dabarti
nį komunizmą. ■ Mat, anais lai
kais dalis lietuvių socializmo 
griebėsi kaip priemonės atplėšti 
Lietuvą nuo Rusijos. Kiti gi bu
vo Rusijos sociąrevoliucijonierių 
sekėjai.Tr ko nepajėgė Rusijoje 
padaryti •—. išversti caro val
džią, tęsė tą darbą toliau išvers
ti Amerikos valdžią, "kapitalistų 
išnaikinimui, lietuvių pavertimui 
proletarais, šliupas, tada socia
listus metęs, pasakė: "Nerasi 
penkių lietuvių, sociali,stų, kurie 
suprastų tikrą' socializmo reikš-

(2) Laisvo apsisprendimo pa
sėkas -—■ įsitikinimus pagerbia
me ir tada, jei jie nesutinka su| 
mūsiškiais: negėrBiame aklumo 
ir paniekos kitaip manantiems. 
Nesikišimi j vienas kito įsitiki
nimų formavimąsi;, minčių vie
ningumo negeidžiąme. Priešin
gai: didžiuojamės mūsų tarpe 
vyraujančiu įvairumu.

(3) Vienybė, kuri mūsų įvai
rume mus jungia, yra bendnis 
tikėjimas, kad šiandienėj visuo
menėje būti laisvi! reiškia' jos 
kasdienybėje įgy.vęi^dinti žmo
niškumą, toleranciją, sąžinės 
laisvę ir demokratiją. visiems. 
Jungia mus šie principai ne tik j 
akademiniame, bet ir visuome- 
fūniame gyvenime.

(4) Tikime, kad šių principų
praskleidimu — ir mūsų pačių 
jėgomis — bus sustiprinta lie
tuviškoji talka. Siekiame glau
desnio ir nuoširdesnio, bendra
darbiavimo tarp grupių ir ideo
logijų. Buriamės, studijuojame 
ir veikiame' tam, ' kad būtume 
naudingi Lietuvai, pajėgūs jos 
visuomenei, ir geri jos žmonėms. 
Daugiau lietuviškumo lietu
viams, ir daugiau žmoniškumo 
visiems!” v

Sekretoriatas pojektą,svars
tys, o nepriklausomųjų bičiulių 
šiuo tarpu prašo apie jį pareikš
ti savo nuomonę. ■

•
Padėk. Eurępoje likusiems lie- 

tuviasm tremtiniams apsiginti 
nuo žiemos salėjų aukok 
’BALFo rūbų vajui.

ON YOUR 
SAVINGS

B?CL__
Člęvčlanč 
ust-Gompany ]

Muz.ika yra lyg tarptautinė 
kalba. Ją kiekvienąs supranta, 
net gi savaip išgyvena. Jeigu ji 
yra didelė ir vertinga, keliauja 
pėr pasaulį kaip žibančio aukso 
moneta. Tiesa, kiekviena tauta 
ar suverenas aukso gabalėlyje 
įspaudžia savo ženklus, bet ir 
muzika išsiskiria laike ir tau
tose savo kūrėjo didybe bei tau
tine žyme. Malonūs skaitytojai 
supras, kodėl tad taip svarbu iš
kelti tas mūsų gyvenimo ap
raiškas, kai neturėdami aukso, 
pažymėto nepriklausomos vals
tybės enmblema, einame į di
džiulę pasaulio mugę su daug 
didesne vertybe — savo tautine 
kultūra.

Vasario 28 d. VVHK radijo sa
lėje clevelandiečiai išgirs pirmą 
kartą per 75 metus Clevelando 
lietuvių istorijoj koncertą, ku
riame dalyvaus Vilniaus operos 
solistė Juzė Krištolaitytė, solis
tė Aldona Stempužienė, Metro
politan operos baritonas Algir
das Brazis, Čiurlioniu ansamblis 
ir Clevelando simfoninis orkes
tras.

Muz. Alfonsui Mikulskiui, ku
ris yra šio koncerto meninis va
dovas ir dirigentas, seniai din
gojo mintis apie tokį koncertą, 
kurį, pagaliau, Vasario 16 pro
ga rengia ALT Clevelando sky
rius.

MOŠŲ — NE MŪSŲ
Koncerte mūsų muzikinę kū

rybą atstovaus 5 lietuviai kom
pozitoriai : Šimkus, Karnavičius, 
Žilevičius, Jakubėnas, Andrulis 
ir svetimasis Karlovičius. Visi 
girdėti mūsų muzikinėje antolo
gijoje, išskyrus vieną — Mečis
lovą Karlovičių. Koncertas bus 
pradėtas jo Lietuviškąją Rapso
dija. šioj instrumentinėj fanta
zijoj rasime visas tradicines 
rapsodijos dalis. Jos tema išpuoš
ta ir išplėsta lietuviškosios lop
šinės, piemenėlių dainos ir rau
dos melodijomis. Senąją' rapso
dijos formą pakeitė Lisztas; 
įvesdamas tautines melodijas 
bei liaudies muziką. Karlovičius 
Lietuviškąją Rapsodiją kūrė aiš
kioj Liszto įtakoj.

Jeigu jita kas Karlovičių mė
gintų visiškai išbraukti iš mūsų 
tarpo, didžiai reikėtų susimąs- 
'tyti. Karlovičiaus tėvai .bajorai, 
žymūs ano meto Lietuvos veikė
jai. Pats kompozitorius Mečis
lovas Karlovičius gimė etnogra
finėj Lietuvoj, Vyšnieve, 1876 
gruodžio 11. Pasaulinės muzikos 
enciklopedijos nemini Karlovi- 
čiaus tautybės, bet' visur spaus
dina jo gimimo vietą — Lietuvą. 
Jaunas kompozitorius veržėsi į 
muziką. Lietuviškoji lopšinėj 
kaip tik toji, kurią mes šiandien 
girdim niūniuojant Čiurlionio 
ansamblį, persekiojo Karlovi
čiaus pasąmonę ir savo dvasia 
jis nesiskyrė nuo gimtosios Lie
tuvos. Jis tragiškai žuvo 1909 
vasario 10, būdamas vos 33 me
tų, Zakopanėje, po sniego griū
timi. Per trumpus savo kūrybos 
metus kompozitorius parašė 
simfoniją, simfoninę trilogiją — 
Trys Senosios Dainos ir Lietu
viškąją Rapsodiją užbaigė be
veik prieš .savo ■ mirtį -L 1908 
metų pabaigoje. Kompozitorius, 
jei gyventų, šio mėnesio 10 die
ną švęstų 78 metų amžiaus su
kaktį. Kas žino, ar Karlovičius 
su Mickevičium ir Milašium nė
ra tokie pat mūsų? Jis, tiesa, 
neištarė 'Mickevičiaus žodžių' — 
Lietuva, tu tėvyne mano, bet jo 
kūrinyje, .kurį clevelandiečiai šį 
sekmadienį girdės, pasakyta 
daugiau ir prasmingiau.

Vienintelis Lietuvis k o s i o s 
Rapsodijos egzempliorius yra 
išlikęs JAV ir. saugiai'laikomas 
Luck Music Library Detroite.'

Mįnima biblioteka, kūrinį su 
atskiromis orkestro - partijomis 
šiam koncertai paskolino.

KANTATA
a Muzikinėje terminėlog i j o’j e 
kantata reiškė iškilmingą dairią, 
kaip pėz. simfoninėje muzikoje 
tą patį: reiškia sonata, 
kantata pradėta .vadinti

Čiurlionio ansamblis vasario bėn. 28 d.-8 vai. koncertuoja WHK 
salėje (5000 Euclid Avė.) Nepriklausomybės šventės koncerte.

chorui su solistais, dažniausiai, 
palydim!} orkestro. S. Šimkus 
kantata Atsisveikinimas sii Tė
vyne yra lyg viso šio . koncerto 
stambi antraštė granjte.

Stasys Šimkus, lietuviškosios 
muzikos milžinas, anksti atsi*- 
skyrė iš mūsų taipo. Pernai su
kako jo mirties dešimtmetis, ku
ris nedovanotinai buvo beveik 
nepastebėtas. O Šimkus davė sa
vo tautai daug, ir taip nuošir
džiai, kad Lietuva dainavo jo 
dainas ir tikėjo, kad tai liaudies 
kūrybos palikimas. Kaip vokie
čiams Šubertas, Šumanas, taip 
lietuvių tautai niekada nemirš
tamas- liks Šimkus.

Katata Atsisveikinimas su 
Tėvyne gimė kompozitoriaus šir
dyje tų pačių skausmų pažadin
ta: Sudie Lietuva, man linksma 
buvo gyvent tavoj šalelėj ... 
Nebaigta tautos rauda šiandien 
vėl atgyja ir plačiai išsilieja 
tremties dykumose. Ne monu
mentalus didingumas, bet nuo
širdus skausmas iki ekstazės 
žavi mus šioje kantatoje.

Tremtyje neišliko nei' vieno 
kantatos egzemplioriaus, kuria
me būtų autentiška kompozito
riaus instrumęntalizacija orkes
trui. Todėl muz. A. Mikulskis, 
S. Šimkaus mokinys ir karštas 
kompozitoriaus meninių idėjų 
sekėjas, pats šią kantatą instru- 
mentavo, nes jau Lietuvoje be
ne trejetą kartų ją buvo diriga
vęs ir nuodugniai jos muziką 
pažinęs. Kantatą atliks trys so
listui, Čiurlionio ansamblio miš
ri,sis choras ir 46 asmenų sim
foninis orkestras, kurio pusę 
sudaro pučiamieji ir kitą pusę
— styginiai instrumentai.

Mūsų simfoninės muzikos 
meistro komp. V- Jakubėno pre
mijuotąją Laisvųjų dainą atliks 
Algirdas Brazis ir Gėles iš šieno
— Juzė Krištolaitytė. Abi dai
nos bus palydėtos orkestro.

•Lietuviškoji opera yra reta 
viešnia tremties koncertuose, 
nes neturime išsivežę iš Lietu
vos- gaidų. Tačiau atsitiktinai 
tūlas tautietis iš Kanados ■ pa
siuntė muz. J. Žilevičiui apde
gusių popierių siuntinį. Kruopš
tasis muzikos mokslininkas ir

muzikinio archyvo vedėjas siun
tinyje rado, Karnavičiaus operos 
Radvila Perkūnas lapus. Ugnies 
it* tremties vėtyti lapai — bran
gūs lapai __ atsirądo Cle'velan-
de. Agnės dainą iš Karnavičiaus 
operos Radvila Perkūnas atliks 
Aldona Stempužienė su moterų 
choru. Pirmojo vaidilos dainą iš 
to paties kompozitoriaus operos 
Gražina atliks Algirdas Brazis. 
J. Ąndrulio Mes su rūtom ir 
komp. J. Žilevičiaus Laisvės bus 
išpildytos mišraus choro su or
kestru, kurioms ,muziką orkes
trui paruošė dirigentas A. Mi
kulskis. Koncerto programa bus 
■dar papildyta himnais ir Va
sario 16 proga atitinkamomis 
ceremonijomis.

NEMIRSIME
Mūsų talentingasis operos di

rigentas Vytautas Marijošius 
1938 m. sėdėjo Prahos operos 
rūmuose ir klausėsi Parduoto
sios Nuotakos operos, kurioje 
kaip svečiais dainavo Lietuvos 
operos solistas Kučingis. Kai če- 
koslovakai sukėlė audringas ova
cijas mūsų solistui, V. Marijo- 
šius norėjo pakilti iš Vietos ir 
stačiai šaukte šaukti — Ir aš 
esu lietuVis! Lietuvis meninin
kas padarė daugiau, negu visi 
mūsų politikos vyrai. Mes norė
tume, kad šio koncerto meninin
kai padarytų dar daugiau, o vi
si lietuviai, kurie dalyvaus šia
me koncerte, ramiai pažvelgtų į 
riogsančius dangoraižius ir tvir
ti suspaustoj širdyje pratartų: 
mes esame gyvi ir niekada ne
mirsime!-

įsteigė kompozitorius
A. VANAGAITIS •

Kaina metams $3.00 
6755 So. Western Av«.

Chicago 36, III.

Vėliau 
kūrini

Solistė Aldona Stempužienė, vasario 28 d. dainuoja Nepriklauno- 
i mybės šv.entėš koncerte.

sek%25c4%2597jai.Tr
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TAUTOS ŠVENTĖ 
CLEVELANDE

Vasario mėn. 16 dienos minė
jimas rengiamas jau šį sekma
dienį"— vasario mėn. 28 d. WHK
radijo Btoties muzikos salėje,* 
5000 Euclid Avenue. Minėjimo 
metu kalbą pasakys J A Valsty
bių senatorius Thomas A. Bur- 
ke ir sveikins kiti augšti parei
gūnai. Bus perskaityta Ohio Gu
bernatoriaus Frank J. Lausches 
deklaracija, Lietuvos Nepriklau
somybės aktas ir atitinkamomis 
apeigomis pagerbti žuvusieji dėl 
Lietuvos, laisvės. Plačiau apie- 
minėjimą skaityk 6 psl.

Pakartotinai Visus įspėjame, 
kad koncertas bus pradėtas 
punktualiai 8 vai. v. Todėl visus 
lietuvius prašome biletUB įsigy
ti iŠ anksto ir pradėti rinktis į 
salę kiek anksčiau. Salėje biletų 
kasa bus atdara nuo 6 vai. va
karo.

Prie salės yra speciali aikštė 
automobiliams pastatyti (nemo
kamai): Įvažiavimas iš Prospect 
gatvės. Iš aikštės yra durys j 
salę.

šventės iškilmingumui padi
dinti visos moterys maloniai 
prašomos pasipuošti tautiniais 
rūbais.

Biletai nuo T iki 2,50 dol. iš 
anksto yra parduodami "Dirvos” 
redakcijoje ir Spaudos Kioske.

ČIURLIONIO ANSAMBLIO 
POBŪVIS

Plokštelių išleidimo proga 
Čiurlionio ansamblio vadovybė 
vasario 20 d. Tigro kavinės pa-, 
talpose surengė uždarą pobūvį.1 egzaminai. Mus informuoja, kad 
Buvo paskaityti atsiliepimai " " ’
apie plokšteles; pasidalinta įspū
džiais, pasitarta ateities dar
bais. Į pobūvį buvo pakviesti ir 
visuomeninių organizacijų at
stovai.
NAUJA RAMOVĖS VALDYBA

L. S. Ramovės metiniam susi
rinkime išrinkta nauja valdyba: 
K. Karosas, S. Asevičius, K. 
Budrys, V. Ęašakarpis ir J. Vir
balis. Kontrolės komisijon iš
rinkta: B. Paulionis, A. Miko
liūnas ir P. Židonis.

NAUJA STUDENTŲ 
VALDYBA

Clevelando lietuviai studentai 
metiniatn susirinkime išrinko 
naują valdybą ir išreiškė didelę 
padėką senajai valdybai už jos 
nuoširdų darbą. Ypač daug mei
lės ir rūpestingumo studentų or
ganizaciniame bei vadovavimo 
darbe parodė senosios valdybos 
pirmininkas stud. Pranas Joga, 

. kuris dirbdamas, ■ studij uodamąs 
ir išlaikydamas šeimą, sugebėjo 
sėkmingai vadovauti 
studentijai Clevelande.

Naujai išrinktoji valdyba taip 
pasiskirstė pareigomis:. Jonas 
Kazlauskas — pirmininkas, Vy
tautas Kamentavičius — vice
pirmininkas, Nijolė Vedegytė — 
sekretorė, Rimantas Minkūnas 
—i iždininkas ir Vincas Juodval
kis —- specialių reikalų tvark.

Valdybos adresas: J. Kazlaus
kas, 6201 Dibble Avė., Cleve- 
land, Ohio, telef. HE 1-4061 ir 
N. Vedegytė, 6722 Bayliss Avė., 
Cieveland, Ohio, telef. HE 
1-6254. ’

A. KUPREVIČIAUS 
REČITALIS .

Pianistas A. Kuprevičius pra
dėjęs dirbti The Cieveland, Mu-
sic School Seftlement, kovo 1 
d. (pirmadienį) 8 vai. vakaro 
duoda darbo pradžios rečitalį. 
Skambins įvairių autorių kūri
nius.'

GRAŽIAI PRAĖJO 
ŽIURKIŲ KAMEROS • 

VAIDINIMAS
VI. Braziulio vedama dramos

.studija vasario 21 d. suvaidino 
žiurkių Ęamerą. Labai vykusiai 
vaidino R. Braziulevičiūtė. Ge
ras buvo I Gatautis ir kt. Atsi
žvelgiant į labai sunkų veikalą,

UŽGAVĖNIŲ VAKARE, . 
kurį rengia Tautinių Korporaci
jų sambūris, programą išpildys 
aktorius V, Žukauskas.

Vakaras įvyksta vasario 27 d. 
(šį šeštadienį) 7 vai. vakaro Co- 
lonial Garden salėje — 1960 E. 
79 St. Pakvietimus galite įsi
gyti Dirvoje ir pas Sambūrio 
narius. t • • -

BRAIŽYTOJŲ KURSAI
A.L. Bendruomenės Clevelan- 

do skyriaus Ekonominė Taryba 
rengia braižytojų kursus.

Norintieji kursus lankyti pra
šom registruotis pas V. Rocevi- 
čįų, 1319 Ę. 89 St., 'tel. RA 
1-9936 arba Spaudos Kioske. Re
gistracija tęsis tik iki šio mėn 
galo.

PASINAUDOKIM GERA 
PROGA

Daugeliui jau rūpi pilietybės

George Green, buvęs Citizens 
Bureau tarnautojas, pilietybės 
egzaminams labai gerai paruo
šia.

Pamokos vyksta grupėmis ir 
vieną kartą savaitėje. Už moks
lą imamas nedidelis mokestis. 
Reikia kreiptis vakarais, nuo 7 
vai., Marshall Building. Te|ef. 
CII 1-7434. Dabar grupė mokslą 
jau pradėjusi, bet galima tartis 
dėl kitos grupės.

iš geriausiai pavykusių studijos 
pastatymų.

Vaidinimą žiūrėjo apie 300 
j elėvelandiečių.
' ČAPKEVIČIAUS KRAUTUVĖ 
persikelia iš St. Clair į 6926 
Superior Avė. Dabar būs pačiam 
lietuvių gyvenamam centre.

PADĖKA
Dr. D. Kesiūnaitei už padary

tą sėkmingą operaciją, priežiū
rą prieš operaciją ir po operaci
jos, širdingai dėkoju.

Br. Pečiulienė
• '

IŠVYKO Į PIETUS
Jurgis ir Julė Salesevičiai iš

važiavo į pietus, į New Orleans, 
Louisiana, (Meksikos įlankos

. pakraštyje).
Ten praėjusį sekmadienį išva-

■ žiavo Kazys ir Ona Karpiai. Visi
■ susitikę dalyvaus Mardi Gras, 
. kur senu prancūzišku papročiu

gavėnia pasitinkama didelėmis 
iškilmėmis. Karpiai atostogaus 
tris savaites. , .

Salasevičiai iš New Orleans 
važiuoja į Floridą.

ATVYKSTA
vokiškų radijo aparatų Koerting 
atstovas St. Grabliauskas at
vykstą į ■ Clevelandą vasario 26 
d. Atveža naujų 1954 m. mode
lių. Galite sutikti Dirvoje.

KORTAVIMO VAKARAS 
įvyks Naujosios parapijos salė
je, vasario mėn. 28 d. Rengia 
Moterų Labdarybės Draugija. 
Skanūs užkandžiai, dovanos, 
šokiai. Pradžia 3 vai.

. /• •. į--
PADĖKA 

1954’ ml skusia mėn. 16- ,d: 
Balfo J55-to skyriaus vardu- sta
tyta operetė "Subatos Vakarė
lis’’ davė pelno: $1120. -

Balfo 55%o skyriaus valdyba 
dėkoja: Clevelando visuomenei 
gausiai atsilankūsiai į parengi
mą, vakaro rėmęjąms, aukoju
siems stambias sumas; Lietu
vių klubo ir salės vedėjui P. 
Šukiui ūž davimą salės nemoka
mai repeticijoms. Aukomis . ir 
darbu prisidėjusioms prie bufe
to ponioms:

I. 'Navickienei, E. Bridžiuvie- 
nei, M. Cicėnėnei, .Cicėnėnei, B. 
Drosutienei, Gaižutienei, Gela- 
žiūtėms, B. Ciaėnaitei, S. Am- 
............. , J.' Tallat-Kelpšienei, 
Jociuvienei, St. Laniauskienei, 
A. Makarskienei, E. Mikšienei, 
K. Magilienei, M. Maslauskienei, 
K. Kazevičienei, O. Jokubaitie- 
nei, K. Naurušienei, K. Laždi-] 
nienei, Juozaitienei, Juozaitytei, 
P. Stoškūnienei, O. Vasiliauskie
nei.

Vyrams’ dirbusiems prie baro 
ir kitur:

F. Baranauskui, A. Bužinš- 
kui, Degučiui (tėvui), Pr. Juš
kai, B. Žiugždai, F. Nariekui, J. 
Marcinkevičiui,.J. Žukauskui, A. 
šemetai, St. Mažiutui. Pango- 
niui ir moksleiviams:

R. Bridžiui ir R. I.iniauskui 
paaukojusiems savo p: ■ leas už

rūbinę 25 dol
i Prisidėjusiems prie scenos ir 
dekoracijų parengimų p.p. Sala- 
seviciams ir Vaidylos teatrui.

Taip pat laikraščiams: Dirvai, 
Draugui, Darbininkui ir Naujie
noms nemokamai dėjusioms va
karo skelbimus.

. ■ > • . Balfo 55-to skyr.

PARDUODAMAS NAMAS
Parduodamas didelis namas— 

apartamentas. Tuoj bus laisvas 
5 kambarių butas. Geros paja
mos. . •

OCEAN REALTY
SW 5-6256

GERA PROGA r
Parduodamas namas už $7.500. 

4 miegamųjų, gaso šildymas, rū
sys. Mažas namas, bet dideli 
kambariai.

7626 Star Avė., 
EX 1-3230 (9)

NAMŲ IR ŪKIŲ PIRKIMO * 
PARDAVIMO ĮSTAIGA 
Visi, kurie turite parduoti na

mus ir ūkius ar norite pirkti, 
pirmiausia pasiteiraukit mūsų 
įstaigoje.

ĮVADE PARK REALTY
7032 Wade Paęk Avė., 

Telef.: HE 2-2922 
Savs A. Kazakevičius,

Pradėkitsu maža suma •. . bet pradėkit dabar!
T A U P Y. K I T

SUPERIOR SAVINGS
ir gaukite pilnai:

pelną: dabartines palūkanas 2'/z'/< 
saugumą: apdrausta iki $10.000 

patogumą: atidara šeštadienį iki 12:00 po .pietų 
atidara penktadienį 9:30 iki 2:30 ir 4:30 iki 6:00 

(Uždaryta visą dieną trečiadienį) 
„ pirmadienį, antradienį, ketvirtadienį 9:30 iki 2:39 . 

PASKOLOS JŪSŲ PERKAMIEMS AR STATOMIE 
NAMAMS

THE SUPERIOR SAVINGS 
AND LOAN ASS’N. 

6712 Superior Avė. HE

Cieveland, Ohio

PIRKDAMI AR PARDUODAMI 
NAMUS 

kreipkitės j LA RICHĖ-FORTE 
RĖALTY CO. Jums patars ir 
patarnaus lietuvis atstovas Jo
nas Nasv.ytis. Kreipkitės visais 
nekilnojamo turto reikalais: 
11500 Euclid Avė., telef.: GA 
1-7229 arba namų telefonu: FA 
1-5450.

PARDUODAMAS NAMAS
Pelninga nuosavybė. East 82 

St. (į šiaurę nuo Superior). Nau
jai dažyta. 5 kamb. viršuj, 4 
žemai. Gaso šildymas, gera vir
tuvė. Kaina $10.900.

šauk: SW 1-9328

PIX BiEVERAGE 
rūšių alaus — visokį gaivi

nantieji gėrimai, 
vynas ir šampanas '

I
(prancūziškas) 

Parengiama vestuvėms, baliams, 
pobūviams. Nemokarpas prista- ■ 
tymas dieną ir naktį. Atdara ii 

trečiadieniais iki 1 vai.
6903 Superior Avė. EX 1-3311

I. J. S AM AS, JEV/ELER
šveicariški ir geriausi Amerikos laikrodžiai 

Laikrodžių taisymas. Brangenybės. Įvairus dovanų 
pasirinkimas.

7007 Superior Avė. Greta Ezella Theatre
Telef.: EX 1-3969. Bute: WA 1-2354

LIETUVIŲ KLUBO SVETAINĖ
IR SALĖ

6835 SUPERIOR AVĖ.
Klubo, ir salės vadovybė kviečia visus Clevelando 

lietuvius įstoti į Lietuvių Klubą ir nuolat lankytis svetai
nėje. Penktadieniais specialūs parengimai.

Kviečia visus lietuvius savojoj salėj daryti susirin
kimus', atšvęsti vestuves, rengti vakarus ir koncertus.

SUOPIS FURNITURE

j
.Šios trys krautuvės duoda ir keičią Eagle Stamps

f

EN 1-3764

NEPAPRASTA PROGA IR KOKYBĖ!

LEIMON ’S CAFEu

f

namų,

1-9216 731 E. 185ST..

Labai 'gražus iš lauko ir 
viduje. Dviejų šeimų, vie
nas prie’kito, 6 ir 6 kamba
riai. 3 garažai. Dibble ir E. 
65 rajone.

NAMAS IR ŪKIS
Parduodamas kampinis na

mas, 35 mylios nuo Public 
Sąuare. Trijų šeimų butai, ga
lima pertaisyti .įstaigai.ar gaso

SUMUŠTINIAI. GĖRIMAI. SODA.

ANDRU RĖALTY
Centrinis skyrius — 1010 Euclid

HELEN ANDRUKAITIS VICTOR BANIONIS
PO 1-9668, PO 1-3488 CE 1-5753, SW 1-9568

Visų rūpių apdrauda: 
baldų, automobilių.

Ray Nausneris, 
ŲL 1-3919 LI

11809 St. Claįr

Viskas papiginta 25% iki 50% už sukneles, megztinius, 
bliuskas, marškinius.

dabar jūsų kaimynistėj
7106 Superior Avė.

Tel. HE 2-0144
Bet kuriuo laiku, bet kokios, 
rūšies foto patarvimas Jums.

Mo6eruūa portretai, vaatuvii}, 
^kilmių, vaiky ir ^itoa nua- 
iraakoc. r

FOTOGRAFIJOS MEISTERIS

Europinių žurnalų ir filmų 
Žvaigždžių fotografas, dabai 
CLEVELANDE.

Visokių rūšių baldai ir elektriniai bei kitoki reikmenys 
virtuvei ir kiekvienam Jūsų buto kambariui

ŽEMOS KAINOS — MALONUS PATARNAVIMAS

6921 Wade Park EX 1-0911
Patogi vieta apsipirkti lietuviams naujakuriams 

lietuviškoje krautuvėje

lietuvių;stočiai. Mažas įmokėjimas.
»

Išnuomojamas ūkis 35 mylios 
nuo Public Sųuare.

šaukti: W1 3-2613.

(8)
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PARDUODAMAS NAMAS
7520 Decker Avė. 8 kambarių 

vienos šeimos. 2 garažai Pato
gus gyventi didelei šeimai. Da
bartinių metu tuščias. Kaina 
$9.000. Kreiptis:

CHIMES REALTY,
936 Ida Avė., 

Telef.: UT 1-0323

JIEŠKAU KAMBARIO 
ir virtuvės arba dviejų mažų 
kambarių lietuvių gyvenamam 
rajone. '

Pranešti į Dirvą.
Telef.: HE1-6341

J. CIJUNSKAS 
LAIKRODININKAS

Taiso ir parduoda laikrodžius, 
apyrankes ir kitas brangenybes. 
Sąžiningas ir garantuotas dar
bas , prieinamomis kainomis.

6210 Dibble Avė., 
Cieveland 3, Ohio 
Tel.: EX 1-0376

PADUODAMI BALDAI
Geri baldai: saliono sofa, fo

teliai, valgomojo setas, lova su 
matracais ir kita, šaukti po 6 
vai. vakaro:

TO 1-6138

PARDUODAMAS NAMAS
E. 87 — Ansel Rd. rajone. Po 

6 kambarius vienam augšte. La
bai geram stovy. Du garažai. 
Gaso šildymas. Kiti 'priedai.

P. FRATENA REALTY 
SW 1,-3731

Mūsų prekybinė garbė paremta 40 metų .praktika r 
parenkant medžiagų rūšis ir už jas garantuojant.

'Mes nelaikom antros rūšies medžiagų, o jų kainos 
žemesnės negu bet kurioj kitoj krautuvėj.'

WOLFS FABRICS
7012 Superior Avė,

Pilnai padengta apdrauda UTah 1-4515

WM. DEBBS PAINTING CO
WM. DEBESIS

Namų Pagražinimas iš Vidaus ir iš Lauko
7526 Star Avenue Cieveland 3, Ohio

P J KEKSJLS
o609 Society for Savings Bldg.—Cieveland, Ohio

OFISO TELEF.: MAin 1-1773. REZIDENCIJA: PĘNINSULA 2521

Norėdami pigiai pirkti namus mieste arbu priemiesėiuoee, kreip
kitės j mar.e, gausia pigia 
riuose apdraudus-insurancc

Sutaisau paskolas pifnic 
garantuojama. Kreipkitės

kaina. Taipgi gausit patarnavimą įvai- 
reikaluose. . -
morgcėio. Patarnavimas ir išpildymai 
j mane telefonu arba asmeniškai.

Geram rajone, vienas prie 
kito, dviejų šeimų namas. 8 
ir 8 kambariai. 4 garažai. 
Gaso šildymas. $200 paja
mų kas mėnesį. E. 81 ir Su- 
pęrior rajone.' . --  .... ‘--U-- ~

Namų pardavimas 
Įvairi apdrauda .

Simori gatvėj; tarpi St. Clair 
ir Superibt,'2 šeimų, labai geram 

• stovyje. • ■ . ■ _ . _'
East 95 gatvėj, netoli Sūpe- 

rior. Labai gražus, vienos šei
mos. Viskas naujai pertvarkyta. 
Kilimai. ' .

East’ 81 gatvėj, netoli Supe
rior. Labai getas, didelis vienos 
šeimos. *2 garažai. Didelis skly-

Du namai vienam sklype.
Vienas dviejų šeimų, 5 ir 4 
kambariai. Kitas vienos šei
mos, 6 kambarių. Nuomos 
per mėnesį $235. Palieka 

' naujus $300.0 vertės baldus 
išnuomavimui. Naujai išre- 

^montuota. E. 79 ir Superior 
Gražus vienos šeimos/ la

bai geram rajone, esančiam . 
bulvare prie E. 107 St. Ga
so šildymas.

EZELLA DRESS SHOP
7011 Superior Avenue . EX 1-8653

DVIGUBAI ŽENKLŲ KAS ANTRADIENĮ VVsikeOs Fanerai Heme

VISU LIETUVIŲ SUSITIKIMO VIETA
„ ' ■ • ' • ‘ ‘ •

Alus,'Vynas. Degtinė. Konjakai. KitL gėrimai
. Įvairūs, valgiai,, šeštadienių vakarais šūkiai griežiant
; geram orkestrui

KE 1-9737

VYRAI! AR JUMS NESKAUDA KOJŲ? 
AR JŪSŲ BATAI YRA NEPATOGŪS? 

PAMĖGINKIT A i i "C H S U I*P O R T minkštus, ’ 
išklotus masažiniUs batus

Puikus Vėl;, kinių batų pasirinkimas ■
• . • Moterims ir vaikams- ■
DVIGUBAI ŽENKLŲ ANTRADIENIAIS

JAMES SHOE STORE
7041 Superior Avė;

Pilnas laidotuvių patarnavimas
—HAMMOND VARGONAI PER ŠERMENIS—

6202 SUPERIOR AVĖ. HEnderson 1-9292

M AR NELL’S
•7023 Superior Avenue
Saldainiai, Riešutai, Popkornai 

čia su sitiki t sąvo draugus'po .pamaldų 
GeriąuBįa kava mieste

JAKUBS <& S.ON 
FUNERAL HOME

Vėsinamas oras Jūsų patogutnui

Deliu E. Jakulis &Willinm J. JakubS
Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamiiotojai

25 metai simpatingo ir rimto patarnavimo
ENdicott Ū17M6621 Edna Avenue
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THEFIELD
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Senatorius P. H. Douglas ir kongreso narys F. Busbey Chicagos minėjime
Tarptautinės padėties i 

vaizdžiai atsispindi i 
16-sios akto minėjimuose. Kai 
netolimos praeities Lietuvos Ne
priklausomybės minėji m u o s e 
JAV valdžios atstovai, tepasi
tenkindavo užuojautos paverg
tai Lietuvai pareiškimu, šian
dieną jų kalbose jau skamba 
nauja — akcijos gaida.

Ashlando Auditorijoje, Chica- 
goje, vietos ALTo vasario 14 d. 
surengtame minėjime vienas va
dovaujančių senatorių I’. H- 
Douglas ne tik parodė gerą mū
sų praeities žinojimą, bet ir 
konkrečiai nurodė, kokių žygių 
jis imsiąsis Senate 'Lietuvos ir 
kt. pavergtų kraštų byloms . ju
dinti. Jis pažadėjo įteikti sena
tui kelias rezoliucijas; siekian
čias. kad ir .JAV įstatymdavys- 
tės organai pabrėžtų Lietuvos 
•užgrobimo nepripažinimą, kad 
būtų pasmerktas Sovietų Sąjun
gos laisvių paniekinimas ir tau
tų naikinimas pavergtuose kraš
tuose ir kad JAV atstovas 
Jungtinėse Tautose amb. Lodge 
pavergtų kraštų reikalą iškeltų 
Jungt. Tautose.

Kongreso atstovas F. Busbey, 
Baltijos (Kersteno) komiteto 
narys, atstovaująs, A. Rudžio 
žodžiais, tirščiausiąi gyvenamą 
lietuvių koloniją, kėlė Baltijos 
komitetui lietuvių pateiktos me
džiagos reikšmę, jos svarbą vi
sam laisvam pasauliui ir kvietė 
kovoti iki Lietuvos laisvės. Mi
nėjimo dalyviams buvo išdalin
tas tekstas atstovo Fred E. 
Busbey kalbos, š. m. vasario 3 
d. įrašytos j Kongreso 
(Congressional Jlccord); 
vos Nepriklausomybės 
proga. Ilgą pareiškimą 
Busbey baigia skatinimu ir to
liau petis į petį stovėti šalia nar
sios lietuvių tautos>iki Lietuvos 
nepriklausomybė taps realybė.

¥

36-sios Nepriklausomybės me
tinės pradėtos pamaldomis Šv. 
Kryžiaus bažnyčioje. Pamaldas 
laikė klebonas kun. A. Linkus, 
kunigų Paukščio ir Stasio asis
tuojamas. Pamokslą, kuriame 
klausytojus skatino siekti Tė
vynės laisvės žiburio, Basanavi
čiaus, Kudirkos. Maironio, Sme
tonos ir kitų didžiųjų laisvės 
kovotojų pavyzdžiu, pasakė kun. 
Barauskas.

¥

raida iš Lietuvos atgabenta savanorių 
ir Vasario kūrėjų vėliava. Po Lietuvos ir 

JAV himnų (I. Motekaitienė, 
sūnui Mahigirdui palydint), E. 
Mikužiūtė perskaitė Nepriklau
somybės paskelbimo aktą. J. 
Daužvardienė perskaitė išvyku- 
sio konsulo Dr. Daužvardžio 
sveikinimą ir savo vardu skati
no į vieningesnj žygį Lietuvos 
laisvinimo keliu. ALTo pirm. Ši
mutis išdėstė ALTo žygius ir 
nuopelnus per 14 metų, davu
sius Lietuvos laisvinimo akci
jai apie pusę miliono dolerih.

Minėjimo dieną surinkta apie 
8000 dol. Pernai buvo sudėta 
apie 9 */Į» tūkst.

Izab. Motekaitienė padainavo 
trejetą dainų. Ateities šokėjai 
pašoko keturias šokius, o meni
nę programą baigė 
ansamblis, 
deikos

listės D. Stankaitytės ir akomp. 
A. Nako. Dainavos ansamblis su 
solistais D. Stankaityte ir Vaz- 

’nelin giedojo ir pamaldų metu. 
¥

Jei su pasitenkinimu galime 
konstatuoti didelę pažangą kon- 
gresmanų ir senatorių pareiški-' 
muose, patvirtinamuose konkre
čiais jų darbais plenumuose ir 
komitetuose, tai, deja, to nega
lime pasakyti apie save. Mūsų 
minėjimuose Vis dar perdaug 
tuščiažodžiavimo, autoreklamos, 
nepunktualumo ir "balaganšči- 
nos”. Ir ar ne tai, pridėjus dar 
mūšų viršūnių nepabaigiamą er
zelį dėl primato prie suskaldyto 
lovio, mažina dalyvių skaičių 
tautinės reikšmės aktuose ir su
laiko aukai .skirtiną dolerį ir 
taip jau netikros konjunktūros 
kiečiau suspaustoje piniginėje?

J. Paplėnas

tų kartu su raudonąja. Kinija 
atsiųsti savų stebėtoją! Be? to, 
negalėtų susidaryti ■ ne tik Eu
ropos Gynybos Bendruomenė, 
bet ir NATO turėtų susilikvi- 
duoti. Pagaliau, abi Vokietijos,, 
tiek subolševikintoji rytų zona, 
tiek-vakarų Vokietija,, įeitų į 
Molotovo sugalvotąją "saugu
mo” sistemą lygiomis teisėmis. 
Negana to, Molotovas siūlo, kad 
visa svetimoji kariuomenė būtų 
iš Vokietijos atitraukta, bet jei
gu kiltų pavojus, ji galėtų vėl 
būti grąžinta. Taigi, raudonosios 
armijos tankai bematant galė
tų dardėti Vokietijos plentais, 
o anglų ir amerikiečių kariuo
menes reikėtų atsigabenti iš už
jūrio! r

Dulles ir šį kartą, atmesda
mas perdaug jau permatomus 
Molotovo pasiūlymus, paminėjo 
Pabaltijo valstybes, su kuriomis 
Maskva irgi buvo pasirašiusi 
nepuolimo ir draugingumo sutar
tis, Iškilmingi pasižadėjimai- ne- ' 
apsaugojo tų valstybių nuo už
puolimo ir okupacijos.

Savaime Molotovas, mūsų 
akinus žiūrint, atliko gerą dar
bą, Jeigu anksčiau dar būta iliu- 

Izijų, esą po budelio Stalino mir
ties Maskvos politiku esanti pa
sikeitusi, tai Berlyno konferen
cijos metu Molotovas ciniškai 
atidengė kortas. Be 'jokių abe- 

' jojimų paaiškėjo, kad Kremlius 
ne tik nieku gyvu nenori pasi
traukti iš Rytų Vokietijos, bet 
priešingai, Molotovas nedvi
prasmiškai siekia išplėsti savo 

' įtaką Vakarų Vokietijoje, taigi, 
paimti savo globon visą Vokieti- 

į ją. Antra vertus, jis nori su- 
1 kliudyti ne tik Europos Gyny

bos Bendruomenę, bet ir kėsi
nasi prieš šiaurės' Atlanto Or
ganizaciją (NATO) ir mėgina 
iš Europos išstumti Amerikos 
Jungtines Valstybes. Nereikia 
būti. ypatingai akyliam. Tai 
praktikoje reikštų, kad visa Eu-

■ ropa atitektų Maskvai.
Šiandien dar sunku pasakyti, 

kaip politikos reikalai rutulio
sis po Berlyno konferencijos, 

i Bet pasaulis dar kartą galėjo 
. įsitikinti, ko siekia Maskva. Mo- 
• lotovas atvirai atidengė bolše- 
> viki) kėslus. V.

(Atkelta iš 1-mo pusi.), 
tų pasitraukti svetiniojj kariuo
menė, taigi taip pat „amerikie
čiai, : o be to, vokiečiams būtų 
įsakmiai uždrausta dėtis į Eu
ropos Gynybos Bendruomenę.

Ko. siekia Molotovas, kiekvie
nam aišku. Pasilikusi be rriilita- 
rinės vakarų pasaulio apsaugos, 
visiškai nuginkluota, "išvalyta” 
nuo Maskvai nepageidaujamo 
elemento ('.'rasistų, militaristų 
ir monopolistų”), visa Vokieti
ja, taigi, ir vakarinė jos dalis, 
'būtų paversta "liaudies demo
kratija” ir ji kaip nunokęs obuo
lys nukristų į satelitų tarpą. 
Maskvos viešpatystės sienos pa
sistūmėtų iki Reino ...

Savaime suprantama, kad va
karų valstybių miništeriai tokį 
Molotovo planą griežtai atmetė, 
o Dulles ta proga įsakmiai pa
minėjo Lietuvą ir kitas Pabal
tijo valstybes, pavaizduodamas

įvairioms mokslo šakoms, 
statytų metinę veiklą, kurioje 
dalyvautų ne tik jų nariai, bet 
svečiai iš Amerikos universite-" 
tiį, iš valdžios sluogsnių ir tuom
atsirastų rimta? kontaktas tarp 
Amerikos viršūnių ir būtų gąt 
Įima gauti jų paramą, kada bus 
mums reikalinga. Tokia galinga 
organizacija galėtų išlaikyti -sa
vo patalpas įvairiose lietuvių ap
gyventose vietose, organizuoti 
meno ir mokslo parengimus ir 
įkurti jaunimui mokslainėles, 
kad jaunįmip-išlaikytų lietuviš
koje dvasioje! Tokiose patalpo
se galėtume rengti tinkamus ir 
kilnius pobūvius,' ugdant tinka
mą socialinį gyvenimą, kuris 
sutrauktų mūsų 
rhesnėn pažintin 
nuo ištautėjimo 
dybose. Tokiose
ba klubuose galėtų būti dailės 
bėi muzikos mokslainėles, ktlr 
mūsų vaikai galėtų lavintis.

Be vieningo, intelektualinio 
susivienijimo tokie darbai ne
įmanomi.. Be tų darbų, ir be 
ryškios, ' planingos programos.

L I ET U V I-'Ų MOKSLO 
IR MENO D II A U G I J A

Pažvelgę . Amerikos lietuvių 
.gyvenimo 50 metų tarpan ma
tom mūsų veikloje’ daugybę 
spragų ir trūkumų. Viena iš žy- 
imausių tai mūsų beprasmiškas 
susiskaldymas ir energijos iš
eikvojimas mažo masto grupių 
veikloje.

Kad nepakartojus tų pačių 
klaidų, kurių pasekmės jau 
mums yra liūdnai ryškios k, t. 
senųjų Amėrikos lietuvių ne
veikia, jų vaikų ištautėjimas ir 
nusilpimas visos veiklos, noriu 
pasiūlyti naują sumanymą, kuris 
gal tas kliūtis apeitų ir atneštų 
didesnę naudą pasaulyje išsklai
dytai mūsų tautai:

Naujakurių tarpe yra nemažai 
gabumų ir energijos. Jei šias jė
gas mes galėt.ume suburti į vie
ningą vienetą, pasišventusį Lie
tuvos išlaisvinimui ir vėliau at
kūrimui, tai prieš tokią jėgą jo
kie- priešai negalėtų atsispirti 
ir mūsų veiklai pastoti kelią.

Šiandien naujakurių tarpe yra 
virš 57 įvairiausių organizacijų. 
Jų nariai ir valdybos pinte su
pintos vieni su kitais. Dažnai 
tose grupėse randasi vos de- 
sėtkas narių ir kartais susirin
kimai yra taip neskaitlingi, kad 
nesudaro net kvorumo.

1 Clevelande yra apie 3000 nau
jakurių. Jų tarpe yra virš 
skirtingos organizacijos. Ar 
ne farsas?

Kitur ir kitose Amerikos 
tuvių kolonijose tas pats karto
jasi. Mes tariipam kariuomene 
generolų be kareivių, organiza
cijų valdybos be narių, skleidė
jai didelių ’ užsimojimų, su pa- 

' skiromis komisijoms, be veik- 
1 los ir be išdavų, nes mūsų jė

gos yra taip smulkiai suskaldy- 
1 tos, kad nustoja prasmės.
' Amerikįją.. lietuvių išeivija, sų 

savo dideliais gabumais, išmoks- 
' linimu, pasišventimu tėvynei ir 
■ idealizmu, galėtų atlikti milžk 
1 niškus darbus ir būti įtakingi 

ne tik savųjų tarpe, bet ir Ame
rikos visuųhienėj, jeigu tik su- 

' gebėtų padaryti tvarką savo tar- 
' pe.

Tad čia noriu pasiūlyti, kad 
Amerikos išeivijoje būtų sukur- 

' ta Lietuvių Mokslo ir Meno 
Draugija, kurion sutilptų visi 
išmokslinti ir veiklūs lietuviai,

• kurie pilnai remia Lietuvos iš
laisvinimą ir jos atkūrimą. To-

1 kia organizacija turėtų būti ne 
politinė ir ne religine. Pavyz
džiui, jon galėtų sutilpti moks- 

1 liniukai (iš kurių tarpo yra virš 
35 kuriedėsto Amerikos univer- 

’ sitetuose), inžinieriai (kurių 
' yra 450 organizuotų), architek- 
1 tai, ekonomistai, teisininkai, 

rašytojai, kalbininkai, laikraą- 
i tininkai, dvasiškiai, artistai, dai- 
i linininkai, gydytojai, miškinin- 
i kai, agronomai ir visų kitų 

mokslo sričių asmenys. Tokia
• organizacija išleistų savą laik- 
. raštį, su paskirtais skyriais

jaunimą arti- 
ir sulaikytų 

svetimose >ve- 
buveinėse ar-

lie-DR. BALYS MATULIONIS

SP6H1AS
VEDA ALGIRDAS BIELSKUS

Egzaminų išlaikymo , proga, linio komandų JAV-bėse. Mūsų

•. neblogą žaidimą. L$K- žaibą at-
♦

' "■ . -c

- VASARIO 16 DIENOS 
MINĖJIMAS SAO PAULO

žinias 
Lietu- 
dienos 
kongr.

42 
tai

Dainavos 
vedamas Stepo So- 

ir talkininkaujamas so-

rįauslo svęikatos.'vąldytojo pa- įdėjo keletą straipsnių ir foto- rungtynes, .tačiau ‘parodė visai 
ręigoše, kartų vesdamas Kauno grafijų. ’ ” • «

ijoaiuo, iji<uiiiikud iHUguuiiun, . . ...» •• .nauju ateiviu laukia toks pats!^ kiUp° P^zdi,-kur ve-
... . na Mn ntnvn ainlnmi "rinkimai-

i

Ashlando Auditorijoje A. J.: lietuvių kalba.
Valonio atidarytame ir kunigų' Gimnaziją baigė aukso meda- 
Paškausko ir Trakiu invokaci- liti 191-1 ir įstojo į karo medici- 
jomis pradėtame minėjime su- nos akademiją Petrapilyje, bai’g- 
sitelkė apie 3900 lietuvių. V.v- dainas pirmuoju 1919. Būdamas 
t imi ir trispalvėmis dekoruotos akademijoje, aktyviai dalyvavo 
scenos fone kitų vėliavų eilėje lietuviškam judėjime. 1917 Lie- 
reali’ų laisvės kovų liudytoja — tuviu Petrapilio Seimo dalyvis,

Sausio 16 Dr. Biilys Matulio
nis gavo malonią žinią iš Medi- 
cal Board Providence, R. L, kad 
jis išlaikė egzaminus ir gavo 
praktikos teises. .

Gimė 1898. 5. 21. Antakalnių 
km., Utenos aps. Įstojo į Vino- 
gyadovo privatinę gimnaziją 
Vilniuje, kurioje mokėsi lenkų 
turtuolių vaikai. Į rusų gimna
ziją įstoti buvo neįmanoma, 
esapt ne rusui ir dar katalikui. 
Gimnazijoje buvo lenkiška dva
sia. Lietuvių buvo tik 3, kurių 
vienas net nesijautė lietuviu. B. 
Matulionis po kietos kovos ir 
didelio triukšmo išsikovojo sau 
teisę tikybos pamokas atsakinė-

Prezidentas Eisenhoįveris Baltųjų Rūmu rožių sode su įvairių 
tautų studentais, jį aplankiusiais. Studentai į New Yorką buvo 
suvažiavę iš 32 kraštų. Iš kaires: Lebanono, Danijos, Ispanijos ir

Izraelio atstovai

atstovaująs liaudininkus. Įsikū 
rusios Korp. Fraternitas Lithu- 
anica paryš. Paskutinis Petra
pilio Lietuvių Studentų Dr-jos 
pirmininkas, kurios archyvus 
parnešė bėgdamas atgal į Lie
tuvą. 1917 Petrapilio Lietuvių 
Studentų’ Dr-ja, padedant gen. 
Nagiui ir kun. Sabaliauskui (Ža
lia Rūta, Kalevalos vertėjas), 
pasiuntė delegaciją j Suomiją 
užmegzti santykius su suomių 
studentais. Delegacijos pirmi
ninku buvo išrinktas B. Matu
lionis. Delegacijoje dalyvavo St. 
Kerpauskaitė ir stud. Stasiūnas. 
Suomių studentai pradėjo šnai
ruoti į delegatą, kalbantį kaž
kokia nesuprantama lietuvių k. 
ir dar vilkintį rusų karo akade
mijos studento uniformą. Rei
kia atminti, kad 1917 suomių 
laisvės troškimai ir antirusiški 
nusiteikimai buvo aųgščiausiam 
laipsnyje. Tais pat metais suo
miai paskelbė autonomiją ir ne
priklausomybę. Kai prof. Mikola 
išvertė B. Matulionio kalbą suo- 
mLškai, soumiai sukėlė ovacijas, 
nes pamatė, kad suomių studen
tų ir lietuvių studentų troškimai 
yra tie patys.

Tik baigusį karo medicinos 
akademiją, jau raudonoji rusų 
valdžia mobilizuoja ir siunčia į 
rytų ariuįją Sibire kovai su 
Kolchaku. Tačiau dr. Matulio
niui rūpi, kas Lietuvoje dėdasi. 
Lietuvos Nepriklausomybė jau 
paskelbta. Į trečią dieną po jo 
mobilizavimo, pasikvietęs dar 
vieną žinomą lietuvį, bėga drau
ge Lietuvon. Grįžęs Lietuvon, 
tuoj pat įstoja savanoriu Karo 
Sanitarijom kaip sanitarijos gy. 
dytojas, išbuvo iki 1940 pulki
ninko laipsnyje. ! t).

1938-40 konsultantas Karo Ii- Medicinos klausimais rašė 
goninėje Kaune. Būdama-s^kuro žurnale "Medicina”.

Vokiečių okupacijos metu ar
timą ryšį palaikė su pogrindžio 
veikla ir kritišku momentu pa
gelbėjo VLIK-ui.

Vokietijoje--“Dr. Matulionis 
dirbo-Anglų Raudonojo Kryžiaus 
sanatorijose 4 metus. Nuo at
vykimo dienos Amerikon dr. Ma
tulionis dirba Wallum, Lakė 
Statė • Sanatorium, Rh. Ir kaip 
gydytojas asistentas, žadėdamas 
tą darbą-ir toliau tęsti, o laisvu 
laiku verstis privačia praktika.

Tuberkuliozinę ir Infekcinę li
goninę.

1930 lankosi Charittee klini
kose Berlyne, 1936 Universiteto 
klinikose Vienoje. Kauno uni- 

. versitete išlaikė egzaminus 1937 
I medicinos daktaro laipsniui jgy-

likimas, kurio genesnės kartos 
ateiviai susilaukė prieš nauja
kurių atvykimą, būtent — pra
pultis. Jeigu ne naujakuriai, jau 
šiandien gal būtų tik 2 laikraš
čiai ir pora organizacijų išlikę, 
o viešų parengimų lietuvių kal
boj jau būtų labai reta.

Būtų patartina, kad visų pro
fesijų veikėjai ir vadai apie šią 
mintį pagalvotų, ir jei randa 
plitarimo, griebtųsi savo kolo
nijoje sukurti komitetą, apjun
giantį visas mokslo ir meno jė
gas, išnagrinėti galimybes su
tverti vieningą, tvirtą, rimtą 
kūną, - su kuriuo, skaitytųsi ne 
tik visa Lietuvos išeivija, bet ir 
Amerikos- sluogsniai.

P. J. žiūrvs

da Molotovo siūlomi "yinkimai”; 
Kaip Molotovas nesistengė išsi
sukinėti, bet vakarų diplomatai 
jį privertė viešai prisipažinti, 
kad Maskvai laisvi rinkimai nė
ra priimtim.

Dar labiau paaiškėjo Maskvos 
kėslai, kai Molotovas iš savo 
gausos rago papylė lfitą planą, 
būtent^ saugumo projektą. Pa
gal jį, visos Europos valstybės 
sudarytų sutartį, kuria būtų lai
duojami jų saugumas ir- nelie
čiamybė, kitaip tariant, sudaro
ma visų Europos valstybių ko
lektyvinio saugumo sistema. 
Kadangi Rusija save laiko eu
ropine valstybe; tai ji toje są
jungoje dalyvautų, tuo tarpu kai 
Amerika, pagal Molotovą, gale-

PRANEŠIMAS APYGARDINIŲ 
PIRMENYBIŲ REIKALU

Papildydami Vid. Vakarų 
Sporto Apygardos Komiteto pra" 
nešimą Nr. 6, liečiantį mums 
pavestas surengti apygardines 
1954 metų kamuolio žaidimų pir
menybes, kurios įvyks kovo 
mėn. 27-28 d. Detroite, prane
šame:

Pirmenybių dalyviai regis
truojasi bei įvairias informaci
jas gauna šiuo adresu:, Pr. Mi- 

’siflnasj 8874 Lafayette Avė., 
Detroit, Mich. Registracijos ter
minas yra kovo mėn. 17 d. Re
gistracija atliekama atitinkamai 
užpildant registracijos lapus, 
kurie kartu su pirmenybes lie
čiančiais aplinkraščiais bus iš
siuntinėti visiems Vyr. FASK- 
te registruotiems apygardos 
sporto klubams. Jei atsirastų 
Vyr. FASK-te neįregistruotų 
sporto klubų ar komandų, kurie 
norėtų pirmenybėse dalyvauti ir 
tuomi įsijungti į lietuvišką spor
tinį judėjimą, prašome kreiptis 
į mus virš nurodytu adresu, rei
kalingoms informacijoms bei re
gistracijos lapams gauti.

Detroito.LSK Kovas

stovavo: A. Būrzdukąitė (kapi
tonė), A. Liutkevičiūtė, J. Lai- 
kūnaitė, E. Kajackaitė, E. šikš- 
niūtė ir S. Juodvalkytė.

Jaunių krepšinio rungtynes, 
kaip ir buvo laukta, užtikrintai 
laimėjo LSK Gintaras įtikinan
čia pasekme 65:23 (33:10). Gin- 
tariečiai parodė tiek techniškai, 
tiek taktiškai visa klase augš- 
tesnj žaidimą už žaibiečius ir, 
turėdami visą eilę neblogų meti
kų, nesunkiai sukrovė’ pemažą 
taškų kapitalą. Palyginus dabar
tinį gintariečių ' žaidimą su jų 
pasirodymu 111-sios sporto žai
dynėse, pereitais metais Chica- 
goję, aiškiai matosi padarytą di
delė pažanga.

Clevelando žaibas, nors ir pa
rodė didelių pastangų, tačiau ne
pajėgė sukurti stipresnio pasi
priešinimo. žaibo eilėse šiuo me
tu yra nemažas gerai nuaugusių 
ir entuziastingų jaunųjų krep
šininkų būrys. Tačiau aiškiai 
matosi stoka gero trenerio ran
kos, kuri privestų komandą prie 
.sistematingo žaidimo ir geros 
kamuolio šaldymo technikos.

CHICAGOS LSK GINTARO 
JAUNIAI GRAŽIAI PASIRODĖ 

CLEVELANDE
Jau ilgesnį laiką Clevelande 

nebuvus jokiam ]•■••> 
sportiniui paręngimuio pereito 
sekmadienio (vasario 21 d.) 
draugiškos jaunių krepšinio 
rungtynės tarp š. Amerikos lie
tuvių krepšinio meisterio ' Chi
cagos. LSK .Gintaro ir Clevelan
do LŠK žaibo' buvo -.laukiamos 
su susidomėjimu. , ■ ; •

Priešžaismyje. susitiko LSK 
Žaibo moterų ' tinklinio komanda 
su ČleVeląndo latvėmis. Rungty- 
-nes laimėjo latvės, pasekme 2:0 
(15:6); (15:10h -Tenka pažy
mėti, kad Clevelando latvės turi 
vieną iš. stipriausių -latvių tink-

ligoninėje suprojektavo Fiziote
rapijos skyrių. Tokį pat Fiziote
rapijos- skyrių, buvo pakviestas 
suprojektuoti ir vesti naujosio
se uniyersitėto klinikose Kaune. 
1933 paskirtas organizuoti Birš
tono kurortą. Kruopštaus darbo 
dėka Birštono kurortas tapo tik
rai gražia poilsio ir gydymo vie
ta. Kurorto direktorium išbuvo 
iki 1940, kada rusai tam pačiam 
Birštone’ areštavo, ir kalino Ma- 
rijampolės ię Kauno kalėjimuo
se. ■..................................................................................,

1941-44 Dr. Matulionį?, ,vy- vietiniai Amerikos • laikraščiai;mergaites, nprą ir .pralaimėjo

Vasario mėn. 14 d., sekmadie
nį, didžiausioje lietuvių koloni
joje Vila Žolinoje, lietuvaičių 
amerikiečių seselių vedamoje 
portugalų kalba gimnazijoje bu-, 
vo surengta Lietuvos Nepri
klausomybės paskelbimo Vasa
rio 16 dienos minėjimas, kuria
me dalyvavo ■ arti tūkstančio 
mūsų tautiečių.

VID. VAKARŲ SPORTO 
APYGAĘDOS ‘ 

PRANEŠI M A S N R. 7
Pagal numatytą VVSA-dos 

pusmečio veiklos planą, apygar- 
lietuviškam'dinės stalo teniso-pirmenybės 

įvyks balandžio mėn. 10-11 die
nomis Clevelande. Pirmenybes 
rengia apygardos komitetas.

Programoje:' 'vyrų komandi
nės, moterų komandinės, vyrų 
vieneto ir dvejeto, moterų vie
neto ir dvejeto, mišraus dveje
to, jaunių vieneto ir dvejeto ir 
mergaičių vieneto ir dvejeto var
žybos. Vyrų komandą sudaro^ 3, 
asmenys, moterų-r 2. jaunių ir 
męrgaidių gimimo, datos .'riba 
yra 1936 m. sausio * mėn. ;1 d.
■ Pirmenybėse gali dalyvauti 
tik apygardos ribose esą ir Vyr. 
FASK-te registruoti sporto klu
bai bei pa vieniai, sportininkai.' 

balyvių registracija'iki balam 
džįo 1. d., šiuo adresu : Algirdas

APDRAUDOS 
PATARNAVIMAS

MAŠINŲ, GAISRO, 
GYVYBĖS

Milionai žino Farm Bureau ap
draudę dėl žemų kainų. Bet ar 
Jūs žinojot, kad Jūsų Farm 
Bureau atstovas gali Jums duo- ( 
ti tvirtų apdraudę už nedidelę 
kainą.

Perkant ar pratęsiant bent ko
kią apdraudę Jūs visad pasitei- - 
rpukit ' . . ”• '

' PAULINA MOZURAITIS 
13706 Bemrood AVe. ■ 

Tel. LO 1-7795

FARM BUREAU
INSURĄNCE COS> .

• Farm Bur«au Mutual' inauftųica Čo.
• Farm Baraau.Muilai Flra lnauranca C#.
• Farm Buraau Lile Inturance Co.
HOME OFFICE: COLUMBUS, OHIO

'a7a=T;=====' Į 
’ ■ * \ ' i ’
Nasvytis, 1380 Ansel. Rd;,. Cle- . 
veland 6^ Ohio;.
. Smulkesnės informacijos bus 
atšĮciru. aplinkraščiu išsiuntinė
tos .visiems' apygardos sporto 
klubams, . . \ .■ - ,

VVA-doe,Komi tetas
' į-.


