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sibaigė susitarimu: pirmininkai 
ir dabartinė Vykd,. Tarybos su
dėtis paliekama ta pati dar vie- 
neriems metams.

KEPA SPECIALISTUS
Suėjo treji metai, kaip Kau

ne įsteigtas Politechnikos Insti
tutas — inžinierių mokykla, tu
rinti atstoti universitetinį tech-

■i

■

vyksta 
keturių užsi en io reikalų mi ni s t e r i ų konferencija. Kitą, sava it ę 

' posėdžįaus Rytų Berlyne.

Kovo 14 dieną Lietuvoje bus 
vykdomi "rinkimai" į’ Sovietų 
Sąjungos Augščiausiąją Tarybą 
ir į Tautybių Tarybą. Augščiau- 
siosios Tarybos linkimams Lie
tuva padalinta j 10 rinkiminių 
apygardų, o Tautybių Tarybos 
— j.> 25 rinkimines apygardas. 
Iš kiekvienos apygardos bus 
renkamas vienas atstovas. Jau 
.dabar pradedamos skelbti ”soc- 
lenktynės" tarp paskirų įmonių 
tų rinkimų” garbei. O kandida
tų tik tiek, kiek reikia išrink-

ARDO VIENKIEMIUS
Per 1053 metus visoje Lietu

voje iš vienkiemių j "kolūkines 
gyvenvietes" perkelta "daugiau 
kaip tūkstantis” šeimų. Tad tuo 
tarpu vienkiemių griovimas ir 
suvarinėjimas j kolūkinius kai
mus vyksta lėtai: tokiu tempu 
visai programai įvykdyti reik
tų apie 300 metų ... Bendrų gy
venviečių planų jau esą sudary
tą 1,500. Vien projektams esą 
išleista per 6 milionus rublių.

KO IŠMOKSTA
Priekulės ir Švėkšnos, viduri

nių mokyklų chorai išmoko eilę 
rusų ir ukrainų dainų, o šokių 
rateliai __ rusiškų ir ukrainų
šokių...

TIK TOKIA GAMYBA
Petrašiūnų popierio fabrikas 

pradės gaminti popierių laiš
kams ir vokus, šiais metais ža
da pagaminti 20 milionų vokų. 
(Jei tie vokai būtų naudojami 
tik privatiems laiškams rašyti, 
tai kiekvienam nuo 15 metų am
žiaus Lietuvos gyventojui tektų 
maždaug po vieną voką kas mė
nuo ...).
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nikos ‘fakultetą, šis institutas 
veikia buvusiuose žemės Banko 
— Užsienių Reikalų Ministerijos 
namuose. Per trejus metus in
stitutas jau suskubęs išleisti 
daugiau kaip 1000 inžinierių (!) 
ir jame dabar esą net 2,600 stu
dentų. Jis rengiąs 18 specialybių 
inžinierius.;.

KĄ SKAITYS?
Valstybjnė Grožinės Literatū

ros Leidykla šiais metais žada 
išleisti Lietuvoje 222 paskiras 
knygas, iš viso 3,717,000 egzem
pliorių. Į tą skaičių įėina ir kny
gelės vaikams bei gaidos, štai 
ir autoriai, kuriuos patieks Lie
tuvos skaitytojams toji leidyk
la: Majakęvskis, Budionovas, 
Makarenko, Ehrenburgas, Spa- 
•novaš, Kočetovas, šundikas, An
tonovas, Zakrukinas.

Iš lietuvių literatūros žada 
perspaūsdinti Biliūno raštų dalį, 
Kristijono Donelaičio "Metus" 
(240 metų nuo Donelaičio gimi
mo proga) ir net Baranausko 
Anykščių šilelį (iliustruota). 
Žada spausdinti ir tautosakos: 
Stanevičiaus ir brolių Juškų rin
kinius. Iš dabartinių rašytojų 
žada tęsti Cvirkos ir Vienuolio 
raštų leidimą. Be to atskirai per
spausdinti Cvirkos "žemė Mai
tintoja”. Putino "Altorių šešė
ly" žada išleisti rusiška leidykla 
Vienuolio "Puodžiunkiemis", Si
monaitytės "Pikčiurnienė”. Tai 
vis jau anksčiau pasirodę raštai.

Iš naujų raštų numatoma tik 
Dovydaičio romanas "Anksti ry
tą" ir Venclovos romanas, ku
ris, anot jo paties naujametinio 
pasipasakojimo, dar tik įpusė-. 
tas.

Numatomi pradedančių rašy
tojų eilių rinkiniai: širvio "žy
gio draugai" ir Giedrio "Kryž
minė ugnis”. Vaikams žada Mai
ne Reydo "Raitelį be galvos”, 
Jefremovo "žvaigždžių laivai”, 
Tuskabo "Juodąjį vėsulą”. Nu
matoma išleisti kiek knygų ir 
lenkų kalba.

Prezidentas Eisenhoweris, vienų metų prezidentavimo proga, 
vo iš -vyriausybės kabineto narių šią kristalinę taurę, papuoštą 
prezidento antspaudu ir svarbesniais jo gyvenimo įvykių ženklais.

Rusijoj važinėjo keli JAV studentai jaunuoliai tvarką universitetinius laikraščius. Juos vežiojo 
komunistų agentai ir rodė gražiausias vietas ir norėjo laimėti jų palankumą. { Pabaltijį ncvėže. 
Neviuur leido fotografuoti. Studentų daryta nuotrauka Maskvoje, kur sovietinės vergės šluoja 

sniegą Maskvos Raudonojoj • aikštėj.

ga-

Gimnazijos namų reikalu

Berlynan jau susirinko visi 
keturi posėdžiautojai, lydimi 
gausybės ekspertų ir palydovų. 
Maskva atsivežė ir komunisti
nės Kinijos dvylikos narių dele
gaciją, kuri, jei Molotovui bus 
nusileista, taip pat gali būti 
reikalinga.

Berlyno konferencijoj vaka
riečiai kels Vokietijos ir Aus
trijos problemas. Bandys Vokie
tiją suvienyti, o Austrijai gra
žinti pilną suverenumą ir iš
vesti esamas okupacines kariuo
menes.

Rusija Berlyno konferencijo
je, kad ir kalbėdama tais pačiais 
klausimais, sieks visokiomis 
priemonėmis, kad Vokietija nie
kad nebūtų apginkluota. Ir jei 
to nepasieks — iš konferencijos 
nieko neišeis.'

Rusija, atsivežusi ir komu
nistinės Kinijos atstovus, dar 
bandys išgauti jai pripažinimą.

į konferenciją valstybės se
kretorius Dulles išvyko kietai 
laikytis pasiryžęs. Jį dar paly
dėjo eilės pavergtųjų raštai, kad 
neprekiautų pavergtaisiais.

Prancūzijos Bidault taip pat 
pažadėjo Vokietijos apginklavi
mo klausimo neišmainyti į pa
liaubas Indokinijoje.

Edenas, kaip paprastai, liko 
paslaptingiausias. Jis tik manąs, 
kad dėl taikos formulės suradi
mo bus verta ir daugiau, negu 
dvi ar tris savaites posėdžiauti.

Pirmadienį, konferencijai pra
sidėjus ir jau pradėjus reikalus 
čiupinėti, tuoj pasipylė komen
tarai; kad tai bus. .dar vienas 
bandymas pakartoti 'visa

Paskutiniuoju metu užtinka
me spaudoje įvairių nepagrįstų 
teigimų ir prasimanytų tvirtini
mų Vasario 16 gimnazijai Už
pirktų namų reikalu. Gavome ir 
eilę užklausimų iš mūsų rėmėjų. 
Valdyba, nors jau anksčiau yra 
kai kuriais vėl keliamais klausi
mais pasisakiusi, praneša:

Lietuvių Bendruomenė Vokie
tijoje, atstovaujama Krašto Val
dybos, yra teisme registruota 
organizacija su pilnomis^įujridi- 
nio asmens, teisėmis, taigi ir su 
teise įgyti nekilnojamą turtą. 
Vasario 16 gimnazijai namai yra 
užpirkti Bendruomenės, khip ju
ridinio asmens, vardu.

Bendruomenė yra teisėta už
pirktų namų valdytoja ir savi
ninkė, žinoma, kiek ją nevaržo 
sutartyje numatytos mokėjimo 
sąlygos, su kuriomis taip pat 
yra susijęs įrašymas į įpotekos 
knygas.

Valdyba su namų pardavėju 
nesibylinėjo ir ne tik kad nėra 
nustojusi įmokėtų 45.000 DM, 
bet ir tokio pavojaus neturėjo.

Už įgytą turtą Bendruomenei 
neteks nieko mokėti ‘karo nuo
stolių išlyginimo titulu ("Las- 
tenaugleich”).
■ Namų remonto, perstatymo, ir 
pritaikymo gimnazijos reika
lams darbai buvo tiesioginiai 
prižiūrimi Statybos Komisijos, 
kurią' sudarė inž. J. ĮLepeška, 
gim. dir. A. Giedraitis ir tėvas 
Alf. Bernatonis. Gimnazijos per
sikėlimas į naujus namus buvo 
susitrukdęs tik dėt remonto dar-

kas yra vakariečių taikos poli
tika ir komunistinės pavergimo 
užmačios. Tam sudarė pagrindą 
Molotovo 44 minučių propagan
dinė'kalba, kaip paprastai, visus 
apkaltinanti ir Rusiją į nekalto 
avinėlio rolę pastatanti.___________________________

tai,

»

bu eigos, kurie pagal sutartis 
turėjo būti anksčiau baigti. Kai 
darbai prieš Kalėcįų šventes bu
vo užbaigti, gimnazija tuojau po 
Kalėdų ^atostogų, sausio mėn. 
6-8 d.d., ten ir persikėlė.

Dėl namų ir vietos tinkamu
mo, pirkimo kainos ir pn. pažy
mėtina, kad namai buvo nupirk
ti ne tik valdybos, bet' ir gim
nazijos atstovams bei tarybos 
nariams juos apžiūrėjus ir vi
siems priėjus išvados, kad jie 
tinkami. Panašių ■ėbjektų kainą 
valdyba taip pat buvo anksčiau 
išstudijavusi ir rado, kad pasiū
lytoji kaina yra visai priimtina. 
Bet ir kiekvienas, žinąs Vokie
tijos sąlygas, iš augščiau pa
teiktų davinių gali susidaryti 
tikrą vaizdą.

Valdyba prašo tautiečių, ku
rie nenori sąmoningai Vasario 
16 gimnazijos reikalams pa
kenkti — tokių, tikime, nėra —j 
lengvabūdiškai netikslių sam-i 
protavimų ir. nepagrįstų žinių 
neskleisti. Jei yra kam kokių ne
aiškumų ar abejonių, prašome 
kreiptis į valdybą ir ji mielai vi
sais klausimais informuos, juo 
labiau; kad kai kuriuos juridi
nius klausimus nušviesti ir sub- 
jektyvinėmis pažiūromis pagrįs
tus pareiškimus atremti trum
puose pranešimuose neįmanoma. 
Pačiam suinteresuotajam turė
tų būti maloniau išeiti viešu
mon su tikrais faktais net ir to
kiu atveju, jei apskritai pačiu 
reikalu pažiūros skirtųsi.

P. L. B.
Vokietijos Krašto Valdyba

Sausio 12 d. Neuchatelyje mi
rė profzMax Niedermannas, pa
sižymėjęs kalbininkas ir, nuošir
dus lietuvių tautos bičiulis. Ra
šantis šias eilutes ilgus metus 
palaikė su velioniu ryšius ir tu
rėjo progą keliais atvejais jį 
lankyti bei su juo išsikalbėti. 
Kai paskutinį kartą parašėme 
jam laišką, palinkėdami laimin
gų Naujų Metų, susilaukėme at
sakymo jau nebe iš jo paties, 
bet iš dukters, kari pranešė 
liūdną žinią, kad profesorius be
viltiškai sergąs ir kad jo dienos 
jau esančios suskaitytos. Ir iš 
tikrųjų, po kelių dienų iš švei
carų radijo patyrėme, kad pro
fesorius pasimirė, o kitą dieną 
gavome gedulingą žinią' ir iš 
liūdinčios šeimos. Laikėme savo 
pareiga dalyvauti jo laidotuvėse 
(sausio 15 d.). Šveicarijos Lie
tuvių Bendruomenės. vardu pa
dėjome lietuviškų spalvų kaspi
nu perjuostą vainiką. šeimos 
nariai patikrino, kad lietuvių 
užuojauta juos ypač sujaudinu
si, nes velionis buvęs didžiai pri
sirišęs prie lietuvių tautos. Ga- 

! Įėjome iš savo pusės teigti, kad 
i lietuvių tauta niekuomet neuž
mirš šio savo bičiulio bei lietu
viu kalbos puoselėtojo.

Prof. Niedermannas'buvo gi
męs 1874 m. gegužės mėn. 19 d., 
taigi susilaukęs beveik 80 metų 
amžiaus.
gimnaziją 
studijavo 
Bazelyje,

V L I K e
ilgesnį laiką ėjęs trynimasis dėl 
perrinkimo VLlKo ir Vykd. Ta
rybos pirmininkų bei Vykdomo
sios Tarybos narių sudėties pa-

Niedermannas baigė 
Winterhure, o vėliau 
filologiją’ Ziuriche ir 
kur “mokslus baigė

1897 m. Po to gilino žinias vo
kiškajam Freiburge, o ypač Pa
ryžiuje, kur prof. A. Meillet 
įtakoje susidomėjo lietuvių kal
ba. Nuo to laiko, taigi.su viršum 
pusės šimtmečio, talentingas 
kalbininkas nebenustojo doinė-

VISAM PASAULY
•. . . • . . 3 f 3 t

,. • Korėjos belaisvių, atsisakiusių. grįžti pas komunistus 
paleidimas, vakariečių sveikinamas, kaip dar vienas aiškus pasi
priešinimas Maskvos užmačioms. Peipingas ir Maskva tą žygį 
vadina sutarčių laužymu ir tarptautiniu nusikaltimu.

"• Ispanijoje vėl prasidėjo gyvesnis judėjimas, reikalau
jantis Gibraltarą, gražinti Ispanijai. Daugelyje miestų buvo su
rengtos demonstracijos prieš anglus. Ypač aktyvi studentija.

• JAV 1954 metų biudžetas, sumoje 66 bilionų ir 570 mi- 
.lionų. dolerių, pasiųstas Kongresui, Gįnklavimuisi skirta 6Š

■ • Prieš Berlyno konferenciją į" pasitarimus buvo susirinkę 
Dulles, Eden ir Bidault. Susirinko -ne Paryžiuje, kaip buvopla
nuota; bet Vakarų "Berlyne. '■■; ’ '

• Indokinijoje prancūzai pradėjo didelį puolimą, komunis
tinių, jėgų. Perkirsta Indokiniją Vėl sujungta ir priešui- padaryta 
daug nuostolių. ' .' • '

• Prancūzams, naujų rūpesčių, kelia Ispanijos liaroke pra
sidėjęs, judėjimas," kuris nepalankus Prancūzijos politikai Maroke! 
Neslėpdama, kad tai ispanų; atsilyginimas prancūzams už nedrąu- 
gišką politika Ispanijos atžvilgiu.

CLEVELANDO ĮKŪRĖJO 
SUKAKTIS

Sausio 29 d. sueis 200 metų 
nuo gimimo gen. Mozės Cleve
land, kuris 1796 m. įkūrė Cle
velando miestą.“ Ta progA majo
ras Anthony J. Celebrezzę išlei
do proklamaciją, kurioje kviečia 
visus, ypač, mokyklas, sukaktu
ves- paminėti toje Mozės Cleve
land savaitėje.
& ■ ■ ■ . •

NEUŽMIRŠKIT 
REGISTRUOTIS

Viši svetimšaliai,^ kurie netik
ri JAV pilietybės,*šį mėnesį tu
ri užpildyti specialias registraci
jos korteles, Kortelės, gaunamos 
pąšto įstaigose. Jas • užpildžitis 
paštu negalima siųsti, bet reikia 
vėl nunešti ir pašto įstaigose 
įteikti. Vjenąs „asmuo gali nu- 
■nešti. visos šeimosnarių korte
les.

jęsis mūsų gimtąja kalba, ku
riai yra paskyręs nesuskaitomas 
savo ilgo gyvenimo valandas.

1899 m. Niedermannas pradė
jo mokslinę karjerą Bazelyje, o 
paskum ir Neuchatelyje. Kelis 
dešimtmečius jis dėstė senąsias 
kalbas abiejuose universitetuo
se, kol 1925 m„ gavęs ordinari
nio profesoriaus laipsnį, pasili
ko vien Neuchatelyje, ir tose 
pareigose išbuvo, iki 1944 m., 
kai susilaukęs 70 metų amžiaus 
išėjo į pensiją. Už nuopelnus 
Neuchatelio universitetas sutei
kė- Niedermannui garbės profe
soriaus titulą.

Prof. Niedermanno specialybė 
buvo graikų ir ’ lotynų kalbos, 
be to, jis dėstė sanskrito, rusų 
ir lietuvių kalbas, šalia to, lygi
namąją kalbotyrą. Jis yra pa
rašęs visą eilęj^nokslinių veika
lų, kurie didžiai vertinami. Už 
nuopelnus mokslui prof. Nieder
mannui garbės daktaro laipsnius 
yra suteikę Rygos, Bezancono, 
Bazelio ir Ženevos universitetai, 
be to. jis buvo Institut de Fran
ce narys-korespondentas bei ki
tų mokslinių institucijų bendra
darbis. Skaitytojas, lygiu būdu 
kaip ir 'šios korespondencijos 
autorius, be abejojimo, pasiges, 
jog šio mokslininko ir išbandy
to mūsų tautos bičiulio nepager
bė Vytauto Didžiojo Universi
tetas. Mūsų augštosios mokyk
los vadovybė kažkodėl pašykštė
jo šios garbės bei pripažinimo.. .

Paminėsime, kad prof. Nieder
manno mokiniai buvo dabarti
nis Pensilvanijos ■universiteto’ 
prof. A. Semias bei prof. F. 
Brenderis, kurie savo laiku dės
tė Kauno universitete. Jo mo
kinys buvo ir italas G. Devoto, 
vėliau redagavęs "Baltijos Stu
dijas” (Studi Baltici), kurias 
leido Italijos Rytų Institutas.

Prof. Niedermannas betgi ne
apsiribojo vien mokslininko dar
bu. Jis veikliai dalyvavo Neu
chatelio kantono bei miesto vie
šajame gyvenime, buvo kanto- 
nalinio parlamento narys. 1919 
m. jis buvo paskirtas Šveicari
jos delegacijos Paryžiaus taikos 
konferencijoje įtariu. čia jis su
ėjo-į pažintį su Lietuvos dele
gatais prof. A. Voldemaru, inž. 
E. Galvanausku, Martynu Yču, 
Dr. šliupu ir kitais. Pirmojo pa
saulinio karo m'etil, o taip pat 
po karo, prof. Niedermannas yra 
paskelhęs šveicarų spaudoje ke
lias dešimtis straipsnių apie Lie
tuvą. Jiš supažiridino šveicarų 
visuomenę su Lietuva, gynė Lie
tuvos teisės į Vilnių ir 'Klaipė
dą. Savo vertingais.straipsniais 
profesorius daug, prisidėjo priė 
tada-dar.mažai žinomo Lietuvos 
vardo "išgarsinimo’ Šveicarijoje. 
Ir vėliau velionis gyvai sekė 
Lietuvos gyvenimą,, ypač kalbo
tyros srityje. Nė vienas veikalas 
apie lietuvių .kalbą 'nepraėjo jo 
nepdkomėntuotas Šveicarų, Įta-

lų, prancūzų bei kitų taujtų 
moksliniuose žurnaluose.

1921 m., prof. Niedermannas 
pirmą kartą apsilankė Lietuvo
je. Nors kraštas buvo nunioko
tas, bet Lietuva jam paliko ne
išdildomą įspūdį. Ligi to laiko 
profesorius tepažino Lietuvą iš 
rašto,-dabar jis savo akimis ga
lėjo pamatyti kraštą, kurio tau
tai bei kalbai jis jau kelis de
šimtmečius reiškė tiek meilės 
bei prisirišimo, čia jame su
brendo mintis įgyvendinti di
džiulį sumanymą — išleisti lie
tuvių rašomosios kalbos žodyną. 
Jis kartu su kitais dviem švei
carais (prof. A. Sennu ir prof. 
F. Brendęriu) ėmėsi darbo ir 
štai' 1926 m. išėjo pirmasis lie
tuvių vokiečių kalbos žodyno 
sąsiuvinis, žodyną ėmėsi leisti 
žinoma' vokiečių leidykla Carl 
VVinter Heidelberge. Taip kiek
vienais metais išeidavo maž
daug po vieną sąsiuvinį, kol pa
galiau karo metu vienas jau su
rinktas sąsiuvinis per Darmstad- 
to bombardavimą žuvo liepsnuo- 
se.

Profesorius labai sielojosi dėl 
žodyno tolesnio likimo. Pasibai
gus karui' jis neatlaidžiai dirbo 
toliau pasiimtąjį darbą. Reikė
jo suorganizuoti finansinę lei
dimo pusę. Suvargusios Vokie
tijos leidyklos vienos nebeįsten
gė to darbo atlikti; sumažėjo ir 
žodynui paklausa, nes Lietuva 
buvo atskirta. Į pagalbą atėjo 
Pensilvanijos unverstėtas, kuris 
fin;. .siškai parėmė žodyno lei
dimą. Tokiu būdu po karo lei
dimo darbas vėl buvo atnaujin
tas ir laimingai" išleisti du to
mai. Jau išėjo ir trečiojo (pa
skutiniojo) tomo pirmieji sąsiu
viniai. Mirus prof. Brenderiui, 
jo vietą užėmė lietuvis moksli
ninkas prof. A. Salys, Pensilva
nijos universiteto profesorius.

Trumpai prieš Kalėdas gavo
me iš profesoriaus 22-tąjj sąsiu
vinį, kuris baigiasi žodžiu "pra- 
buvėlis". 1944 m. išėjęs į pensi
ją, Niedermannas paskutinius 
savo gyvenimo metus daugiau
sia skyrė šiam lietuvių kalbos 
žodynui. Kai savo laiku lankė
me garbingąjį profesorių, jis 
reiškė abejojimų, ar besulauk
siąs savo pasiimtojo darbo galo. 
Deją, likimas nebeleido jam ią? 
gyventi tos laimingos valandos, . 
kai būtų išėjęs paskutinysis ."są-. 
siuvfnis.. Negailestingą mirtis 
išrovė didįjį mokslininką! ir lie
tuvių tautos bičiulį iš gyvųjų . 
tarpo. Bet jo šviesi atmintis ne
išdils iš tų žmonių tarpo, kurie 
turėjo laimę, su šiuo; nepaprastai 
augšto intelekto asmenybe ben-, . 
iflrauti. O lietuvių, tauta niekuo
met nėužmiyš savo garbingojo 
bičiulio, 'kuris gynė 'jos teises 
svetimųjų .tarpe ir kurios kal
bos,". mokslui jis pašventė tiek 
Savų gyvenimo valandų; .

Gerutis

taigi.su


„■s;

A. A. JONĄ ŽIŪRĮ PRISIMINUS
. JULIUS SMETONA
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• J. Kapočius iš Bostono infor
muoja, kad Lietuvių Enciklope
dijos antrasis tomas baigiamas 
spausdinti ir tuoj bus atiduotas 
rišyklom

Tremtyje mažyčiai anga 
pieno, be mėsos, be sviesto, 
dėk jiems savo auka.

1 d. 
pra- 
ben-

be 
Pa-

• 1953 m. BALF gavo piniginių 
aukų ir narių mokesčių iš viso 
$92,924.22. BALFo gautos daik
tinės dovanos vertinamos $107,- 
191.60.

■ ..

dalyvauti.
ALTo Komitetas

• Los Angeles miesto ir apylin
kės lietuviai šiais metais Vasa
rio 16-tąją ruošiasi paminėti

NAUJŲ METŲ SUTIKIMAS 
BOSTONE'

Kaimynai
J. Paukštelis _______

Kazimieras Sapieha 
B. Sruoga______

Karoliai 
Guy de Maupassant- —

Kaip jie mus sušaudė 
J. Petraitis _______

Kuprelis 
Ignas šeinius _______

Konrodas Valenrodas
Adomas Mickevičius _____  1.50

Keliai ir kryžkelės
1 Patinas '-jj-.i-u.t____ ‘--L-
Kaimiečiai

V. S. Reymont I-II-III-IV
I ir II dalis -________ po
Iir ir IV dalis _______po

Kudirkos raštai

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

keičia stiklus ir rėmus.
4701 S. Damen Avė., Chicago 111. 

šaukite — YA. 7-7381
Priima: vakarais 6 iki 9, šeštad. 
10 ryto iki 4, trečiad. ir sekmad. 

tik susitarus

Kregždutė
A. Rinkūnds ___

Krėvė Mickevičius

Dr. I., Kuras Ramunis
Speč.: KŪDIKIŲ ir VAIKŲ LIGOS 
VAL.: pirmad., ketvirtad

3-5 “ir 6-8 v..
šeštad. 10-12 v. r. — 1

TKHEU

DETROIJT
RAMQV£S SUSIRINKIMAS ‘t

L.S. "Ramovė", .Detroito' sk‘y% 
rius sausio mėn. 3'1 d. 12 vai.

Užuovėja
M. Katiliškis — .... 

žmonijos likimas ' 
V. Bagdonavičius__ .

žemaičių žemė . 
•. . A. Vilainia — 
Žemaičių krikštas' :

P. Abelkis u‘——t
Visos, knygos siunčiamos paštu. Užsakant pinigus siųskite:

DIRVA, 1272.East 71 Sk Cleveland 3, Ohio

2

. • 2.00
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Llthaanian Weekly, published by 
American Lithuanian Press & Radio 
Ass’n VILTIS. Ine. (Non-profit), 
1272 East 71 St., Cleveland 3, Ohio. 

Telephone: HEnderson 1-6844.
Iasued in Cleveland every Thursday. 

Editor: Balys Gaidžiūnas.
Entered as Second-Class matter 

Oecember 6th, 1915, at Cleveland 
ander the act of March 3. 1879.

Subscription per year in advanee: 
In the United Statės — 85.00 in Ca- 
nada — $5.50, elscvhere — $6.50.

Singlo copie — 10 cento.
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«

„ Lietuviškas savaitraštis, leidžiamas 
VILTIES, Amerikos Lietuvių Spaudos 
ir Radijo D-jos (Inkorp. ne pelnui), 
1272 East 71 St, Cleveland 3, Ohio. 

Telefonas: HEnderson 1-6344.
Išeina CIevelande kas ketvirtadieni. 

Redaktorius: Balys Gaidžiūnas. 
įregistruota kaip antros klasės 

siunta 1915 m. gruodžio 6 d., CIeve
lande pagal 1879 m. kovo 3 d. įsta

tymą.
Prenumerata metams it anksto: 

Jungt Amerikos Valstybėse $5.00, 
Kanadoje — $5.50, kitur — $6.50. 

Atslc. Nr. kaina 10 centų.

• Naujų žinių apie vergų 
bus Sov. Sąjungoje parvežė 
žę iš TSRS vokiečių karo belais- 
viaF.JTarp jų yra kelios dešim- 
tyš~kalintų Vorkutoje. Jie papa
sakojo ir apie ten sutiktus lie
tuvius. Grįžusiųjų žiniomis, 
įvairiose Vorkutos stovyklose li
gi paskutiniųjų laikų buvę itin 
daug lietuvių, vokiečių, lenkų, 
čekų ir prancūzų.

• Philadelphijoj susidariusi ini
ciatorių grupė Vasario 6 d. ren
gia operos solistės Juzės Augai- 
tvtės dainų ir arijų koncertų. 
Koncertas rengiamas jos daina
vimo 20 metų sukakčiai pami
nėti. Koncertas įvyks Schurz 
Memorial Hali — 420 Chestnut 
St.
• Bostono Vyrų Choras sausio 
mėn. 18 d. dainavo veteranams 
— Veterans Adfninistration Ho- 
spital. Choras buvo pakviestas 
per So. Bostono St. Dariaus pos
to adjutantą J. Romaną. Po 
koncerto ligoninės vadovybė pa
reiškė chorui nuoširdžią padėką.

taip: vasario mėn. 13 d., šešta
dienį, 8 vai. vakare ruošiamas 
bendras paminėjimas Patriotic 
salėje; vasario mėn. 14 d., sek
madienį, pamaldos šv. Kazimie
ro lietuvių bažnyčioje, o po pie
tų 1:30 vai. — iškilmingi pietus 
Ambassador viešbutyje, Colo- 
nial kambaryje. Paminėjime da
lyvaus žymieji miesto ir vals
tybės pareigūnai.
• Nuo š. m. sausio mėn. 
Vasario 16 d. gimnazijoje 
dėjo dirbti kaip mergaičių
drabučio vedėja ir kūno kultū
ros mokytoja Alina Grinienė;
• Praėjusios savaitės Dirvoje 
buvo pasakyta, kad Waterbury 
už Ą. Smetonos vėlę pamaldos 
įvyko š.v. Jurgio bažnyčioje. Tu
ri būti šv. Juozapo bažnyčioje.
• Bostono Lietuvių Mokytojų 
Draugija yra išleidusi "Naujuo
sius Skaitymus”, kurie tinka va
dovėliu mokykloms ir šiaip re
komenduotini kiekvienai šeimai. 
Knygos kaina 2,5 dol. Gaunama 
Dirvoj.-
• "Bendrijos" Leidykla Vokie
tijoje, šiomis dienomis išleido 
Venancijaus ALIšO poezijos 
knygą "CASCATA CRISTALI- 
NA". Iliustravo Vlada Stanči- 
kaitė-Abraitiėnė.

, Talentingo poeto 44 eilėraš
čiuose pro dažnai egzotiškai 
skambančius žodžius prasiveržia 
stiprus savosios žemės balsas. 
Puikios iliustracijos padaro

■ knygą dviejų meno šakų sinte- 
• ze.

menė solistę Barmienę tikrai 
yra pamilusi.

Gi kompozitorius Gaidelis, 
mielas .T-hės S-goš svečias, atsi
rado nė vienas, bet su savo cho
ro yyrais, kurie įnešė daug lihk- 
Btnumo N.- Metų sutikime.

Po kpnderto visi svečiai persi
kėlė į antrą augštą. Lūžo stalai 
nuo kruopščių šeimininkių pa
tiekalų. šeimininkavo: .Lendrai- 
tienė, Eitavičienė, Sčiukienė, 
Kalvaitienė.

Po trumpų užkandžių, užgesus 
šviesoms, pasigirsta simboliškas 
varpo garsas, artėjantis'prie sa
lės. Lygiai 12 vai. šviesos užsi
dega ir Jonas Kasmauskas pra
byla. Primena kenčiančią Lietu
vą, kovojančius partizanus, 
tremtinius, kurie minutės tyla 
pagerbiami — Himnas ir Ilgiau
sių Metų ...

Užkandžiaujant svečius pa
sveikina Ant. Matjoška Bostono 
Balfo pirmininkas —. visų Vo
kietijoj vargstančių lietuvių 
vardu. Jis priminė, kad kėnčian- 
čioji mūsų tautos dalis negali 
taip grąžiai sutikti N. Metų, 
kaip mes, ir prašo jų neužmirš
ti. Po jo kalbos bematant buvo 
sumesta $57.10.

Visos N. Metų sutikimas pa
liko geriausių įspūdžių. Į N. Me
tų sutikimą iš Brocktono buvo 
atvykęs lietuvis patriotas — 
veikėjas Petras Vaičiūnas, A. 
Namaksy su Ponia — Bostono 
veikėjai ir kt.

Sausio ^2 d. suėjo 10 metų 
nuo Jono žiūrioi žinomo veikėjo 
Pijaus žiūrio tėvo, mirties. Ve
lionis buvo- kilęs iš Suvalkijos. 
Amerikon atvyko 1898 metais, 
taigi buvo vienas ankstyvesnių
jų ateivių. Man velionį pirmą 
kartą teko sutikti 1942 metų 
vasarą sūnaus Pijaus namuose, 
Lakevvoode.

Jau tada velionis • buvo beko
piąs į devintą dešimtį, bet buvo 
dar visai sveikas ir stiprus. At
rodė, kad -dar daug metų gy
vens. Ir būtų gyvenęs. Bet žiau
rią 1944 metų žiemą peršalo, su
sirgo plaučių uždegimu ir, porą 
savaičių pasirgęs, mirė. Gal dar 
būtų pasveikęs, jei modernieji 
vaistai; kaip penicilinas, jau ta- 
dą. būtų buvę 'taip pritaikyti 
gydymui, kaip šiandien.

CHICAGOS 
GYDYTOJAI

Tel. ofiso Vlrginia 7-6583 
Rezidencijos RĖpublic 7-7868

Dr. S. Biežis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiad. ir sekmad. ofisas uždarytas, 
šeštad. tik nuo l-3į vai. popiet. 
Rezid. 3211 W. 66th. PLACE

Tel. offic’o A Rinitąge 6-0161 
Tel. buto GRaceland 2-9203

Dr. Juozas Bartkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Norvest Medical Center 
2336 West Chicago Avė., 

Chicago 22, III.
VAL.: 1-3:30,. 7-9 p. p. pirmad., 

aptrad., ketvirtad., pcnktad., 
10 ryto — 1 p. p. trečiadieniais 

12—4 p. ik šeštadieniais.

. . 1R

Dr. Jaras Ramunis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VAU.: antrad. ir ketvird. 7-8.30 v. v. 
šeštad, .3-5 r. p. p.

>’ '^ r7i5į’S._Węst«im Avė. ' 
MEDICA'L .CENTER

TEL.: Kabineto RĖpublic 7-1168 
•$$•;.. FAIbrook 5-3765

TUOJ ISIGYKIT 
ŠIAS KNYGAS!

TAUTINĖS 
SĄJUNGOS 
SKYRIUOSE

Detroito Skyriuje
Paskutiniame skyriaus- narių 

susirinkime buvo išrinkta nauja 
skyriaus valdyba, kuri pareigo
mis pasiskirstys iki sekančio su
sirinkimo. Jis įvyks sausio mė
nesį.

Naujus metus skyriaus puriai 
su būriu svečių sutiko "p. Sims 
bute, jaukioje lietuviškoje nuo
taikoje.

Sausio 3 d. skyriaus iniciaty
va buvo sukviestas Neringoje 
vietos lietuviškų organizacijų 
atstovų pasitarimas a. a. prez. 
Smetonos minėjimo reikalu. Pa
sitarime dalyvavo ir minėjimą 
rengia Taut. Sąjunga, skautai, 
.studentai, Rezistencine Santar
vė, Kultūros Klubas, Tėvynės 
Mylėtojų Draugija, Radijo Klu
bas, Vilniečių Sąjunga ir SLA. 
Buvo sudarytas minėjimo komi
tetas iš p.p. Banionio, Gaižučio, 
Ko'datienėš, Paužos, Rekašiaus, 
Sims ir Tamošiūno.-

Mi nė j i m.as-akadem i j a nu ma
toma surengti kovo mėli. 14 d.

žvr.

PREZIDENTO A. SMETONOS 
MINĖJIMAS

Didžiojo lietuvio Antano Sme
tonos mirties 10 me.tų sukaktis ; 
labai įspūdingai buvo paminėta 
New Yorko lietuvių.

S. m. šattšio 10 d. 9 vai. rytą 
Angelų Karalienės bažnyčioje 
kun. Vytautas Pikturna atlaikė 
pamaldas ir pasakė atitinkamą 
pamokslą. Pamaldų metu gie
dojo Metropolitan operos solis
tas Algirdas Brazis ir daininin
kė Lilija Mickevičiūtė.

Popiet įvyko iškilminga minė
jimo akademija. Pirmąjį žodį ta
rė akademijos metu Lietuvos 
Generalinis Konsulas New Yor- 
ke Jonas Budrys. Po jo A. Mer
kelis skaitė paskaitą apie di
džiuosius A. Smetonos darbus 
Lietuvai, Vienybės redaktorius 
Juozas Tysliava savo paskaito
je atvaizdavo A, Smetonos veik
lą Amerikoje. Vincas Rastenis 
paskaitė iš A. Smetonos raštų 
ištraukų, kuriose jo keliamąsias 
idėjas ir šiandieną nėra nusto
jusios aktualumo.

Meninę akademijos dalį atli
ko operos dainininkė Vincė Jo- 
nųškaitė, Toska Daubaraitė- 
Skobeikienė ir A. Mrozinskas. ‘

Nežiūrint nepalankių oro są
lygų, salė buvo sausakimšai -pri- 
tikimšusi. Minėjimo turinys bu- 
.’o^tikrai labai įdomus ir vertin
gas, publikos laikysena — pa
vyzdinga. Tokio lygio minėjimą 
New Yorko lietuvių visuomenė 
seniai bebuvo mačiusi. Nep.v- 
prastas minėjimo pasisekimas 
byloja, kaip lietuviams yra bran
gios Lietuvos valstybės tradici
jos ir kaip lietuvių visuomenė 
vertina savo prezidentą Antaną 
Smetoną.

Minėjimo komitetą, pirminin
kaujamą Juozo Ginkaus, sudarė 
Lietuvių Tautinės Sąjungos 
abiejų vietos skyrių. Lietuvių 
Tautinių Korporacijų Sambūrio, 
Moterų Vienybės, • "šviesos” 
Sambūris, Lietuvių Veteranų 
'Dariaus ir Girėno” Posto, Lie
tuvių Karių "Ramovės” Drau
gijos; "Vienybės" laikraščio at
stovai. ‘ "

Komitetas, padengs' minėjimo 
išlaidas, akademijos metu su- 

‘ rinktųjų auįtų 42 dolerių likutį 
paskyrė Prozidęnto A. Smetonos 

• monografijai leisti fęndui..
' ’ . Pranas Pak.

• v
rius į metinį Busirinkimą. •

Susirinkimas, bus šv. Antano 
parapijos mokyklos patalpose.

■ ”Ramdyės” Valdyba

SKAUTŲ VAKARAS
Vietos skautai rengia pirmą 

šiais metais pąrengimą Detroito 
lietuvių kolonijoje. Programa, 
kurią išpildys Clevelando Stu
denčių Trio (N. Bartuškaitė, R. 
Malcanaitė, I. Žilinskaitė, va
dovaujamas A. Bielskaus) susi
dės iš lietuvių liaudies dainų, 
klasikų kompozitorių kūrinių ir 
populiarios muzikos. Tarp kitų 
vakaro įvairumų numatomas bu
fetas ir šokiai, grojant Gari Ri
viera orkestrui.

Be trio, programoje dar solo 
dainuos trio dalyvę R. Maleanai- 
tė, detroitiškė 'Variakojytė ir 
pianinu skambins clevelandietė 
Gailutė Klimaitė. 1

Vakaras įvyksta šeštadienį, 
sau šio 30 dien'į:" buV. Lietuvių' 
salėje. Pradžia 7 vai. vakaro. 
Biletai gaunami pas vietos skau
tus ir priė"įė'jltttb.'- Uniformuoti 
skautai ir skautės j šalę bus 
Įleidžiami nemokamai.

zvr.

Daug išgyvenęs, daug vargo 
patyręs, velionis buvo tarytum 
ąžuolas plačiašakis, kurio ūks
mėje ‘taip gera pailsėti.* Po ke
turiasdešimties metų gyvenimo 
Amerikoje jis visas dar tebe- 
dvelkė Lietuva: jo kalba buvo 
gryna, svetimybių nesužalota, o 
jis vi§ toks pat rimtas ir orus, 
kaip tvirtas Lietuvos ūkininkas. 
Rodos, dar šiandien tebematau 
tą žilaplaukį senelį sūnaus na
mų prieangyje besėdintį ir mus, 
pabėgėlius, savo ramiu žvilgsniu 
sutinkantį. Kiek paguodos buvo 
tada, kai tėvynės netekimo žaiz
da dar tebebuvo visai nauja, su
tikti taip toli nuo Lietuvos tiek 
daug lietuviškumo!

Jonas žiūrys mirė ir buvo pa
laidotas šaltą sausio mėnesio 
dieną. Aš dar pagalvojau: ar ne 
ypatingas supuolimas, kad tiek 
daug vidinės šilimos turįs žmo
gus' yra laidojamas tokią Šaltą 
dieną? Bet tuoj atsiminiau, kad 
jam, kaip giliai tikinčiam žmo
gui, visai nesvarbus žemės šal
tis. Jis juk išvyko į .amžino žy
dėjimo kraštą, kuriame jap di
doką metų skaičių jo laukė my
lima žmona Barbora" Karaliūtė- 
žiūrienė ir duktė Izabelė Pet
rauskienė. O be to, jis buvo pa
laidotas visai greta savo žmo
nos, kurios valia ta vieta jo bū
simam kapui ir buvo palikta.

Jono žiūrio mirties dešimtme
čio sukaktis praėjo tyliai ir ra
miai. CIevelande Pijus ir Felek- 
sas žiūriai aplankė Kalvarijos 
kapines ir ant. tėvo kapo padėjo 

, puękštę gėlių, ta progą pagerb
dami ir savo mirusią motiną. 

, Bostone duktė Veronika Wey- 
, ganienė. tėvo atniintį atžymėjo, 

'"'"'l klausydama šv. ^įpišių ir. mels- 
|damasi. O mes, draugai, ir pa
žįstami, .susikaupę galvojome: 
"Prieš dešimts metų nustojo 
plakus didelė ir tikrai lietuviška 
širdis”. (’ \

CAMBRIDGE, MASS. '•‘-V.., 1
Kiekvienais metais Cambridge 

ALTo skyrius ruošia Lietuvos 
Nepriklausomybės minėjimą.

šiemet minėjimas įvyks va
sario ‘14 d. Roberts School sa
lėje (kampas Windsor ir Har- 
vhrd gatvių). Koncertinėje da
lyje tikimės išgirsti dainininkę 
p. Barmienę, Bostono vyrų cho
rą muz. Gaidelio vadovaujamą, 
vaikučius paruoštus mokyklos 
vaikučius paruoštas, mokytojos 
Šmitienės ir kitus, kurių Cam- 
bridge lietuviška bendruomenė 
dar nėra mačiusi. Visus kvie
čiame

Thiricinis skyr. N. Metų su
tikimas, prąėjo gražiausioj 'fiuo- 
taikpj. Lygiai 10 vai. apatinia- 
.me'augšte susirinkusiems ’svei 
■čiarris ‘ Dr. ' Kalvaitis pėrstato 
meninės programos dalyvius: 
solistę Ponią Barmienę ir kom- 
poz. Gaidelį. Su pasigėrėjimu‘so
listė įšpildę įvairių, kompozi
torių kūrinius. Bostono visuo-30 min.. kvieęiū visus savo na-

Aukštųjų Šimonių Likimas
Jova Simonaitytč

Anglų kalbos gramatika
J. Kukanauza

Anglų kalbos gramatika
V. Kamantauskas

Anglų kalbos skaitymas
' V. Minkūnas_________
Anoj pusėj ežero

P. Andriušis_________
Aukso kirvis

Juozas Švaistas__ -__
Barabas

Paer Lagerkvist____
Baltasis Vilkas

K. Binkis ..................—.
Balutis

J. J. Bačiūno leidinys_____ 1.50
Baltaragio malūnas

K. Boruta__
Broliai Domeikos

. L. Dovydėnas ;_____-____ 2.50
Buriavimas ir jūrininkystė -

B. Stundžia _____________2.00
Didžiosios atgailos

R. Spalis _____ _________.'.
DbleriB iš Pittšburgho

Stepas Zobarskas _____
Eldorado

J. Švaistas______________
Gyvačių lizdas 

Francois Mauriac ____ __
Gatvės Berniuko Nuotykiai

R. Spalis _______ _____
Gimdytoja

Francois Mauriac _______ 1.75
Giesmė apie Gediminą

B. Sruoga ir V. Petravičius 
Gintariniai vartai

N. Mazalaitč_________ .i-u
Gimtojo žodžio baruose

P. Jonikas___________ _

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI

Kada jūsų namai arba ra 
kandai tampa sunaikinti arbi 

Sugadinti ugnies, kreipkitės i 
P. J. KERŠIS, dėl apkainavi- 
-no, ko visada reikalauja ap 
iraudos kompanijos pirm, ne 
gu išmoka už nuostolius.

P. J. KERŠIS
609 Society for Saving Bld.

Telef.: MAin 1-1773.'
Rezidencija: PENINSULA 252;

J iešką u Adelės Naujokailytės, 
kilusios iš Kybartų miesto, Vil-J 
kaviškio apskričio. Vokietijoje 
gyveno Sheinfeldo stovykloje, j

Mano adresas! Na^tlija Kitie- 
nė, 22 Melbourne St., North 
Adelaide, South Australia. i

BERWING BRIQUETS 
$19.70—(No" Dust or Slack) 
I'OCAHONTAS STANDARD

$17.50—(Medium Size) 
KENTŲCKY BLUE GRASS LUMP

$17.25—(Hi-Heat Coal) 
HOT FLASH LŪMP OR EGG 

$13.75—(No Clack)
, KENNY-ROBB COAL CO.

CH 1-5645
(6)

Kiškučio vardinės
Stasys Džiugas _________1.50

Kelias į pasisekimą
Grabau - Grabauskas ___ — 2.00

Lietuvių Kalbos-Istorija
Dr. P. Jonikas__________ 3.00

Lietuvių tautos kelias I ir II d.
M. Biržišką _________ po 3.00

Lietuviškai angliškai žodynas
V; Pėteraitis -_______-_ 5.00

Lietuvių vardynas 
(įrištas)______ .’.____

Lietuvos pinigai 
Juozas K. Karys ...

Lyrika
K. Binkis __________

Likimo žaismas
II. Lukoševičius ____

Loreta
Stasius Būdavas_________1.80

Lietuva
A. Bendorius __

Laįškai žmonėms
. G. Papini ______________ 2.00

Lietuvių kalbos vadovas
Red. prof. Skardžius_____ 4.50

Lietuviškos pasakos
J. Balys__________ :____ , 2.50

Lietuvių poezijos antologija
J. Aistis ir A. Vaičiulaitis 6.00

Lekučio atsiminimai (jaunimui)
A. Giedrius _____________ 1.50

Lietuvių archyvas 
BolšeVizmo metai .

Lietuvos Valstybes
Konstitucijos

ELEKTROS
Centas nuperka daug

DVIEJŲ CENTŲ VERTĖS 
Išverda ‘ jums pusryčių kavą 

.yisą.,savaitę._:

'.THĖ'ILLUMINATIHG ČOMpĄmY 
:AIWAYŠ‘ AT. YOUR SERVICE-
i'• av“■*- ->/■; .

■ ■ a-d B ■ O O O B B 8<D'B 8ūso o u u o o e o.t> a o o a. s o a.O.u.a a uau o jį

Lietuva tironų Pančiuose
B. T. Dirmeikis ir V. Rastenis 
(Jonas AndrOhas ir Petras
Svyrius)_ _________   1.50

Moters širdis •' ‘
Guy dc Maupassant 2.60

Lietuvių Llteratųra
Pranas Naujokaitis •____ :_'2.00

Mėnuo vad. medaus
', K Mazaląito. 2.50

Meškiukas Rudnosiukas
" Vyto, NeltMrttte >______ UI
Namai ant eniėlto ,".

v. J. Gliaudė.

Nemunas
St. Kolupailą u-_——----- 2.60 

Neramu buvo Laisvės Alėjoj
. B. Daubarai j_____ _—- 1-50,

Nusikaltimas ir bausmė I
F. M. Dostojevskis — 

Orą pro nobiš
J. Gliaudą —.-------

Pirmoji naktis
L. Pirandello______

Po Tėvynės dangum
žodžiai vytoa Nemunėlio. 
Paveikslai V. Augustino — 2.00 

Petras ir Liucija
Romain Rolland _________1.20

Pasaulio Lietuvių žinynas
Anicetai Simutis'_____

Pragaro pošvaistės
V. Alintai .....____ ...

Pirmas rūpestis
Jurgis Jankui_______

Per Klausučių ūlytėlę
Liudai Dovydėnai ____

Pietų vėjeliB-
Vytė Nemunėli!_ ■-__

Paklydę, paukščiai I
Jurgii -Jankui _______

Paklydę paukščiai II
Jurgii Jankui ----------

Pietų kryžiaus padangėje
. Sudarė Gaučys ____ .....

Paskutinis Prūsų .sukilėlis
M. Springborn____

Petėas širvokas
Juozas švaistas ...

Po raganos kirviu
Jurgis Jankus ___

Pabučiavimas
J. Grušas_ ______

Raudonoji meliodija
S. Laucius_______

Raudonasis siaubas
Salik Vogulov ___ ,

Raudonasis Tvanas
Ignas Šeinius_

Raudoni batukai
Jurgis Savickis

Ramybė man
J. Kėkštas____

Sudie, pone čipse 
Jamcs Hilton ...

Strėlė danguje
Henrikas Radauskas _____2.00

šilkai ir vilkai
Runcč Dandierin ts ...

Senųjų lietuviškų
“ knygų istorija

V. Biržiška, kiet. virš, 
papr. virš.__________ 2.00

Saulės laikrodžiai
Henrikas Nagyn

San Michacl knyga I
Axel Munthe ______

San Michael knyga II
Axel Munthe____________ 2.50

Šventieji akmenys 
Faustas Kirša ...

šventoji Lietuva
Jurgis Savickis 

šventoji Inga
A. Škėma _____

Sapnų pėdomis
V. Kazokas _______ •_____1.00

Teresė ■ Neumanaitė
J. Burkus_____ _________3.00

Tarp žalsvų palapinių
P. Kesiūnas ______

Tėvų pasakos
A. Giedrius ____________ 1.90

Tolimieji kvadratai
J. Grišmanauskas ..

Tautosakos Lobynas
J. Balys__________

Tomas Nipemadis
August Gailit ____

Tarp pelių ir vyrų
John Steinback _________ 1.25

Tėvelių pasakos ,
A. Giedrius ____________ 0.80

Ugnies pardavėjas
Balys Rukša____

Vanagaitis
monografiją ____

Vilnius tarp audrų
J. Cicėnas (įrišta) 

Velykų pasakos
N. Butkiene _____

Vidurnakčio vargonai
Česlovas Grincevičius___ 1.50

Vyturėliai Laukuose
Vikt. Šimaitis ..

Trylika nelaimių
R. Spalis ______

Vaikų knygelė
' H. Valančius ....

Varpai, skamba
Stasius Būdavas 2.50

Vieneri metai ir. viena savaitė
B. Gaidžiūnas   ______1J0

Taupioji Virėja

2.50

— 2.00

8.00

1.25



Klaidingi išvedžiojimai
' • A. MUSTEIKIS, Dėtroit

Praėjusių metų "Dirvos” 53 
m. V-. Bartkus rašiny "Rūdijan
tis lobis” skaudžiai užgavo kiek
vieną lietuvį, 0 ypač Lietuvos 
Ūkio Atstatymo Studijų Komi
sijos narius ir jos bendradar
bius, kurie tiesiogiai dirba-Lie
tuvos ūkio atstatymo planavimo 
darbą. V. Bartkus, aimanuoda
mas dėl lietuvio inteligento da
bartinės padėties, prieina'lietu
viui nepriimtinų samprotavimų'. 
Jis rašo: "Juk daug tikresnis, 
reikalas sugrąžinti Lietuvai pa

bėgu, kūrybingą, pažangiausių 
kraštų mokslu ir patyrimu apsi
šarvavusį inteligentą specialis
tą, o ne fabrikų atmosferoje rū
dijančio, "nusispecializavusio”, 
šių dienų Lietuvos gyvenimo ir 
pasaulio pažangos nepažįstančio 
inteligento paruoštą Lietuvos 
atstatymo planą” (m. pabrauk
ta).

šitoks V. Bartkaus Lietuvos 
ūkio atstatymo planavimo aiš
kinimas yra visiškai nesupran
tamas lietuviui inteligentui, be
sisielojančiam Lietuvos ūkio at
statymo bei lietuvybės ugdymu 
ir jos meilės palaikymu. Kaip 
kiekvienas darbas reikalauja iš 
anksto .aptarimo, taip Lietuvos 
ūkis juo labiau reikalauja kiek 
galima racionalesnio ir nuodug
nesnio jo atstatymo būdų iš prie
monių išnagrinėjime.

Nemanyčiau, jog V. Bartkus 
būtų priešingas Lietuvos ūkio 
racionalesniam, atstatymui, bet 
jo išvedžiojamas būdas ir siūly- 
mos priemonės, kiek jos liečia 
dabartiniu metu planavimo pro
blemą, yra netikslios, mums lie
tuviams žalingos ir klaidina vi
sus tuos, kurie šio darbo nedir
ba ir nėra pakankamai įsigilinę 
į Lietuvos ūkio atstatymo pla

navimo darbus ir nenuvoka, ku- 
ria kryptimi tas planavimas yra 
vykdomas arba kas jį vykdo. 
V. Bartkus savo klaidingus sam
protavimus remia tuo, jog dau
guma lietuvių inteligentų nedir
ba savose profesijose ir tuo bū
du jie tartum nėra kompetetin- 
gi Liotuvos ūkio atstatymo stu
dijoms bei planavimui.

Pažiūrėkime, kaip gi iš tik
rųjų yra, kas ir ką planuoja ir 

i ar jie yra kompetetingi tam dar
bui. štai, urbanistiką, miestų ir 
kaimų (ar ūkininkų sodybų bei 
jų trobesių) statybą, energijos 
ūkį, susisiekimą su transportu, 
pramonę su amatais studijuoja, 
medžiagą ruošia ir kartu pla
nuoja žymūs lietuvos inžineriai 
—r ne tik teoretikai,- bet ir 
praktikai,.kurie savo specialy
bėse turi didelį stažą, patyrimą 
ir kurie rinko reikiamą medžia
gų ne tik Vokietijoje gyvenda
mi, bet ir čia gyvendami ir dirb
dami savose profesijose arba la
bai joms artimose. Ir V. Bart
kaus daromi priekaištai dėl in
teligento fabrike rūdijančio yra 
visiškai neteisingi, šiandien nie
kam nėra paslaptis, kad lietu
viai inžinieriai beveik visi dirba 
savo prefesijose, o kiti net ir 
savo specialybėse. Todėl šios 
Lietuvos ūkio atstatymo dalies 
studijiniai darbai ir medžiagos 
rinkimas planavimui yra nau
dingi ir tikslingi. Miestams, 
kaimui, energijos ūkiui, pramo
nei ar amatams planuoti visiškai 
pakanka žinoti, kas dabar deda
si Lietuvoje ir kas galėtų būti 
po III-jo pasaulinio karo, jei toks 
būtų. Planavimo principai visa
da pasiliks tie patys, gali: būti 
reikalo keisti' dedales. šios sri
ties darbai sudaro ne mažiau

kaip 5Q% viso mūsų planuoja
mo ūkio.
_ -Miškų problema yra žinomų 
mūsų specialistų, rankose. Jie 
Lietuvos miškų būklę gerai žino. 
Ir kiekvienąrti' lietuviui aišku, 
kad mūsų miškai bus išnaikinti, 
ir kad šioje srityje svarbiausią 
problemą sudarys atželdinimas. 
Miškų srities specialistai ne visi 
dirba savose profesijose, bet 
vienas kitas jau įsitraukia, štai 
prof. Kūprionis dirba augštoje 
miškų mokykloje ir savo paty
rimus visada perduos savo kole
gom.
• Socialinės politikos problema 
nagrinėjama asmenų, kurie ge
rai nusimano toje srityje. Pa
galiau, kiekvienas mūsų inteli
gentas tai jaučia ant savos kup
ros.

žemės ūkio' atstatymo plana
vimas yra vienas sudėtingiausių,1 
bet ir čia yra daug sričių, ku
rios nė tik galimos, bet ir. nau
dingos dabartinių studijų. Pa
minėkime prof. Manelio atbaig
tą naudingą planavimo darbą 
dėl žemės reformos. Ar galima 
ką daugiau, bendrai tariant, 
pridėti prie jo darbo. Gairės nu- 
smaikstytos, smulkmenos gali 
būti pakeistos vietoje, kai reikės 
tąją reformą vykdyti. Palieski
me dr. agr. Verbicko arklinin7 
kystės planą. Kai jame nenau
dinga? Planas platus, apgalvo
tas, naudingas tiems, kurie jį 
Lietuvoje vykdys. Dar visa eilė 
žemės ūkio sričių neišnagrinie- 
tos ir reikalinga darbuotojų. 
Gyvulininkystės sritis, (be ark
lių), dar nepajudinta. Bet ir šioj 
srity ir žemdirbystėj turime ge
rų specialistų, ir daba'r dirban
čių, tą darbą.

Kai iškovojus nepriklausomą 
gyvenimą pradėjome gyvulių 
ūkį gerinti, tai buvp labai daug 
klaidų padaryta jvežiant veis
linę medžiagą ne iš tų kraštų, 
iš kurių reikėjo. O tai įvyko, 
kad nebuvo plano ir nebuvo kam

' ' . ' i' ' ■ •

jį. paruošti, šiandien męs turi
me 'pakankamai specialistų, ku
rie žino ko reikią Lietuvos kraš
tui. > ' • '

Finansams ir prekybai pro
jektuoti yra pakankamai pasi
ruošusių žmonių ir jie dažniau
siai nerūdija fabrikuose.

Apskritai tariant, Lietuvos 
„ūkio atstatymą planavimas yra 
visiškai galimas, haudingas ir 
būtinas. Kad nevisi lietuviai in
teligentai dirba savose profesijo- 
se, tas nė kiek nesumažina pla
navimo būtinumo ir svarbumo.

V. Bartkus dar nurodo, jog 
”... sugrįžę iš užsienio, būdavo 
vieni geriausių nepriklausomos 
Lietuvos pažangos varyklių”. 
Perdėtas aiškinimas. Buvo ir to
kių, kurie sugrįžo ir nieko kraš
tui nedavė. Antra, mūsų krašto 
kultūrinis ir ūkinis gyvenimas 
rėmėsi krašte išmokytais ir pa
ruoštais specialistais. Užsienyje 
paruoštų buvo, palyginti, ne
daug. Tie, kurie specializavosi; 
buvp naudingesni, o kurie nepa
žinę savo krašto baigė užsienyje 

• mokslus, negreit prigyjo. Buvo 
ir išimčių.

Kad inteligentai nerūdytų ir 
nežengtų atgal, kaip V: Bart
kus nurodo, reikia naudotis pla
čia ir gausia specialia literatūra, 
tiek angliška, tiek vokiška. In
teligento dvasinis ar profesinis 
maistas guli specialioje litera
tūroje, ne tik jo specialiame 
darbe. Be reikalo tiek daug ai
manų. Teisininkas gali studijuo
ti šveicarų, amerikiečių ar vo
kiečių teisynus ir jis žengs pir
myn, jis nerūdys., Agronomas 
gali sekti naująją literatūrą, 
laukų bandymų stotis, specialius 
ūkius. Juk mes ir Lietuvoje sa
vas specialybes įsigijome iš kny
gų, ir pritaikėme gyvenimui. Ki
tas ir dirbdamas savo specialy
bėje žengė atgal, jei nesinaudojo 
literatūra. Tokių pavyzdžių tu
rėjome pakankamai.

Baigdamas noriu pažymėti,

JAV laivyno šekretoriun Robert B. Anderson įteikia pasižymėjimo medalius tiems kariams, 
■kurie būdami komunistų nelaisvėj atlaikė kankinimus, badą ir grasinimus. Jie ne tik patys vy

riškai išsilaikė, bej ir kitus ragino savo garbingą kario priesaiką nesulaužyti.

Į MŪSŲ MIELUS LITUANISTUS
KURIAI INDOEUROPIEČIŲ 
KALBŲ ŠAKAI PRISKIRIA

MOS BALTŲ KALBOS?
Eiliniam raštingam lietuviui 

ligi šiol buvo žinoma, kad baltų 
(prūsų, lietuvių ir latvių) kal
bos sudaro atskirą, indoeuropie
čių kalbos šeimą ar šaką. Taip 
mums aiškino mokyklose ir tai 
visai pagrįstai,, nęs su tuo su
tiko ir svetimieji baltistai bei 
kiti lingvistai. Tą patį skelbė 
įvairūs jų leisti leidiniai, pvz. 
Languages of Europe and the 
Near East žemėlapyje, išleista
me Morris Jastrovv Jr., Chicago

kad Lietuvos ūkio atstatymo 
planavimas yra naudingas, būti
nas. Ir kiekvienas, kuris tik ga
li, turi prie jo prisidėti, bet 
neaimanuoti.

— New York, (apie 1924 m.), 
indoeuropiečių kalbos skirsto
mos; Teutonic, Romanic, Slavo- 
nic, Hellenic, Baltic, Celtic, Ira- 
nic, Armenia'n ir Thraco-Illyrian. 

įvairiose enciklopedijose, k. a. 
Meyers Le.vicon (1924), Bolšaja 
Sovetskojė Encik 1 o p e d i j a 
(1938), Encyclopaedia Britaniea 
(1945), baltų ir slavų kalbos 
taip pat nejungiamos.

Visai kitas vaizdas jau kny
goje Russian and the Slavonic 
Languages, by W. J. Entwistle 
and W. A. Morison, išleista Fa- 
ber, London, 1949 m. Pagal juos 
indoeuropiečių kalbos skirsto
mos; Balto-Slavic, Įranian-In- 
dian, Armenian, Albanian, 
Greek, Celtic-Latin ir Germante.

Kiek kitokį paskirstymą var
toja populiarus VVebsters New 
International Dictionary (1949),

bet ir čia baltų kalbos priski
riamos Balto-Slavic pošeimei.

Func & Wagnalls New Stan- 
dard Dictionary, New York-Lon- 
don (1946) vartoja net Slavo- 
Lithuanian ir tik skliausteliuose 
žymi Balto-Slavic.

Panašiu keliu ėjo ir kaikurie 
senieji veikalai, pvz. Brockhąud 
Konversation — Lexicon (1894) 
taip pat vartojo Baltisch-Sla- 
vvlsch terminą.

Rodos negalima manyti, kad 
kalbotyros mokslas skirstyda
mas kalbas atskiromis šeimomis, 
turėtų prisitaikyti prie besikei- 
čiančio politinio tautu skirsty- 
mo. Tačiau šis baltų kalbų at
vejis tai lyg ir patvirtintų, o ki
taip kaikurių lingvistų ir leidėjų 
elgesys yra visai nesupranta
mas.

Būtų malonu, kad mūsų litu
anistai šį klausimą kiek plačiau 
paaiškintų.

J. Mockaitis

VYSKUPAS IR VELNIAS
IGNAS J.-ŠEINIUS

Tyliai įslenka buto erdvion priemenėn, 
iš jos patamsėję rūbinėn. Apčiupinėdamas 
suranda, nukabina žmonos lapę.. Instinkty
viai suspaudžia lapei snukį. Kad ko gero 
nesišauktų pagalbos.

Nusileidžia apačion. Apėjęs rūmus ap
linkui, iš sodo pusės, suranda įėjimą ir duris 
rūsin, į cėntralinio šildimo krosnį. Jieško- 
damas siauram, senoviškam koridoriuje švie
sos užkliūva sodą grėblio, ko kito. Nieko, čia 
jo niekas neišgirs.

Apsčiai anglimis pakrauta geležinė kros
nis ūžia, balta ugnimi blikčioja pro įkaitintų 
durelių plyšius. Pasukęs kairę, šoninę ranr 
keną, vyskupas Frost padaro dar didesnę 
trauką. Kad kilsiamą pragaro smarvę grei
čiau ištrauktų.

Atveria dureles. Balta, įkaitusi, apaki
nanti krosnies žiotis. Kaip tikra pragaro 
gerklė, praraja. Kietai susuka vyskupas 
Frost lapę; galvą pirma, uodegą paskum. 
Taikliai ir vikriai įspraudžia kailio kamuolį 
krosnin. Atšoka šonan, pirštais susiima nosį.

Na, čia kas? Jokio kvapo! Ir jokios 
ugnies! Tamsu, juoda krosnyje. Tylu.

Thomas Frost stovi, stemba. Pats ne,t 
jusdamas, atgal traukiasi.

Pirma uodega, paskutinėmis kojomis, o 
paskuL.ir visu laibu kūnu išsirita lapė iš 
krosnies. Pasiekus visomis keturiomis aslą, 
atsistoja, nusipurto.

Staiga papurusi lapės uodega kinta, 
žvilgėdama eina smailyn. Nugara šiaušiasi, 
ne, plaukais gula, kaktoje išdygsta ragai. Ir 
štai kur keturiomis stovėta sidabrinės lapės, 

— Apgauti piktąją dvasią, velnią, ėr atsistoja juodas, dvikojis velnias. Krosnies 
tai ne praktiška teologija? Ar tai ne kiek-.

ziją. — Na, bet kai pamato kad apsivylė, 
neša jos savo kančią daug didesniu didvy
riškumu nei apsivylę vyrai. Iš viso, moterys 
gyvenime labai daug, perdaug aukoja ir 
kenčia.

Ir brolis ir sesuo susimąstė. Taikingai, 
surasdami bendrą vagą. Vienas į kitą žvilg
terėjo beveik kaip sesuo ir brolis.

— Gal manot, kad aš esu pavyzdingas 
vyras? Oi ,ne! Ir mano žmona turi daug kuo 
manim nusiskųsti. Nemažai dėl manęs ken
čia.

Tas prisipažinimas-visiškai pagavo bro
lį ir seserį, artėjimą tarp abiejų padidino.

J vakarienės pabaigą atvirai įsikalbėta 
į panelės Eilėn meilės reikalus. Ji sutiko, 
kad’ jos meilė Axeliui gali ir nublukti. Bet 
juk ji dar ir nebuvo galutinai susirišus. Ji 
ir neskubino. O brolis sutiko, kad nors mo
teris ir gali suklysti, ir neretai suklysta, 
visdėlto gal geriau kad kiti,- nors tėvai ir 
broliai, į jos pasirinkimą nesimaišo. —

Sėdint prie vairo, motorui lygiu, vieno
du greičiu dūzgiant, vyskupui Frostui ma
lonu prisiminti vakarą. Ir visą šią dieną. Jis 
nugalėjo savo gyvenimo didžiausią, pavojin
giausią pagundą. Padarė didelį, gražų dar
bą. Išgelbėjo artimą, jo globai Dievo pati
kėtą žmogaus sielą. Ir savo paties.

Ramus, pats su savim sutaikytas, šyp- 
tęrėja sukdamas Vyskupo rūmų kieman:

( Tęsinys iš pereito numerio )
Vyskupo Frosto buvo pataikyta kaip 

tik tuo metu, kai jauno nuomininko sužino
ta, kad jis per pigiai pardavė tik ką iškul
tus kviečius. Nebūt pasiskubinęs, bent tre
jetą dienų lukterėjęs, būt gavęs kitą kainą. 
■Vyskupas Frost pusiau juokais pradėjo apie 
tai, kad ūkininkui tiek pat svarbu mokėti 
išnaudoti geras progas, kaip ir nepersisku- 
binti. Pailiustravimui vyskupui Frostui ne
stigo gyvenimiškų pavyzdžių. Pasirodė, kad 
jo būta geroj nuotaikoj, kaip iš dangaus, 
gauta įkvėpimo..

Netrukus savo nuotaika vyskupas Frost 
neblogai nuteikė ir nusiminusį ūkininką. 
Šiaip kietą ir lanksčiai apvalų kaip riešutas, 
nuo oro ir konjunktūrų permainų rausvai 
rudai įdiržusį. Naujų vilčių atsigriebti ga
vęs, nūšvytęs, ūkininkas išsikvietė seserį. 
Ji nežinodama, ko laukti ar ko tikėtis, atro
dė, nabagė, kaip šalnos pakąsta. Vyskupui 
neprotestuojant, lūkestingai, šypsant, brolis 
paragino seserį paruošti augštam svečiui va
karienę.

Kai visi trys sėdo vakarienei, šeiminin
kę vaidinančiai Eilėn jau buvo aišku: gero 
vyskupo spėta iš jos brolio, šaltaširdžio, kie- 

■jį^valio, padaryti minkštą vašką. Jo akys 
^mbėjo šiltai ir taikingai, kaip altoriuje šven

tadieniškai degančios žvakės. Nors kompli
mentai, tyčia, vyskupo Frosto buvo palikta, 
kai visi trys susės prie stalo. Dabar vysku
pas Frost, be didesnių perdėjimų, natūraliai, 
gėrėjosi buvusio vyskupinio ūkio tvarkymu, vieno dvasiškio,, ir vyskupo, visų kilniausia 
jo padidėjusiu našumu, pasakėjo ką gero užduotis? '.

Kaip jo lig. šiol tai nesuprasta? Apie 
tai net nepagalvota? ' • -

Kiek jo be reikalo,, be mažiausio reikalo 
prikentėta! Kiek krimstasi! Kiek naktų ne
miegota !'',■■

jo padidėjusiu našumu, pasakėjo ką gero 
girdėjęs apie jo pavyzdingus ųkvedžiuą, bro
lį ir seserį. Pagyrė sesers grožį, dailiai pa
tiektus gardžius Valgius, pasilndomavo; ko
dėl brolis lig šiol dar nevedė. Nors ir neslėpė, 
daugeliui žinomos patirties, kad ir su Vedy-

’.j^ip ir ūkininkavime. Neretai perdaug pasi- 
skubinamą ar praleįdžiamos tikros progos.1

— Moterys meilėje dažnai pasiduoda 
per didel^niš viltims, pačios sužydi’' įliuzijo- ; 
mis; — pasakė vyskupas Frost švelnią aliu-

'Jjbomls ar jaunųjų meile neretai atsitinka - Reikalui su velniu padarys jis dabar 
®>įp.

f'i

tikrą, paskutinį galą! Ilgiau nelauks, nedels! 
Sunaikins, ištrins velnio įsikūnijimą iš žemės 
paviršiaus! . , \

’ Įvažiavęs automobilį garažan, duris už
rakinęs, yyskupąš Frost pasikelia augštyn. ■

t. < r

— Nejau nesu tau, Thomai, daugiau rei
kalingas? Pagalvok: dar visos keturios sa
vaitės iki mūsų susitarimo pirmo termino. 
Pagalvok tik, kiek laiko!

— Eik sau po velnių^ tu su savo sutar- • ilgėjus, 
tini! — nustato vyskupas Frost vyriškai, 
nugara atsirėmęs sienos, — Trauk iš kur 
atsiradęs! Smeg savo pragaran !

. Velnias stovi nei nekrusterėdamas. Sto
vi tik ir šypsos. Stimburį prašmatniai raito, 
dūmus kamuoliais pučia. Ir pro dūmus- žib- 
čioja savo įtikinančiai veriančiomis, gelsvai 
žalsvomis akimis.

— Vardan Dievo Tėvo, Sūnaus ir Dva
sios!...

Sužaibuoja, sudvokia siera, sukva.toja 
lubos. — Daugiau nieko.

Krosnis vėl dega, ramiai ūžia kaip anks
čiau. O vyskupo Frosto rankose, krosnies 
šviesoje žvilga, tvaska puošni sidabrinė lapė.

— Tikrai, ką pasakytų Margret? Juk 
tai vienas ryšių, kuris taip arti mus jungia. 

Thomas Frost sumažina krosnies trau
ką. Gali perdaug be reikalo sudegti anglių. 
Naktį gali būti miegot per šilta.

Nešinąs lapę, jis pasikelia atgal, butam 
Ramus toks, tvirtas. Reikalas su velniu baig
tas, baigtas visiems laikams. Daugiau jam 
piktos dvasios pagalbos nereikės. Nei žeg
notis katalikiškai daugiau nereikės. •—

VI.
Praėjo keturios savaitės. Po jų dar dvi 

savaitės. Nieko neatsitiko. Ir kas galėtų at
sitikti? Velnias buvo nugalėtas. Apgautas.

šitos ramios šešios savaitės buvo gra
žiausius Thomo Frosto gyvenime. Jis ątsi-

augščio. Storoka, elegantiškai smilkstančiu taisė, atsiganė. Ir vėl "buvo ne tik dvasiškis, 
cigaru dantyse, maloniu, pirmos rūšies Ha- bet ir vyras. -Gera, sveika prasme, žmona 
vanos kvapu. Lapės kailį laiko velnias ištie- buvo laiminga. ;
sęs rankose, šypsos, kiek sarkastiškai, seno, 
gero sąjungininko šypsena.

— ‘Dėkui tau, Thomai,‘kad paskolinai 
man ugnies! — Išėmęs iš dantų cigarą, pūs
terėja dūmą augštyn, palubėn.

Thomas Frost nieko neatsako, tik vis' 
stemba. ' . ■ . .

'♦—■Bet sakyk man, mielas ■ kolega, kam 
tau skriausti žmoną? Kuo ji kalta?

. Thonpii Frostui pradeda grįžti jėgos.
— šalin nuo manęs l-Ding iš Čia!

Ankstyvoj šalnos nukąst; medžių lapai 
baigė kristi ir Movaroje ir apylinkėse. Nu- 
stojo augti grybai, atėjo kiškių ir elnių me
džioklės dienos. Naktims- patamsėjus ir pa- 

švito kinematografų sienos ir jų
durys godžiai siurbė juodas lankytojų mi
nias.

Nuo senatvės papilkusi katedra ir vys
kupo dviejų augštų balti rūmai ant kalniuko 
vis'aiškiau buvo matyt ir dieną ir temstant. 
Cėntralinio šildimo krosnis rūsyje kūrenos 
nuo ryto iki ryto.

Visą Movarą, jos laukus ir gyventojus 
gaubė soti, patenkinta ramybė. Movaros du 
dienraščiai, nedidukai, buvo priversti misti 
žiniomis iš kitur, iš krašto ir iš pasaulio,,

Bet štai vieną spalio pabaigos dieną vys
kupas Frost randa tarp sekretorės atnešto 
pašto laišką nuo arkivyskupo. Arkivyskupas 
klausia, ar. brolis Kristuje nesutiktų jį at
lankyti, kad ir penktadienį antrą valandą po 
piet. Taigi jau po trejetas dienų. Jei broliui 
būtų kitas koks laikas ir kitą dieną patogiau, 
arkivyskupas pasistengs prisitaikyti. Tho
mas Frost pranešė čia pat laišku, kad arki
vyskupo parinkta diena jam tinka.

— Kokį čia reikalą turėtų arkivysku
pas? — įdomauja pats sau vyskupas Frost. 
— Gal jam prireikė kokio patarimo?

Profesorium būdamas Frost, kaip žino
mas praktiškos teologijos autoritetas, nere
tai būdavo arkivyskupo kviečiamas padėti 
išnarplioti painius teologinio gyvenimo klau
simus. lik kam šį kartą tas oficialus "Bro
lau Kristuje”?, Atsidūrė arkivyskupas ko
kiose rimtesnėse bažnytinėse sunkenybėse?

Thortias papasakoja žmonai, kaęl arki
vyskupo kviečiamas atsilankyti. Ar neno
rėtų ji pavažiuoti drauge? Juk abiem būtų 
įdomu pasidairyti jau metai nematytam jų 
universitetiniam mieste ir kokią dieną pasi- • 
svečiuoti pas jos tėvus.

Anksti penktadienį rytą išvažiuoja Fros- 
tąi automobiliu arkivyskupo rezfdencijon-ir 
universitetinin miestan. Kokios trys vąlan- • 
dos kelionės neblogu plentu. Prieš atsilan-

Jų kasdieniniam, p ir šventadieniniam ■ 
gyvenime buvo mažiau pareigų ir trukdymų. 
Visa vyskupija aplankyta, pareigūnų vizitai 
priimti. Reikiamų vaišių valgiai suvalgyti, 
kas reikėjo gerti išgerta, apie ką šnekėti — 
išsišnekėta. Įeita vyskupijos gyvenijnan, su
sipažinta su vyskupijos žmonėmis." Ne vienas 
skaudulys'mokamai pašalinta. Apie vysku- k'ant Thomui.paą arkivyskupą;. jie spės pa

pusryčiauti ir atsikvėpti pas Margrętos tė
vus, kurie

pihę'p.orą sklydo geros žinios. Tai tik didino 
jos pasitenkinimą augštomis pareigomis 
dar daugiau šildė šeimyninį: gyvenimą.

ir • . • ■ -i', l I . > . ■. •

i žino apie jų kelionę ir .jų-laukiai
(Bus. daugiau) - T*-?
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Senojo Vilniaus universiteto 
istorijos bruožai

(375 m. sukakties proga)
VINCAS MACIŪNAS

Šiemet sueis 375 metai nuo i 
Vilniaus akademijos įsteigimo, j 
Tiesa, gal nevienas bus iš spau- ; 
dos pastebėjęs, kad Fordhamo ' 

“universitetas New Yorke, kur 
yra būrys lenkų profesorių, jau 
pernai paskubėjo minėti tą Vil
niaus universiteto sukaktį. Mat, 
karalius Steponas Batoras leido 
jėzuitams steigti Vilniuje aka
demiją 1578. VII. 7 d. aktu. Bet, 
kaip tiksliai nurodė Dr. A. Ša
poka (Tėviškės žiburiai, 1953. 
IV. 9), joks valdovo aktas Lie
tuvoje negaliojo be Lietuvos 
kanclerio ar vicekanclerio ant
spaudo. O tai buvo padaryta tik 
1579 m. Todėl tik tais metais 
popiežius davė savo tvirtinamą
ją bulę, ir akademija pradėjo 
veikti. Įdomu čia dar pažymėti, 
kad, pvz., 350 metų sukaktį len
kiškasis Stepono Batoro univer
sitetas Vilniuje minėjo ne 1928, 
■bet 1929 m.; taigi 1579 metai 
ir lenkų buvo laikomi Vilniaus 
universiteto įkūrimo data.

XVI amžius — tai mums ne
malonių reminiscensijų kelian
čios Liublino' unijos amžius, to
dėl mūsų sąmonėje jį yra nu
stelbę ankstybesni valstybinės 
galybės amžiai — Gedimino, Al
girdo bei Kęstučio, o ypač Vy
tauto laikai. Betgi neturi būti 
pamiršta, kad XVI amžius kaip 
tik didelio Lietuvos kultūrinio 
pakilimo gadynė. Antai tas am
žius gali pasididžiuoti aniems 
laikams puikiu teisynu — Lie- , 
tuvos Statutu. Kilo tada preky
ba ir pramonė. Atsirado pirmo- 
sios spaustuvės Lietuvoje ir di
dėjo knygų skaičius; pasirodė ir 
lietuviškos knygos. Pats Vilnius 
darėsi vakarietiškas miestas, 
Žygimanto Senojo ir ypač Žygi
manto Augusto puošiamas pui
kiais renesansiniais rūmais. Pa
starasis surinko Vilniuje nema
žą biblioteką, vėliau, atitekusią 
akademijai. Per jo motiną italų 
kunigaikštytę Boną užsimezgė 
ryšiai su Italija. Lietuvą pasie
kė humanizmo kultūros įtaka, o 
drauge su ja labiau įsigali loty
nų kalba, kuri čia darosi net ir 
tam tikras tautinis reikalas, pri
gijus nuomonei apie romėnišką
ją lietuvių kilmę (Mykolas Lie
tuvis ir kt.). Kultūrinius ryšius 
su Vakarais ypač stiprino ne
mažas užsienio universitetuose 
besimokančių lietuvių studentų 
skaičius, iš kurių tarpo iškilo 
didelių mokslo vyrų, kaip vėles
nysis Karaliaučiaus prof. Abra
omas Kulvietis ir kt. Nenuosta
bu, kad vis aktualesnis darėsi 
augštosios mokyklos Lietuvoje 
klausimas. Ir bajorai seimelyje 
reikalavo lotyniškųjų mokyklų. 
Tikrai, tas amžius buvo vertas 
universiteto.

Vilniaus akademija buvo 
įsteigta jauno ir energingo jė
zuitų ordino, kuris Vilniaus vys
kupo V. Protasevičiaus buvo at
kviestas sėkmingesnei kovai su 
beįsigalinčiu prėtestant i ž m u. 
Akademijoje buvo 2 fakultetai: 
filosofijos .ir teologijos, kuris.ir 
sudarė patį akademijos pagrin
dą. Teisės ir medicinos fakulte- 

. tų nebuvo. Tai "pagaliau ir ne
buvo taip, aktualu pagrindiniam 
akademijos- tikslui — kovai su 
reformacija. Bet be tų trūksta- 

■ mų fakultetų akademija negalė
jo būti pilnas universitetas. Be 
to, bajorų visuomenei 'vieąaja
me.'gyvenime buvo reikalingas 

• teisės mokslas. Tnd jėzuitai 1641 
, m., išsirūpino iš valdovo privile

giją steigti teisės ir medicinos

fak., kad bent popieriuje turėtų 
pilną universitetą. Teisės fak., 
gavęs iš Lietuvos pakanelęrio 
Kaz. Sapiegos lėšų, buvo įsteig
tas, bet medicinos mokslo, kurį 
ir pati bajoriškoji 
niekino kaip bjaurų 
zuitų akademija taip 
kė.

Akademija iškilo 
bus Lietuvos kultūros židinys. 
Ji sutraukė daug Lietuvos jau
nimo: jau 1579 m. įsirašė apie 
600 studentų. Turėjo akademi
ja gerų profesorių, iš kurių 
mums ypač minėtini pirmojo lie
tuvių kalbos žodyno autorius 
Konstantinas Sirvydas ir žino
masis Lietuvos istorikas Alber
tas Vijūkas Kojelavičius. Deja, 
ilgainiui akademijos lygis ėmė 
smukti. Dažni Vilniaus gaisrai 
nekartą palietė ir akademiją, 
sutrukdydami jos darbą. Itin gi 
skaudus smūgis jai buvo tai 
keleri nepaprastai žiaurios rusų 
okupacijos metai XVII amž. vi
duryje. Atsiliepė ir bendras 
krašto kultūrinis nuopuolis, pa
sireiškęs' bajoriškojo valstybės 
pakrikimo laikais. Negaudama 

' gaivinančio akstino iš kultūriš- 
■ kai inertiškos visuomenės, aka-
• demija suskurdo. Vakarų Euro- 
I tos mokslo gausiems XVII ir
> XVIII amž. laimėjimams sunku
> buvo prasiskverbti į Vilniaus
• akademijos mūrus.

XVIII amž. bajoriškoji anar
chija visai nusilpnino jungtinę 
Lietuvos-Lenkijos valstybę. Bet
gi gresiąs pavojus nevieną pa
triotą paskatino energingiau 
gelbėti bežūvančią valstybę. Vis 
labiau buvo keliamos skubių re
formų mintys. Suprasta, kad ne 
tik reikia stiprinti valstybę po
litiškai ir nualintą kraštą eko
nomiškai, bet ir gaivinti visuo
menę morališkai, keliant jos kul
tūrinį lygį. Susirūpinta švietimo 
reforma. Tam susidarė palanki 
proga, kai popiežius 1773 m. 
panaikino jėzuitų ordiną, kurio 
žinioje buvo krašto švietimas. 
Buvo įsteigta Tautinės Eduka
cijos Komisija (nelyginant pir
moji švietimo ministerija),.Auri 
perėmė didžiulius jėzuitų tur
tus ir mokyklų priežiūrą, švie
timas, buvo pastūmėtas į naujas 
vėžes. Ne gyvenimui svetimą 
"lotynininką” turinti, auklėti mo
kykla, bet visų pirma gerą pi
lietį, pažįstantį savo kraštą ir 
jautrų jo opiesiems reikalams. 
Daug tad dėmesio atkreipta į 
krašto geografiją, istoriją ir tei
sę mokykloje; sustiprinti ir re
alieji mokslai, jėzuitų mokyklo
je apleisti; labiau susirūpinta 
mokytojų parengimu ir naujais 
vadovėliais. 1781 m. buvo refor
muota ir Vilniaus akademija, 
dabar pavadinta Vyriausiąja 
Didž. Liet. Kunigaikštystės mo
kykla. Betgi akademija negalėjo 
greitai atsigauti, nes atsiliepė 
ilgametis nuopuolis ii’ ypač ne
ramūs valstybės ž.uvjmo laikai.

Sąlygos pagerėjo" XIX amž. 
Gyvenimas aprimo, o liberaliai 
išauklėto jauno caro Alėksand-) 
ro I valdžia bent iš pradžių švie
timo darbą lęido ganą laisvai 
tvarkyti vietos žmonėms. 1803 
m. 'caras "pasirašė Vilniaus Im
peratoriškoji?. Universiteto pa
tvirtinimo' aktą, o 18^4 jo sta-. 
lutą.. Buvo pripažintas trejopas 
Vilniaus universjfeto pobūdis: 
kaip mokslo Hųrimd ir mokymo 
įstaigos ir kaip visos Vilniaus 
mokslo apygardos,, kuriai buvo 

..priskirtos 8' gubernijos, mokyk-

*

-
lų priežiūros organo. Universi
tete buvo 4 fakultetai: matema- 
tikos-fizikos, medicinos, politi
nių ir moralinių mokslų (t. y., 
teologijos, filosofijos, istorijos, 
teisės) ir literatūros bei laisvų
jų menų.

Gavęs plačią autonomiją, Vil
niaus universitetas galėjo sa
varankiškai tvarkytis ir nevar
žomas plėtotis ir tobulėti. Grei
tai jis pasiekė savo klestėjimo 
viršūnę, prilygdamas gerus už
sienio universitetus. Rusų poe
tas Poležajevas vienoje " savo 
1826 m. poemoje netgi gretino 
Vilnių su Oksfordu ir Goettin- 
genu. Vilnius turėjo daug žymių 
profesorių (pvz., mediką Fran
ka, fiziologą A. Sniadeckį, isto
rikų J. Lelevelį, filologą E. Grod- 
decką ir kt.), kurie būtų gareję 
būti ir nevieno kito universiteto 
pažiba. Patys lenkų istorikai 
pripažįsta, kad Vilnius tada vir
šijęs savo intelektualiniu lygiu 
tiek Varšuvą, tiek Krokuvą. Vil
nius palaikė tamprius ryšius su 
daugeliu Vakarų mokslo vyrų ir 1 
institucijų. Anot žinomo Vii- ' 
niaus universiteto istorijos tyri
nėtojo L. Janovskio, nebuvę ta- 1 
da Europoje minties ar srovės, . 
kuri stipriau ar silpniau nebūtų ; 
atsiliepusi ir Vilniuje. Taigi Vii- : 
niaus universitetas buvo stiprus : 
Vakarų kultūros laidininkas Lie
tuvon, įtraukdamas Lietuvą Va- . 
karų kultūros orbitom Tai nea
bejotinai didelis Vilniaus univer
siteto -nuopelnas kraštui.

Iškeltinas dar Ir kitas daly-
• kas. Nors mokslas yra universa-
• lūs ir jo nesuvaržo tautų ar val-
• stybių sienos, bet jame, vis dėl- 
i to, ir vietos reikalai daugiau ar 
i mažiau pasireiškia. Ir taip Vil

niuje ėmė spiestis lituanistinis
- mokslas. Suprantama, kad ypač 

Lietuvos istorija turėjo būti ar
tima tai Lietuvos kunigaikščių 
sostinei. Tiesa, Vilniaus univer
sitete buvo labiau proteguojami 
gamtos ir matematikos mokslai, 
bet ir istorija kelių žymių pro
fesorių dėka nebuvo- apleista. 
Mums čia ypač minėtini kritiš
kasis Lietuvos istorijos tyrinė
tojas ir istorinių šaltinių leidė
jas Ig. Danilavičius, Lietuvos 
kultūros istorikas J. Jaroševi
čius ir mylimasis Daukanto mo
kytojas Ig. Onacevičius. Lietu
vių kalba, deja, Vilniaus uni
versitete nebuvo dėstoma, nors 
1822 m. žinomas Vilniaus vi
suomenininkas ir universiteto 
bibliotekininkas K. Kantrimas 
specialu raštu kreipėsi į mokslo 
apygardos globėją, kad univer
sitete būtų įsteigta lietuvių kal
bos katedra. Užtat daugiau dė
mesio susilaukė Liętuvos gam
ta, ypač jos augmenija, kurią 
dar XVIII amž. besibaigiant ke
liuose tomuose aprašinėjo žymus 
prancūzų kilmės botanikas J. E. 
Gilibertas, o ypač jo įpėdinis 
St. Jundzilas. Su Vilniumi buvo 
susirišęs ir J. Pabrėža. Didysis 
betgi Vilniaus Universiteto nuo
pelnas lituanistikai tai tie gau
sūs jo auklėtiniai, kurie vėliau 
pasireiškė savo darbais apie Lie
tuvos kraštą, jos gamtą ir žmo
nės, jos istoriją ir archeologiją, 
apie lietuvių kalbą -ir tautosaką, 
būtent, S. Daukantas, S. Stane
vičius, .1. Bušinskis, M. Balins- 
kis, P.-Zatorskis, L. Jucevičius, 
K. Tiškevičius, M. Valančius, J. 
I. Kraševskis ir, kt.

Vilniaus universiteto reikšmė 
kraštui nesiriboja moksline sri
timi. Kultūrinė, universiteto at
mosfera’. per gausius jo auklėti
nius, per jo prižiūrimas viso 
krašto mokyklas, per išaugusią 
.Vilniaus1 laikraštiją;.veikė ir pla
čiąją tiet'uvos visuomenę. GąlL 
ma sakyti, kad Vilniaus .univer
sitetas'.uždėjo .ryškų anštpąudą 
vishm ana mėto Lietuvos gyve- 
nimui.\Klaidinga betgi būtų ma
nyti; kaU^Viln.ia
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s Universitetas
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būtų tiesioginiai skatinęs tų mū
sų tautinio sąjūdžio užuomazgų, 
kuri pastebima kaip tik XIX 
amž. pradžioje.»Vilniaus univer
sitetui anaiptol nerūpėjo lietu
vių kalbos gaivinimas, lietuvių i 
literatūros ugdymas ar apskri- i 
tai lietuvybės žadininas. Jei se- I 
no j i jėzuitų akademija buvo dau- j 
giau ‘ kosmopolitinio pobūdžio i 
įstaiga, kur viskas buvo lotynis- ■ 
kai dėstoma, tai XIX amž. Vii- i 
niaus universitetas, vadovauja- i 
mas lenkų patriotų kaip čarto- , 
riskis, Sniadeckiai ir kt., buvo 
tikras lenkiškos dvasios Skleidė
jas Lietuvoje. Tokios dvasios 
buvo ir žinomosios Vilniaus stu
dentų organizacijos — filoma
tai ir filaretai. Betgi antra ver
tus, turime prisiminti, kad tuo 
pat metu Vilniaus universiteto 
studentų žemaičių būrelis susi
rūpino lietuvių kalbos gaivini
mu, paskelbęs entuziastiškais S. 
Stanevičiaus giesmės žodžiais, 
kad ”kų amžiai pagadino, čėsas 
yra sutaisyti”,.ir kad "Lietuvos 
senos giminės pražuvime svei
kos liko”.

Vilniaus universitetui nebuvo 
lemta ilgai gyvuoti. Rusų val
džia po karų su Napoleonu darė
si reakcingesnė ir su įtaringumu 
žiūrėjo.net į pačių rusų-univer- 
sitetus, kaip į liberalios minties 
židinius, ir juos varžė. Tuo di
desnį nepalankumą ėmė rodyti 
Vilniaus. universitetui, nęs juto 
čia rusams priešingos dvasios 
židinį, kuriame ruseno neseniai 
prarastos nepriklausomybės vil
tis. Tai ypač išryškėjo, iškilus 
politinei i studentų filomatų-fila- 
retų bylai, kurią įamžino vienas 
iš jos dalyvių Ad. Mickevičius 
savo "Vėlinių” 3. dalyje. Po 1831 
m. sukilimo, kuriame dalyvavo 
nemaža Vilniaus studentų, Vil
niaus universitetas 1832 m. ca
ro įsakymu buvo uždarytas. Li
ko "dar teologijos ir medicinos 
fakultetai, pertvarkyti į atitin
kamas akademijas, bet po 10 
metų Vilnius ir jų neteko. Uni
versiteto įtaka buvo dar ir to
liau jaučiama, nes dar ilgai vi- ■ 
suose Lietuvos kultūriniuose 
postuose sėkmingai • darbavosi 
buvę Vilniaus universiteto auk
lėtiniai. Buvo daryta pastangų 
atgaivinti Vilniaus universitetą, 
bet tai nebuvo galima, kol Vil- 

. nius buvo rusų valdžioje. Pa- 
i skelbusi Lietuvos nepriklauso- 
. mybę, Lietuvos Taryba rūpinosi' 
i ir Vilniaus lietuviškojo univer- 
i siteto steigimu, jau 1918, XII 5 
, d. priimdama- universiteto sta

tutų. Deja, Vilnius atiteko len
kams. kurie čia 1919 m. įsteigė 
lenkiškų Stepono Batoro univer
sitetą. Ir tik 1939 m. 'Lietuvai 
atgavus Vilnių, 1940 m. sausio 
mėn. pradėjo savo pirmąjį se
mestrų lietuviškasis Vilniaus 
universitetas, taigi daugiau kaip 
po pusketvirto amžiaus nuo jė
zuitu akademijos įsteigimo.

Visur didžiuojamasi universi
tetų senumu, nes tai yra gal 
pats ryškusis senos krašto kul
tūros ženklas. Ir mes galime pa
sididžiuoti senu universitetu, 
kuris per ilgą savo gyvavimo 
laiką yra nemažų nusipelnęs Lie
tuvos ,kultūrai." Deja,, tautinių 
atžvilgiu jis anaiptol mums nėra 
suvaidinęs, to reikšmingo vaid
mens, -kaip būtų derėję Lietu
vos mokslo židiniui. Kaip jau 
augščiau buvo .nurodyta,, seno
je jėzuitų akademijoje vyravo 
daugiau kosmopolitinė, b- XIX 
amž.' pradžios .universitete len
ku patriotinė dvasia. Lietuviš
kojo ’ universiteto neturėjimas 
lemiamai ,būs paveikęs mūšų" anų 
laikų šviesuonienės nutautėjimą 
ir tuo suvėlinęs-mūsų tautinį at
gimimą. .Pakartosime gražiiis Š. 
Šalkauskio žodžius,' j.'sakytūš . iš
kilmingame Vyt. Didžj univer- _ . . .. .
ąitetė posėdyje 1940- II. 16: "Be dicijų tautos gyvenime". • (židL 

. universitetą {pagalbos tautos su-, riys, 1940 nr. 2, p, 176-177). .

NEPRIKLAUSOMŲJŲ KELIAS
VYT. KAVOLIS

Nuo septynioliktojo amžiaus, i 
anot Lewis Mumford, gyvename i 
sistemų amžiuje. Buvo kuriamos i 
loginės sistemos, į jas stengtasi 1 
įsprausti visa, kas gyva. Ir ne- < 
retai įsprausta — bet tik tada 
patirta, kad liko vien sistema, i 
o gyvybė, kurių bandyta įsprau- ’ 
sti — numarinta. Ir tada iš nau- i 
jo gydyta: kurta, aišku, naujos 
sistemos, ir jomis prievartauta ' 
tikrovė, žmogus, jo įvairialytis, 
spalvingas, pradoksalus ir mai- , 
šatingas išgyvenimas. Religijos 
keitė religijas, hedonizmas ide
alizmų; protas tikėjimų, o jaus
mas ir pojūčiai protų; demokrar 
tai kirto įkvėpintas galvas aris
tokratams, o autoriteto dvasia 
pakirto šaknis demokratijai; as
menybės kultas griovė bendruo
meniškumų, o kolektivizmas nei
gė asmenybės vertę ir grožį.... 
Viena šioms dogmoms buvo ben
dra : jos visos tikėjo sava sis
tema, kaip vienatine ir pilnuti
ne; visos jos bandė gyvenimų 
suvesti į savųjį bendravardiklj.

Bet gyvenimas nesidavė suve' 
damas. Jis susprogdino visas sis
temas — ir jas pakeitė kitomis. 
Ne dėl to, kad verkiamai būtu 
reikėję loginės, vienalytės sis
temos, visa saistančios, bet to
dėl, kad nebuvo suvokta, ■ jog 
gyvenime yra vietos -visoms sis
temoms, visiems . prieštaravi
mams, visoms proto ir jausmo 
apraiškoms — kad nebuvo tu
rėta tiek emocinio subrendimo, 
kad šalia savęs būtų įžvelgtas 
ir kitas,- skirtingas, žmogus bei 
jo skirtingumo teisėtumas. 
Kiekviena minties ir jausmo ap
raiška gyvenime turi savo vietų, 
ir gyvenimo raštas suaustas iš 
jų visų; jis duotas ne vienai, 
bet dviems miliardams skirtin
gų asmenybių, ir jame net yra 
likę vietos dar ir tiems miliar
dams, kuriups šie pagimdys.

Asmuo privalo tam tikro vie
ningumo savy, nebūtinai, griežto 
ir loginio. Neturi jis savęs su
vokti, kaip išdirbtos ideploginės 
struktūros, kurioje visa supla
nuota ir kiekvienas principas 
įšriūbuotas į sau "tinkamų” vie
tų ir nepajudinamas. Jis turi 
save suvokti, kaip vieningų 
vyksmų — kaip savaimingų sū
kurį, ar kaip tam tikrų virpėji
mų kažko didesnio akivaizdoje, 
ar, pagaliau, kaip uraganų (čia 
jau temperamento dalykas), ku
riame visa kinta, bet kinta drau
ge ir tam tikra kryptimi, ne
prarandant tos dinaminės vie
nybės, kuri glūdi sūkuryje. Ki
tu žodžiu: sveika asmenybė nėra 
nei mechanizmas, kuriame vis- 

; kas taksi, kaip užsukta, ir- skam- 
, ba, kada laikas skambėti; nei 

kovos laukas, kuriame dėl nau
jagimio dūšios tųsosi velniai, an
gelai ir antiseptinė akušerija. 
Sveika asmenybė turi įvairumo, 
prieštaravimų ir paradoksų sa
vyje; ji stebina save ir kitus; 
ji turi savo pilkųjų pusę, kurio
je netikėtai ima ir sublyksi ge
nialumas ir meilė; ji yra nelo
giška ir nuolat kintanti, augan-

ti ir kitus bendrais išgyvenimais i 
augti įkvėpianti; bet ji kinta ] 
ištisa savo būtimi, ir šis nuosta- : 
bus augimas savyje teduoda jai : 
vienybę.

Ne tam tikrų ideologinių prin
cipų pripažinimas, bet vidinis 
vyksmas, vis labiau prasisklei
džiantis savęs ir pasaulio išgy
venimas, išlaiko žmogų vientisu, 
kūrybingu ir stipriu.

Asmenį todėl negali pasi- 
sprausti jokia sistema: filosofi
nė, etinė, politinė, transcenden
tinė. Ji tuo nužudytų žmogų; nes 
šis gyvas tol, kol jis kinta ir nori 
kisti. Gyvi- žmonės nesileidžia 
spraudžiami į sistemas: randa
me . todėl puikiausių pavyzdžių, 
"dorų" ir "nedorų", idealistų ir 
hedonistų, jausmo ir proto žmo
nių visur — katalikuose, libera
luose, savy ir .kituose. Ir jų pa
vadinimas katalikais, liberalais 
ar ir dar prašmatniau tėra eti- 
ketavimas, iš esmės naudingas 
tik žurnalistams lygiai ta pačia 
prasme, kaip naudingos gimimo 
datos ir rasinė priklausomybė: 
jie įgalina užsidirbti duonų, kal
bant apie žmogų, tuos,.kurie apie 
žmogų nieko nesupranta ir net 
negali įsivaizduoti.

Pavojingas šitoks etiketavi- 
mas. Jis, pirma, pripažįsta siste
mos teisę pasiglemžti žmogiškų
jų tikrovę — taip visados esti, 
kai vietoj žmogaus; ' kalbame 
apie kategorijas, kurioms jis 
priklauso (liberalas, ateitinin
kas, katalikas, protestantas; arr 
ba, kaip, rodos, daroma Urbano- 
je — sportininkas ir scholaras), 
bet kurios jo neapima. Niekas, 
pavyzdžiui, nėra vien ateitinin
kas ir todėl sakyti, kad kas nors 
yra ateitininkas, nemodifikuo
jant šio teigimo kitais, yra, 
griežtai kalbant, faktų klastoji
mas, nes nutylima svarbi infor
macija.

Iš pirmojo išplaukia ir antra
sis pavojus: pripažįstant pajė- 

, gias sistemas paglemžti žmo
gaus jvairialytiškumų ir jį eti- 

( ketuoti, ne asmuo, o tos etike
tės įgyja pirminės svarbos, ir 

j tada ne j asriienį, o. j tas etike
tes reaguojama. Kintanti ir 
plazdanti tikrovė staiga suledė
ja. Be galo plati žmogiškų san
tykių skalė, nuolat įvairuojanti, 
skirtingose sferose vis kitoniš-

mūsų draugų asmenyse, iš kur 
jie pareitų ir kokiomis etiketė
mis jie būtų apsikarstę.

Naujų, santykiavimo būdų 
suradimas reikalauja sulaužyti 
patogius, bet kaustančius — se
nuosius. Juos sulaužyti gali ne 
žodžiai, bet asmeninis žygis — 
kaip to "ateitininko", kuris, at
silankęs j "liberalų” suvažiavi
mų (taip "ateitininkų" spaudos 
etiketuotą), joje pamiršo savo 
etiketę ir pozityviai įsijungė į 
ginčų dėl pačių "liberalų" orga- ' 
nizavimosi.

SKAITANTIESIEMS
. Kolegos-ės, priklausą Liet. 

Studentų S-gai JAV, kviečiami 
užsiprenumeruoti juos kas. mė
nesį lankysiantį Studentų žodį, 
kuris, sykiu su Dirva (kuri lan
kysis kas savaitę), tekainuos 
studentiškai — pusę kainos, tai 
yra, metams 2.50 dol. Prenu
meratos priimamos Sž redakci
joje šiuo adresu: Mr. R. Mieže
lis,/ Harvard Graduate School of 
Business Administration, Mor- 
ris Hali B-42, Boston 63, Mass.

Skaitykime studentiškų spau
da!

darba! ir 
NUOTAIKOS 

VISUOTINIAME 
SUVAŽIAVIME

Trečiasis visuotinis studentų 
suvažiavimas įvyko sausio 2-3 
dienomis Brooklyno parapijų sa
lėse; daug išklausė ir, maža nu
tarė — dėl ko tačiau retas grįžo 
namo nusiminęs, nes pastebėta, 
kad ne vienais nutarimais stu
dentai (ir Sųjunga) gyvi. Suva
žiavime dalyvavo apie 120 stu
dentų. Atidarė rengimo komisi
jos pirm. A. Petrikas, perduoda
mas jį į S-gos pirm. V. Kavolio 
rankas. Išrinkti pirmininkais R. 
Kežys (New Yorkas) ir A.. Kė
želis (Chicaga), sekretorėmis 
M. Ingelevičiūtė ir Vieraitytėi 
Revizijos komisijon: Barzdukas, 
Pilėnas ir Kudžma.

. Suvažiavimų pats pirmasis' 
sveikindamas V.- Rastenis per
davė J. Bačiūno pasiūlymus (a) 
finansiškai paremti anglų kalba 
biuletenį, jeigu toks būtų, lei
džiamas ir (b) surengti studen
tų vasaros stovyklų žymiai at
pigintomis kainomis jo vasarvie-

ja į tam. tikrus siaurus ir su
stingusius santykiavimo būdus, 
kurių terminais paskui esti in
terpretuojamos tarpusavio reak
cijos ir kitais atvejais (pvz., 
jeigu ateitininkiško studentų 
skyriaus redaktorius kų nors pa
taria liberališko redaktoriui, im
plikacija yra, ,kąd norima pa
kenkti, nes nieko kito iš ”ateiT 
tininko” etiketės santykyje su 
"liberalo” etikete, aišku, nega
lima laukti).

Būtų šlovinga mūsų kartai ši
tokių samprotavimų bent ret
karčiais atsikratyti. Jeigu tiki-

mas perduotas Centro Valdybai.
Išklausyti visų skyrių, išsky

rus Los Angeles, veiklos prane
šimai, atskleidę smarkių kai ku
rių vietovių veiklų; Centro Val
dybos pranešimas (jį padarė 
S-gos sekretorius R. Mieželis); 
revizijos komisijos (J. Šmulkš
tys), Baltų Studentų Federaci
jos (K. Kudžma); Sųjūngos 
trijų metų veiklos apžvalga (V. 
Kavolis). Pranešimai buvo nuo
taikingi, bet didesnių diskusijt^fc' 
nesukėlė.

Po pietų, kuriuose, be dainų, 
į buvo ir dešrų, Bostono skyriaus,

'V "i.

sipratimas negali pasiekti augš- 
čiaušio laipsnio. Mūsų liaudis 
garbingai • apsaugojo ir mums 
perteikė mūsų nuostabią kalbą, 
pozityvius mūsų tautinio pobū
džio bruožus, mūsų, būdingą 
tautinį meną, bet vis .dėlto, mū
sų tauta be unive.rsitetiškai iš
silavinusios, tautiškai susipra
tusios inteligentijos neįstengė ir 
negalėjo įstengti sukurti visuo
tinai reikšmingos" tautinės civi
lizacijos. Tokia ciyįlizacija nėsu, 
kuriama be tautinės Akademi
jos, turinčios' ilgų ir gilių tra-

v

t 9 " ■ IM4VU 11 UCūL IJUplUllŲ 1 JUUOį

jne, kad jokia sistemų, negali.va(įovaujant; vicepirm. A. Bane- 
paglėmžti ir apvaldyti gyveni- vičiui, pravestas pavyzdinis sky- 

~ *?*“ Per. nekantru3 — riaus susirinkimas. Pirmininka-
tai ir negalime prileisti, kad’bet 
kuri sistema paglemžtų visų as
menį, nes jis gyvena ne vienoje, 
o daugybėje sistemų, ir dar Su 
daugiau susiduria. Jeigu tikime, 
kad gyvenime kiekviena loginė 
sistema' —, individualizmas; 
krikščionybė, liljeralizmaą » etc. 
— turi savo viętų ir reikšmę (ir 
netgi yra teisinga bet kuria 
žmogišką prasme) .tiktai dar
niam ir neišskiriamai susipyrtu-

vo K. Keblinskas, sekrętoriavo , 
D. Baroiutė/kuri, Bostono įpro
čiu;1 už vargą: gavo dovaną. Susi? 
rinkinių 'skaityta R. Mantąutai- 
tės paskaita apie matematiką 
(kuri, nežiūrint drąsios, temos, 
'sukėlė susidomėjimo, it net" ga
na gyvų diskusijų 1 j, prisiminti'/ , 1 
einamieji reikalai, pravestas,./! 
tam. tikras testas,, dainos. Susi-^Aj 
rinkirnas praėjo gyvai ir suya-^P 

, . ( . - . (žiavlpią sustiprino painioms dis- A
^^^y^.|u/y«^g^o^jkji?yo^dėi:į8^ų.J{eiUmo 
sistemomis,''.kurių'- Sąvoka tėsū-Įįcųrios. nieko neišsprendė',.'nes c I 
teikia; gyvenimui pilnatvės' .ir. pasirodė, kad. nebūta kvorumo. I 
skonio, -tai stenkimės tokią .lais- Nepaisant didęlės kai kiltfų ' | 
v4 sąveiką įgalinti ič mūsų'.bei.’ •

*

(Perkelta i' E-tą pusi.)'
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DARBAI IR 
NUOTAIKOS 

SUVAŽIAVIME
( Atkelta iš 4-to pusi. ) 

.dalyvių ■ baimės, kad ."mūs ski
riančių” klausimų palietimas 
bus "kryžius mūsų organizaci
jai”, forumas, kuriame ideolo
ginės jaunimo organizacijos su
pažindino su savimi, ypač siau
bingų pasėkų neturėjo. Už skau- i 
tus kalbėjo dr. Lukoševičius, 
jaun. socialdemokratus — Re- ' 
pečka; šviesininkus — Gureckas, ; 
ateitininkus — Kudžma; taut. 
korporacijos ir varpininkai atsi. 
3akė kalbėti.. Griežtai kalbant, i 
pranešimai neatsiekė tikslo: bu
vo arba grynai emociniai (skau
tų), arba agresyviai aiškino 
partinės programos implikacijas , 
(soc.-dem.), arba apsiribojo iš- 
vardinimais pavardžių visų ben
draminčių, kurie tikrai ar taria
mai yra nusipelnę Studentų Są
jungai (at-kai); šviesos prane
šimas, nors nekonkretus, laiky
tinas geriausiu. Per diskusijas 
įdomiai išryškėjo, jog ir tarp 

. sosialdemokratų bei ateitininkų 
esama jaunųjų revolto prieš se- 
Jiesniuosius ir jų partijas; kad 
tokio revolto esama vidurinėje 
srovėje, netenka nė kalbėti. Su
sirinkusiems pareiškus norą su
žinoti ką nors ir apie Nepriklau
somuosius, buvo trumpai paaiš
kinta ir apie šiuos (jie, pasirodė, 
foruman nebuvo pakyiesti, ka
dangi Centro Valdyba nelaiko jų 
ideologine organizalija, kaip ki
tų)..

šeštadienio vakare įvyko pa
silinksminimo vakaras su di
džiule studentiška menine pro
grama, kurioje ir dainuota, ir 
šokta tautiniai šokiai, ir dekla
muota rimtos bei nerimtos eilės.

Sekmadienio rytą vyko komi
sijų posėdžiai__rezoliucijų, šal
pos ir metraščio. Šalpos komi
sijoje, A. Rėželiui pirmininkau
jant, pažengta j Chicagos ir Ne\V 
Yorko šalpos branduolių koordi
navimą, daugiausia Gert. Kon
sulo J. Budrio, kuris komisijos 
posėdy dalyvavo, dėka. Infor
macijų komisija sudarė galutinę 
metraščio redakcinę (Vygantas, 
Ostrauskas. Sabaliauskas) ir 
techninę komisiją (Dėdinas, 
Butkys, Dienas).

Specialiame trumpame posė-

V.

fi‘V-

*

UŽ NAVY MERO
SIENŲ

(
dyje priėmus rezoliucijas, iškil
mingasis aktas prasidėjo taip 
punktualiai, kad prezidiumas 
sudarytas bė vieno iš svarbiau
sių kalbėtojų, atvykusio "lietu
višku punktualumu". Taip ap
virtus darbotvarkei augštyn ko- ' 
jom, šiek tiek nukentėjo iškil
mingumas (reiktų priminti visų 
laikų pirmininkaujantiems, kad 
tokiomis progomis Respublikos 
atstovai visada turi pirmumą 
prieš bet ką). Suvažiavimą svei
kino veiksniai ir akademinės or
ganizacijos, kai kurios iš jų ga
na originaliai — išdėstydamos 
savo pragramą ir galop pakvies- 
dartios studentiją į jas įsijungti..

Stiprioje akademinėje paskai
toje Dr. J. Girnius iškėlė ameri
kietiškos ir europietiškos dva
sios skirtingumus (kuriuos sim
bolizuoja happiness ir Sinn) ir 
pabrėžė, jog "pasiduoti laimėB 
medžioklei tuo pačiu pasiduoti 
ir nutautimo pavojui”. Toliau 
ryškiai ir detaliai atskleidė bū
dus, kuriais lietuvybė, kaip mei
lės išgyvenamas, turinti įsi
sunkti į išeivijos jaunuomenę. 
Drąsiais mostais į paskaitos ga
lą spręsti kai kurie mūBų lietu
viškojo gyvenimo aspektai. Pa

stebėjęs, jog "lengvai fanatiz
mu gali būti užkrėsta net pati 
kova dėl tolerancijos”, Dr. Gir
nius siūlė domėtis kiekvienam 
daugiau savo pačių klaidomis, o 
kitų klaidas palikti jiems pa
tiems — ir pabrėžė, kad niekada 
krikščioniškos artimo meilės ir 
liberalizmo nebūsią perdaug; ir 
kad todėl gal pakaksią su di
džiausiu įnirtimu tarpusavyje 
kovoti.

Suvažiavimas sukėlė daug šil
tos nuotaikos, nei kiek nesugrio
vė net ir pažymėtinai atviros 
diskusijos pačiais kebliausiais 
klausimais. Notėtame . to prie
žasčių jieškoti atvirame ir nuo
širdžiame išsisakyme, kuris tuoj 
pat sugriovė "ideologinius blo
kus”, išryškėjusius tiktai per 
prezidiumė rinkimus, bet bevil
tiškai iširusius per diskusijas, 
kur kiekvienas kalbėjo tik už 

' save, net prieštaraudamas. — 
su vaizdingu ekspresyvumu, ku- 

' rio iki šiol užtikdavome tik lite
ratūroje — oficialiai savosios 
ideologinės organizacijos linijai.

M. V.

Kai buvau mažą mergytė, 
Baisiai mėgau aš lėtytes. 
Kai gerokai paūgėjau — 
Studijuoti .aš pradėjau. 
Mokiaus chemijoj maišyti 
Ir kaip pirštus nudažyti, 
Kaip bemiegant suskaičiuoti 
Ir per "testus” nesvajoti. 
Na ir, žinoma, gerokai 
Kito mokslo aš išmokau ...

žinot, taip berudenėjant, 
"Praivet partys” modernėjo, 
Kuriose kaip kas tik moka 
Griebia partnerę ir šoka. 
O vėliau, kaip čia pasakius, 
Blėsta lempos, merkias akys, 
Kažkas jaučia saldų kvapą 
Atkimštos bonkos kijafo... 
Ir po šokių po visų ; ■ 
Linksminas jie lyg gaidžių.

Kitą dieną po linksmųjų 
Liūdna daros iš tikrųjų: 
Ir prie lango ir prie stalo 
Snaudžia, kaip tik kas išmano. 
Valgo Aūšra makaroną 
Ir vis žvilgteri pro šoną, 
Kur, mieguistas. ir apkiutęs, 
Žioja "hatdogą" Kęstutis.

Bėga dienos, veja laiką 
Ir ištaiso tokią baiką, 
Kad penktadienį kiekvieną 
Visi skuba į areną, 
Kur lyg čiuožia, skerečiojas, 
Mėto, švaisto šonan kojas' 
Ir ne vien tik vertikaliai, 
čiuožia ir horizontaliai...

Nepriklausomų studentų suvažiavimas
Paskutinę pareitų metų dieną, 

vėjams mio Atlanto ir Hudsono 
klaikiai kaukiant, Ma-nhattano 
dangorėžių prieglobstyje įvyko 
pirmasis Nepriklausomų' Stu
dentų Sąjūdžio suvažiavimas

Kaip 'paskutiniame Studentų

tų gyvenime yra daugumoje ne
pailstamo nepriklausomų stu- 

■dentų darbo išvada. Jei 1952 me
tų pavasarį Nepriklausomų 
Studentų S'ąjūdžio .kandidatų są
rašas nebūtų dalyvavęs rinki
muose j studentų sąjungos cen- 

’žodžio numeryje jau buvo mi-j trinius organus, šiandien mes
■ nėta, Nepriklausomų Studentui greičiausiai sąjungos iš viso ne- 
Sąjūdis yra neideologinė dabar- 1 
tiniame lietuviškosios studenti
jos gyvenime aktyviai veikianti 
jaunimo grupė, kurioje gali da
lyvauti ir dalyvaują daug mūsų ; 
ideologinėms akademinėms or- ; 
ganizacijoms priklausančių stu
dentų.

Šis suvažiavimas nebuvo stei
giamasis kokios nors organiza
cijos susirinkimas. Jo pagrindi
nis tikslas buvo painformuoti 
atstovus apie dabartinę nepri
klausomų studentų judėjimo pa
dėtį bei sužinoti daugumos narių 
nuomonę, kokia linkme tolimes
nė sąjūdžio veikla turėtų būti 

„vykdoma. , . •■ . ■ . ‘ .
■ Suvažiavimą atidarė R. Rė
žys,. pakviesdamas R. Ošlapą 
pirmininkauti. Po to buvo J. Bi- 
lęno ir V. Kavolio pranešimai.

J. Bllėno pranešimas nušvietė 
sąjūdžio praeities darbus, kon
trastuodamas daug-t originalią 
minčių dėl ateities veiklūs, pa- 
.gyyinimo, Iš pranešimo paaiš
kėjo, kad nepriklausomi studen
tai vięnokia ar kitokia'forma jau

■ . veikia New'Yorkp, Bostone, Phi-
ladęiphijoje, Wproesteryję; Ur- 
bafioje, ■ Chicagoje, Clevelande, 
Detroite ir Los Angeles. Iki šiol 

• sąjūdžio veikla bevęik' išimtinai 
- bazavosi, studentų sąjungap ku-

■ rioš dabartinis efektingųmąs ir 
įtaka-Amerikos lietuvių stūden-

Naują semestrą pradėjus, 
Daug studenčių prigužėjo. 
Visos gražios, padažytos — 
Lyg žurnale išrašytos.
Viena plaukus šonan braukia, 
Kitą jų užaugant laukia, 
Trečia akinius nešioja 
Ir per viršų taip žvairuoja, 
Kad, pažvelgus iš netyčių, . 
šiurpas kimba už pečių 
Ir, užlindus už kolonos, 
Laukiu, kol praeis pro šoną.

*
Mokslas tas architektūra 
Daug studentų akis duria. 
Jie Vis piešia, vis terliojus, 
Kopijuoja rankas, kojas, 
Piešia namą, piešia dūdą, 
Bet pastato šunies būdą ... 
Ir inžinierių be galo 
Elementas rolę varo. 
Vaikšto špagom mundiruoti, 
Formulėm visi ginkluoti, 
širdies, meilės reikalai 
Jiem vieni tiktai juokai. 
Jei kokia širdies dama 
Pasimeilina kada, 
Tuoj inžinieriai ginklų 
Nepaleidžia iš nagų 
Ir iš "slaidrūlės” skaitlinės 
Jieško formulių gadynės, 
Su kurios tikslia pagalba 
Nebereikia sukti galvą ...

turėtume. '
V. Kavolis, taip pat paliesda- j 

mas sąjūdžio konkrečius užsi- , 
mojimus bei aspiracijas, tiek 
praeityje, tiek ateityje, netiesio- ; 
gini iškėlė tą platų principinį 1 
ryšį, kuris sąjūdyje yra vis dau. ; 
giau ir daugiau jaučiamas ir . 
kuris šalia bendro darbo stu
dentų sąjungoje darosi vienas iš 
tų impulsų, kurie jungia nepri
klausomus studentus bendram 
darbui. Tas ryšys — tai tikėji
mas į humanizmą ir demokrati
ją. Jaunatviškas entuziazmas 
kuo aktyviau įsijungti į Lietu
vos išlaisvinimo bei lietuvybės 
išlaikymo užsienyje darbą. No
ras 'esamose 'sąlygose išugdyti 
tvirtas ir Lietuvos atstatymo 
darbui paruoštas asmenybes.

Po pranešinjų buvo diskusir 
jos, kuriose iškilo, daug skirtin
gų pasiūlymų dėl tolimesnės 
Nepriklausomų Studentų Sąjū
džio veikimo fęrrpos. Visi'tačiau 
-sutiko, kad veikla tūri būti ple
čiama bei gyvinama. Po .ilges
nių ginčų buvo prieita, bendros 
nuomonės, kad ateityje, sąjūdis 
turėtų veikti per visuomeninįus 
studijų būrelius, jų pagrindinis 
tikslas — k studijų bej; diskusijų 
būdu reaguoti f visus mums da
bar . aktualius visuomeninius.1 ir 
kultūrinius klausimus. Ryšio

Taip ir chemikai nabagai 
Kenčia, traukiasi į ragą. 
Juk bjaurus tas smarvės

• mokslas, 
Nuo kurio net akys šoksta, 
Tysta kaklas, linksta ausys... 
Na ir, jeigu; kas paklausia: 
— Oi, brangioji mano miela, 
Kokią išvirei čia ”dieląrt, 
Kad taip smarvė nosin limpa, 
Nuo kurios net musės stimpa?— 
(Chemikas juk gi mažiausia 
Turi teisės užsigauti).

Tai ot tokią studentiją . 
Navy Pieras įsigijo.
Kur tu eisi, ką darysi, 
Vis lietuvį. pamatysi. .
Mokslas dienų skvernus gaudo 
Ir studentus "testuos” maudo.. 
Tjk kiekvieno čia idėja
Gyva likus nekerpėja,.' 
Kad po metų, po kitų
Tars išėjęs-: ”Aš galiu 
žengt'gyveninio keliu’1.'

• ■ Fuksiukas

AKADEMINIAME PASAULYJE
Algirdas Landsbergis, už 

romaną "Kelionė” gavęs Draugo 
Bendradarbių - klubo premija 
($1,000), neseniai Kolumbijos 
universitete gavo magistro laip
snį ir dabar ten asistentauja 
tęsdamas studijas,.' Jo svarių 
kritinių straipsnių randame ir 
Literatūros Lankuose, jaunosios 
literatų kartos organe, visiems 
studentams rekomenduotiname.

• Urbanos Akademinio Sporto 
Klubo "Lituanica krepšininkai 
Kalėdų atostogų metu lankėsi 
New Yorke, kur laimėjo dvejas 
rungtynes.

• "šviesos” Sambūrio New 
Yorko skyrius paskyrė Studen
tų šalpos Fondui dar vieną 200 
dol. auką — anksčiau buvo pa
skyrę 100 dol. Tuo būdu New 
Yorko "šviesa” pasirodė esanti 
labiausiai stildentų šalpa besi
rūpinti organizacija (antrąja 
tektų laikyti Chicagos tautinin
kus). Šviesa taipgi visuomet į 
savo parengimus studentus kvie
čia puse-kainos. '

• Kęstutis Mikėnas, Illinois 
univ. Navy Pier’o studentų ”Li- 
tuania” klubo pirmininkas, sy
kiu ir Chicagos Liet. Studentų 
Draugijos vicepirmininkas, va
sario mėn., tęsdamas architek
tūros studijas, pervažiuoja į 
Urbaną. Chicaga praranda veik
lų organizatorių.

• Enciklopedijos Fondas Lie
tuvai įsteigtas Bostone. Jo tiks
las — kaupti lėšas' įsigyti 1000 
egz. Lietuvių Enciklopedijos, 
kad ją parvežus išlaisvintai Lie
tuvai. Jo vadovybėje (Rev. Ko
misijoje) dalyvauja ir bostoniš- 
kis studentas A. Banevičius. 
Fondui ir iš viso enciklopedijai 
reikalinga mūsų visų parama.

• Vyt. Lapatinskas Urbanoje 
paruošė studiją apie Lietuvos 
architektūrą, o J. Šmulkštys ten 
pat ruošia magistro darbą apie ■ 
Lietuvos aneksaciją 1940 m.

• A. Armalis, Detroito uni- , 
versiteto graduate studentas, , 
liudijo Kersteno komisijos ap
klausinėjime Detroite. -

• Dail. A. Melnikas, Detroito 
studentų skyriaus pirmininkas, 
atidarė jau antrą Amerikoje sa
vo kūrinių parodą Internaciona
liniame Institute Detroite. Pa
roda tęsis visą sausio mėnesį.

• K. Ostrauskas rašo dakta
ratą apie .J. Biliūną,' pasinaudo
damas Pennsylvanijos universi
teto bibliotekoje esančiais ne
spausdintais jo laiškais.

• Leonas Sabaliūnas atstovau
ja Chicagos Lietuvių Studentų

I Draugiją Europos Akademinių 
Organizacijų Federacijoje ir be 
to veikia Akademiniame Skautų' 
Sąjūdyje.

• Studentams Remti Draugija 
(veikianti Nęw Yorke, vadovau
jama gen. Konsulo J. Budrio), 
perdavė 340 dol. Studentų šal
pos Fondui.

■ * Laisvosios Europos stipen- 
dijantų konferencija įvyko Ka
lėdų atostogų metu New Yorke. 
Joje dalyvavo ir keli lietuviai 
studentai. Dr. A. Trimako (iš 
Laisvosios Lietuvos Komiteto) 
pakviestu, stebėtojų teisėmis 
dalyvavo ir studentų ateitininkų 
bei Liet. Studentų Sąjungos at
stovai.' Konferencija posėdžiavo 
komisijomis, atitinkanč i o m i s 
Laisvosios, E tuopos komiteto su
darytosioms. Kažkodėl, nei vie
nai komisijai lietuvių nepirmi
ninkauta.

• Amerikos Lietuvių Inžinie
rių ir Architektų Sąjunga ski
ria vieną stipendiją einančiam 
augštuosius technikus mokslus 
Vakarų Europos universitetuo
se. ' . t t ‘ '

? .R. Mieželis išrinktas Har
vardo universiteto biznio mo
kyklos tarptautinio klubo koor
dinatoriumi Užsieniečiams stu
dentams.- Turi nesuskaitomą

būrelių,’ suvažiavimas nutarė 
įkurti sąjūdžio sekretoriatą, į 
kurį buvo išrinkti' Bilėnas, Ka
volis, Gureckas ir Devenytė.'

Bendrai. suvažiavimą .. reikia 
.laikyti pasisekusiu. Dalyviai; ku
rių buvo apįę 49 (dauguma nė 
vien is Nėw' York,d) aktyviai

se diskusijose. Nors' ir buvo 
daug nuomonių' skirtumų,’ ta
čiau tai nekliudė padaryti svar
bių sąjūdžio ateities veiklą lie
čiančių. nutarimų. Vi?i skirstėsi 
pakelta nuotaika, pasiryžę 
stengtis kuo sėkmingiau įgyvenj 
dintl sąjūdžio tikslus.

J. Šmulkštys

daugybę pareigų ir lietuviškose 
Organizacijose.

• Sktn. dr. Milda Budrienė 
išrinkta Akademinio Skautų Są
jūdžio pirmininke. Nusprendus 
ASS valdybą sudaryti tik liš-tri
jų narių, kitais valdybos na
riais įeina ex oficio Korp! "Vy
tis” valdybos pirm, psktn. Vyt. 
Mikalavičius ir Stud. Skaučių 
Draugovių Sambūrio valdybos 
pirm. G. čaplikaitė. Paskutinius 
du metus ASS pirmininko parei
gas ėjo didelis jaunimo bičiulis 
sktn. prof. Ig. Končius.

• Akademinis Naujųjų Metų 
sutikimas. Chicagos akademikai 
skautai-ės praeitų metų užbai
gą apvainikavo, visuomenei su
rengdami puikų naujų metų su
tikimo balių. Būtų labai klysta
ma tvirtinant, kad Naujųjų Me
tų sutikimo surengimas nėra dė
mesio verta organizacinė veikla.

šias akademikų skautų pa
stangas Chicagos visuomenė su
tiko nepaprastai šiltai ir vietų 
pareikalavimas buvo toks dide
lis, kad vietos prie staliukų, tal
pinę apie 600 svečių, tegalėjo 
patenkinti tiktai pusę norinčių 
dalyvauti, Baliuje organizuotai 
dalyvavo ir Chicagos Studentų 
Draugiją, kurios nariams buvo 
padaryta 33', f nuolaida. Baliaus 
rengimo komisijai vadovavo Br. 
Juodelis.

• Akademinius Naujųjų Metų
1 sutikimas Nėw Yorke buvo su

rengę šviesininkai ir ateitinin
kai. Daugybė studentų, suvažia-

■ vusių į kalėdinius suvažiavimus, 
•sutiko Naujus, metus atskiroje
■ "šviesos” parūpintoje salėje, iš- 
i keldami taures už visas akade

mines organizacijas.
! • Studentai ateitininkai Ka-
! ledų atostogų metu turėjo stu

dijines dienas Chicagoje ir New 
Yorke.

• Tradicinis Užgavėnių ir 
tarpsemestrinių atostogų Aka
deminis Kaukių Balius Chicago
je šiais metais įvyks vasario 
mėn. 6 d. puošnioje "Viking” 
Balroom salėje.

• Detroito akademikės (skau
tės susiorganizavo pereitų metų 
gale. Į valdybą įeina L. Griške- 
lytė, Detroito studentų skyriaus 
sekretorė, ir D. šeputaitė, taip 
pat vietinio skyriaus narė.

• Lietuviai studentai antra
dieniais kartu valgo pietus 
Wayne universitete, Detroite. 
Labai sveika mintis. Padėka Z. 
Rekašiui ir L. Griškelytei.

• Studijinę komisiją moksliš- 
I kai nagrinėti studentų ir a'pla- 
| mai jaunimo padėties išeivijoje
klausimus ir ruošti veiklos me
todiką bando sudaryti Studentų 
Sąjungos centro valdyba. Jai pri
klausyti yra davę sutikimą de- 
troitiškiš Saulius šimoliūnas ir 
keli centro valdybos nariai. Ko
misija bus dar praplėsta.

• II. Rėžys, daug pasidarba
vęs abiejū Ned Yorko Suvažia
vimų rengime ir pi'avedime, šiuo 
metu studijuoja politinius n oks- 
luš Kolumbijos universitete, 
siekdamas augėlesnio laipsnio 
ir specializuodamasis rytų Eu
ropos reikaluose.

• A. Rėželiu buvo atskridęs į 
New Yorką iš Chicagos, kur 
suvažiavime atstovavo .Studentų; 
Šalpos Fondą (yni vienas iš jo 
iždininkų) ir Chicagos Liet. StuJ 
dentų Draugiją, kurios jis pir
mininkas. Laisvalaikiu darbuo
jasi ALTe. — Pažymėtina, kad1 
Chicagos Studentų Draugija yra Į 
.vienas- iš stambiausių aukotojų' 
studentų šaĮpai: yra‘paskyrusi 
150 dol., o taip pat ir kitiems 
studentiškiems reikalams.

• Nepriklausomųjų studentų
konferencija New Yorke-.nutarė: 
(1) ir toliau veikti studijinių 
būrelių forma, nesusirišant su 
jokia organizacija ar . ideplogi: 
ja; (2) išrinkti sekretoriatą,
Kuris palaikytų ryšihs’su studi
jiniais būreliais ir aiškintųsi to- 
lifnesnės veiklos galilnybes pa
gal konferencijos iškeltus pa
siūlymus.

• D. Bacevičiūtė, ir«Ujuševk 
čius' uoliai ir, spaudos lipiomis; 
sėkmingai vaidina Detroito liet, 
teatriniuose pastatymuose.

• • . ■ • • .v , ■
■
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VADOVAS Į SVEIKATĄ

Geresniam sveikatos išlaikymui nauja knygą

BŪKITE SVEIKI
kurią parašė ir išleido Dr. Steponas Biežis. šioje knygoje 
aprašoma svarbieji sveikatos išlaikymo dėsniai: kaip' būti 
sveiku ir ilgai gyventi. ■ '''I

ši svarbi knyga privalo rastis kiekvienoje lietuvių šei
moje. Kaina tik 2 doleriai su prisiuntimu. Tuojau užsisa-. 
kykite.

Užsakymus siųskite knygos autoriui:
DR. S. BIEŽIS, >

3241 W. 66th Place, Chicago 29, III., |
Telefonas: REpublic 7-7868 (12)

VANAGAITIS
KNYGA

jau gaunama Dirvoje. Siųskite $2.00 ir labai daug pa

tirsite apie Amerikos lietuvių gyvenimą.
DIRVA: 1272 E. 71 Št. .

Cleveland 3, Ohio

DIRVA
atlieka įvairius spaudos darbūs. Jūs 
galit pigia kaina atsispausdinti pro
fesines korteles, įvairias blankas, va
karams biletus, vestuvių pakvieti
mus, plakatus ir kt.

Užsakymai priimami ir paštu. 
DIRVA — 1272 East 71 St.

Cleveland 3, Ohio 
Telef.: HE 1-6344

Centas nuperka daug

ELEKTROS

Šildo jūsų elektrinę keptuvę 
septynias dienas

THE ILLUMINATING COMPANY
ALWAYS AT YOUR SERVICE

n a a n a a aaaanaaa ■

Sveikinimai ir ęeriausi linkėjimai mūsų draugams 
ir rėmėjams

/Jlt the dlal m fyJdnt
• Hot water for all the needs 
of your household... at the 
temperature you desire ... au- 
tomatically! Brilliant white, 
the Bryant is flat-based to eli- 

' minate cleaning upderneath, 
"sturdily conštructed for ’ long • 
service. Seė it ....you’ll want it!

IIIIV IT GAS FIREDDilį. .111 Automatič Štorage

WTER HEfflRS
AUTOMATIČ * UNDERFIRED 

* INSULATED * , -

BRYANT HEATER D1V.
<•

A. G. E.
2110 EAST 21st STREĘT.

CLEVELAND

palaikymui tarp atskirų studijų^ reiškėsi ,pę. pranešimų iškilusio-
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KADA GAMA NEGANA, O 
KADA PERDAUG t

Vytautės ir Birutė Skrudžųi 
buvo žmonės, kurie laikraštį ne 
tik šiaip j rankas ėmė, bet ir 
mokydavęs iš jo.

Paskaitę Dirvoje Juozo Ba
čiūnų straipsnį "kada gana yra 
gana”, juodu koue vienu kartu 
abudu sušuko:

— Je, geras patarimas. Rei
kia, tikrai reikia Susitatyti šei
myninį biudžetą.

— Bet, palauk, Birutė, jis čia 
šneka, kad reiktų penkis pro
centus nuo visų pajamų skirti 
tautiniams reikalams.

— Ką jis daugiau šneka, Vy
tautai, neimk į galvų. Iš to, kas 
pamokoma ir naudinga — mo
kykis. Q negi visas laikraštis 
pamokomas. Yra ir prastų, ir iš 
kelio vedančių minčių. Tokios ne 
mums, padoriems lietuviams, 
skiriamos. Bet susistatyti metinį 
pajamų ir išlaidų biudžetų — 
dora mintis ir ja tuojau reikia 
įgyvendinti. Ir-pats Bačiūnas ar 
tik ne per šitokį biudžetų bu» 
turtus įgijęs?

Kas sutarta, nutarta, tuojau 
ir padaryta.

Pajamų pozicijos beveik kaip 
ir nusistovėjusios. Jo pajamos 
jau seniai nebeskaitomos. Jos 
nepasiekia namų, nei pinigo, nei 
čekio pavidalu, o nešamos .tie
siog į bankų jr regimos tik 
skaitmenų išvaizda sutaupų 
knygutėje.

šeimos pajamos, gyvąja pras
me, tėra tik jos uždarbis, apie 
3700 dolerių per metus. Susista
tyti biudžetų abiem Skrudžam 
dabar reiškė, ar tik nebūtų ga- 

.lima ir iš šitos sumos dar kiek 
nors įrašyti į "juodos dienos” 
pozicijų.

Pasitarę ir bent kiek pasigin
čiję, išlaidas surašė tokia tvar
ka:

1. mokėjimai už namų,
2. maistas,
3. žmonos apranga,
4. pramogos,
5. vyro apranga,
6. Laikraščiai, knygos, tau

tos reikalai,
7. juodai dienai.
Po pirmo paskirstymo išėjo, 

kad ne tik nieko neliko' juodai 
dienai, bet beveik visos pajamos 
išseko jau su ketvirtąja pozici
ja.

— Peržiūrėkim, gal ką dar 
galėsim sumažint maištui, tavo 
aprangai ir pramogoms, — pa
siūlė Skrudžas.

Maistą, mėsos gerą dalį pa
keitus miltais ir daržovėm, pa
sisekė numušti visu šimtu do
lerių.

— Ot, tai puiku, Vytautai, aš 
juk visai buvau pamiršus, kad 
man reikia naujo pavasarinio 
palto. Už šimtų dolerių bus jau 
vįgai pakenčiamas.

— Bet, Birute, tu juk turi 
jau du, ir tai visai neblogus.

— Aha, neblogus! Juk pernai 
jau su jais dėvėjau, štai, koks 
tu! Aš tik dirbt, liuobt, ir na
muos ir fabrike liežuvį iškišus, 
pinigus nešt, o į žmones su sku
durais galiu eit, — ir Birutė sa
vo bylą šoko ginti jau nuo Jie- 
vos laikų žinomu ginklu — aša
rom.

Vytautas kapituliavo ir taika 
buvo atstatyta.

Pramogų poziciją išbraukė, 
šiemet neis nei į kiną, nei j te
atrą. Svečiuosis tik pas kitus, 
pas save nieko , nekvies..

Priėjus vyro aprangą, Vytau
tas ėmė aiškintis, kad šiame 
krašte~visp labo tėra pirkęs tik 
porą batų, kad jam praverstų 
jau ir naujas kostiumas ir pal
tas.

*— Bet, Vytautėli, kad tavo 
dar visai gėri ir tie atsivežtiniai 
rūbai; Duosim išvalyt, pataisyt, 

1 tai metus dar puikiai apsieisi.
Vytautas ir pats suprato, kad 

mętus dar gali pakentėti.
—■Užtat užsisakysiu daugiau 

laikraščių /ir. pirksiu daugiau 
Įęnygų. Pagaliau, skirkiih šiemet 
daugiau ir tautai vaduoti.
. Birutė pamąstė, pąmąstė ir

sako:
— Ale tu ir būtum kvailas, 

Vytautai, žiūrėk, nuomininkas 
skaito penkis laikraščius, o pa
skaitęs tuojau ir neša j rūsį. Na, 
ar tau taip sunku juos pasiimti 
iš rūsio? Knygų gali pasiskolin
ti arba iš miesto bibliotekos pa
siimti. O dėl tautos, tai ką jau 
čia! Iki šiol kentėjo, tegu dar 
ir toliau pakenčia. Bene mudu 
du ją išvaduosiva! Gal kitais 
metais kas nors nuliks. .

Vytautas nusileido ir dėl šitų 
išlaidų, žmonos juk iš tikrųjų 
realiai galvojama.

Visus galus suvedus, susidarė 
dar du šimtai ir 25 doleriai. Du 
šimtaiz buvo nuskirti juodai die
nai, o likusius Birutė pasiėmė 
kojinėms ir skrybėlaitei.

V. Medinis

GRAFOMANINĖS 
NAUJIENOS

Išleidęs H. Lukoševičiaus "Li
kimo žaismų”, "Draugas” skel
bia netrukus pasiusiąs į rinką 
ir Liūdo Zeikaus "Laiptus į to
lumas”.

Džiaugdamiesi šitais grafo
manijos produktais, patariame 
leidėjui dar perspausdinti Rū- 
telionienės, Brolių Tomdykų 
ir kitus panašius darbus ...

Pasiryžau parašyti šią apžval
gą’ tikslu supažindinti Dirvos 
skaitytojus su praeities Cleve
lando lietuvių gyvenimo istori
ja. Ypatingai, kad ir pačiame 
Clevelande yra daug naujaT at
vykusių lietuvių, kuriems gal ir 
labai bus malonu susipažinti su 
ta visa praeitim.

Visų čia gyvavusių draugijų 
žinias paduosiu iš knygos ”Cle- 
velando Lietuviškų Draugysčių 
Istoriška Peržvalga”. Tą knygą 
išleido Clevelando Lietuviškų 
Draugysčių Sąryšis 1917 metais. 
Toje knygoje yra atskiriai sura
šyta kiekvienos draugijos gy
vavimo žinios, imtos iš draugi
jų užrašų. Nerašysiu tų visų 
mažmožių, kurie gal jau nebus 
svarbūs skaitytojui. Svarbu iš
kelti draugijų tvėrimąsi, kodėl 
jos buvo susitvėrusios ir ką jos 
nuveikė.

Visos pašalpinės draugijos 
jau nebeveikia. Yra dar pasili
kusi Aušros Vartų Moterų Drau
gija. Tai viena iš pašalpinių se
nųjų draugijų. Taigi prie neku
riu draugijų aprašymo gal ir 
ilgiau ’ reikės apsistoti. O kitas 
žinias pateiksiu pats iš savo 
patyrimo, nes jau ir man šių

SUPERIOR SAVINGS SUSIRINKIME

metų gegužės 17 d. sueis pen- 
kiosdešimts metų kaip atsiradau 
Dėdės.Samo žemėje. Tie penkios-

šio mėnesio pradžioje Dirvos 
redakcija gavo eilę skaitytojų 
laiškų ir buvo prašyta telefonu 
laikraštyje duoti daugiau infor
macijų kas iš tikrųjų dedasi Su
perior Savings, (kitų iš įprati
mo dar vadinamam Lietuvių 
Banke). Sužinojęs, kad bus me
tinis susirinkimas, redaktorius 
nutarė pats nueiti į metinį su
sirinkimą ir vėliau patirtus įspū
džius papasakoti skaitytojams. 
Deja, valdybos nariai ne tik re
daktorių, bet nei radijo valandos 
vedėją, nei kitų su banku turin
čių reikalų, bet nesančių šėri- 
ninkais, stebėtojais neįsileido. 
Tai pirmas atsitikimas, kaip tei
gia banke daug metų dirbusieji, 
kada pradėta bijoti viešumos.

Redaktorius kitą dieną tele
fonu užklausė'banko reikalų ve
dėją John T. DeRighter, kieno 
nutarimu į susirinkimą neįsi
leistas spaudos atstovas. Jjs pra
dėjo aiškinti, visai ką kitą, kad 
girdi, konstitucija sakanti, kad 
neturinčiam šėrų kitų šėrai ne
gali būti įgalioti... žodžiu, vie
nas kalbėjom apie spaudos at
stovavimą, gi kitas apie šėrinin- 
kus...

Dirva prieš kiek laiko savo 
korespondentui V. Braziuliui bu
vo pavedusi kreiptis į banko va
dovybę su parengtais klausimais 
ir į juos gauti atsakymus. Deja, 
klausimai buvo įteikti, bet at
sakymo negauta, nors praėjo 
keli mėnesiai.

Kadangi Dirvos atstovas į su
sirinkimų nebuvo įleistas, mes 
tegalim pasitenkinti tik buvu
siųjų pasakojimais. Esą tokio 
triukšmingo susirinkimo šėri- 
ninkai neatsimeną. Banko šėri- 
ninkai pasidalinę į dvi dalis. Da-

bartinę valdybą remia daugiau 
šėrininkų, ką rodo ir balsavimo 
daviniai. Jie, turėdami šėrininkų 
sąrašus, gali su visais susirišti 
ir palenkti savo pusėn. Antrieji 
tos galimybės neturi ir todėl lie
ka mažumoje.

Susirinkime buvo perrenkama 
trečdalis buvusių direktorių. Ak
tyvus daugelio lietuviškųjų or
ganizacijų narys ir nuolatinis 
lietuviškų parengimų lankytojas 
Iz. Sama nebebuvo perrinktas. 
Buvo renkama keturi direkto
riai. Kandidatavo aštuoni. Pagal 
balsų daugumų buvo išrinkti: 
Joseph Bindokas r— 2928, John 
Zaunis — 2455, Joseph P. Ditch- 
man — 2369 ir Joseph Milius — 
2364. Neišrinktieji balsų gavo: 
Botiriūs — 1268, Šamas — 967, 
Brazauskas — 947 ir t.t. Iš iš
rinktųjų direktorių lietuviškose 
organizacijose aktyviai reiškia
si tik Millus-Miliauskas. Jis yra 
senas Dirvos skaitytojas ir Vil
ties Draugijos narys. Mes norim 
tikėti, kad lietuvišką mintį jis 
atstovaus ir banko vadovybėj.

Dėl dabartinės banko vadovy
bės Dirvą nuolat pasiekia įvai
rūs nusiskundimai, štai ir pra
ėjusiam Bendruomenės susirin
kime Ekonominės Tarybos pir
mininkas, Indzelevįčius pasakė: 
"Kurie nenori eiti kitur, remia 
mūsų lietuvišką reikalą, eina į 
lietuviškų bankų ir moka didesnį 
procentą”...

Daug kas nusiskundžia, kad 
nuėję paskolos gauti arba ją 
baigti mokėti, sutinkami labai 
keistai, lyg tie klijentai ne ban
kui gerą darytų, bet jiems ban
kas. Tai gerokai atsilikusi ban
kininkų pažiūra į klijentų.

žinoma, šių visų pastabų ne-

dešimtys gyvenimo knygos pus
lapių negalėjo jau praeiti vel
tui, be jokios pastabos.

• Pirmas lietuvis, Clevelande 
apsigyvenęs buvo Franciškus 
Freimonas 1871 m. Jis buvo pir
ma šaknis Clevelando lietuvių, 
kuris sutvėrė pirmutinę šv. Jur
gio draugystę.

Buvo atvykęs iš Lietuvos ir 
Franciškaus brolis Reimontas. 
Ir abu broliai Reimontas su 
Pranciškų Clevelande išgyveno 
dvejus metus ir vienas su kitu 
nesimatė, nes viens kito antrašo 
neturėjo. Ir tik po dviejų metų, 
■kada iš Lietuvos nuo savo gi
minių gavo antrašus, abu bro
liai susitiko. Kas su Reimontu 
Freimonu atsitiko, ar jis išva
žiavo į kitą miestą ar į Lietuvą, 
jokiu žinių nėra. Franciškus 
Freimonas dar ilgesnį, laikų gy
veno Clevelande ir vėliau išva
žiavo į Lietuvą.

Draugystė šv. Jurgio
Draugystė šv.. Jurgio susitvė

rė 1887 metais. Buvo 27 nariai. 
R. Freimonas, J. Kulikauskas,
J. Vilkutaitis, T. Račiūnas, K. 
Mašiotas, N. Martišauskas, J. 
Viltrakis, B. Gaižutis, J. Ja
sinskis, J. šarckjs, A. Antu- 
šauckas, A. Almonaitis, F. Ku- 
likauckas, F. Petūška, V. Jurgi- 
las, J. Vladislavičius,’ P. ''Leka
vičius, J. Nedzinskas, S. Ne
dzinskas, J. židžiūnas, J. Kise- 
Vičius,„G. žydonis, J. Neuronis,
K. švilpa, A. Stelmokas, J. Vit
kauskas, A. Petuška.

Julius Vitkauskas dar berods 
tebėra gyvas, jau. daugiau kaip 
devynesdešimt metų senukas.

ši katalikiška'..draugija daug 
atsižymėjo ir labdarybės reika
luose. Jos tikslas, bu,vo ne tik 
palaidoti mirusį savo narį su 
bažnyčios apeigomis, bet taip 
pat šelpti ir pavargėlius bei li
kusius našlaičius.

Šios draugijos nariai įstoda
mi į draugiją mokėjo po vienų 
dolerį kaip įstojamąjį .mokestį 
ir po 50 centų mėnesinio mokes
čio. Antram susirinkime po 40 
centų, o trečiam Busirinkime po 
30 centų. Taip nustatytas mo
kestis po 30 centų pasiliko visam 
laikui. Tik 1892 m.„ rugpjūčio 
mėnesį buvo nutarta, kad drau
gijos nutarimai būtų įrašyti į 
knygas, nes nuo draugijos gy
vavimo pradžios tas nebuvo da
roma. 1893 metais draugija ser
gančiam nariui jau mokėjo po 
$4 savaitėje, o pomirtinė buvo 
$50. 1894 m. nutarimuose yra, 
kad mirus nariui draugija davė 
du vežimus, nes tais laikais dar 
arkliais veždavo numirėlį, ir pa
skirti aštuonis narius nešti 
karstą.

1895 m. buvo, draugijos susi-

rinkime svarstoma įsteigti' lie
tuvišką katalikišką . parapiją. 
•1899 m. atsilankė draugijos su
sirinkime būsimps parapijos 
komitetas ir pareiškė, kad at
ivažiuos kun. Sutkaitis ir laikys 
pamaldas šv. Petro koplyčioj.

1902 m. jau yra pažymėta 
draugijos užrašuose', kad drau
gijų nupirko vėliavą ir ji buvę 
pašventinta šv. Jurgio parapijos 
bažnyčioje. 1913 m. sausio mėn. 
prisirašė prie draugijos kun. J. 
Halaburda. Jis pareiškė, kad 
nenorės ligoje pašalpos ir kad 
atsitikus • mirčiai niekas nerei
kalautų .jo pomirtinės.

Kada draugija buvo skaitlin
ga ir turėjo ižde daugiau pini
gų, pašalpų ligoje mokėjo $5.00 
savaitėje, o pomirtinę $200.00. 
Bet mirus draugijos nariui visi 
kiti nariai turėjo mokėti j drau
gijos iždą po vieną dąlerį.

Pabaigoje 1916 metų šv. Jur
gio draugija turėjo 293 narius. 
Turtas $2,463.71.

Po išleidimo "Clevelando Lie
tuviškų - Draugysčių Istoriškos 
Peržvalgos” dar šį draugija il
gai gyvavo. Apie jų galiu pasa
kyti tiek, kad tai buvo pavyz
dinga draugija, dosni labdary
bės reikaluose, savo tarpe visi 
gražiai veikė, viens kitam buvo 
kaip brolis ir draugijos reika
luose drausmingi.

Lietuvių Romos Katalikų 
Susivienijimo Amerikoje 8-ta 

kuopa
Susitvėrus šv. Jurgio draugi

jai 1887 m. ir pradėjus jai gy
vuoti,. "Vienybė Lietuvininkų”, 
tada einanti dar iš Plymouth, 
Pa., pradėjo varyti agitacijų už 
taip vadinamų Susivienijimą Vi
sų Lietuvninkų Amerikoje. Agi
tacijos paskatinta Draugystė šv. 
Jurgio 1888 m. prisirašė prie to 
susivienijimo. Bet 1889 m. drau
gystėje kilo nepasitenkinimas 
tuo Susivienijimu dėl neužmo- 
kėjimo pilnos pomirtinės Anta
nui Pietuškai. Ir tais pačiais me
tais draugystė šv. Jurgio atsi
metė iš "to S.V.LjA'.'1’’ ’ “ ’ ’

1891 m. kun. Burba vėl rašė 
laiškus, kad šv. Jurgio Drau
gystė prisirašytų prie S.V.L.A. 
Laiškai buvo perskaityti draugi
jos susirinkime ir draugija nu
tarė ir vėl prisirašyti. 1893 m. 
į šv. Jurgio Draugystę, kaip 
priklausiančią prie Susivieniji
mo Visų Lietuvninkų Ameriko
je pradėjo rašytis ir moterys, 
bet Draugystė nutarė atskirti 
moteris ir sukurti naujų kuo
pų, pavadinant jų Susivienijimo 
Visų Lietuvninkų Amerikoje 9- 
ta kuopa.

KAIP MINĖSIME VASARIO 16-JĄ
EDV. kARNĖNAS

,Kaip airiai kovo .17 d. — šv; šių metų Vasario lG-sios mi- 
Patriko dienų visame “pasauly je nėjimas Clevelande rengiamas 
iškilmingai demonstruoja prisi- vasario 28 d. WHK radio salėj 
rišimų, prie sav.o tautos kamieno, ypatingu iškilmingumu. Yra su- 
taip ir Amerikos lietuviai’ kas- telktos muzikinės jėgos didžiu- 
met mini Vasario 16-jų — Ne- liam koncertui, yra pakviesta 
priklausomos Lietuvos atstaty- augštų Amerikos vyriausybės 
mo dienų, gausiai rinkdamiesi į atstovų: gubernatorius Frank J. 
iškilmingas pamaldas už savo Lausche, Clevelando miesto- ma- 
Tautų ir Tėvynę, ir j didžiulius joras Antony Celebrezze, sena- 
minėjimus salėse. / [torius Burke, kongresmanas

Dabar, kada Lietuvos laisvė Mrs. Bolton ir kt.
ir nepriklausomybė priešų pa
minta ir Lietuvių Tauta nieki
nama ir žudoma, _ laisvose ša
lyse esantieji lietuviai Vasario 
16-jų mini didžiausiu susikau-
pimu ir savo jėgų koncentravi
mu. Ypač Amerikos lietuvių ko
lonijose Vasario 16-sios minėji
mai yra didingi, kada guberna
toriai išleidžia savo atsišauki
mus ir skelbia Lietuvių Dieną, 
kada gubernatoriai, majorai, se
natoriai ir kongresmenai atsi
lanko į Lietuvos Nepriklausomy
bes iškilmingus minėjimus.

Bet 1889 m. Susivienijimo Vi
sų Lietuvininkų Amerikoje na
riai nusitarė atsiskirti nuo' šv. 
Jurgio draugystės ir sutvert 
Susivienijimo Visų Lietuvninkų 
Amerikoje 8-tų kuopų. Tada bu
vo dvi kuopos 8*-ta ir 9-ta, bet 
buvo viena valdyba, kurį tvarkė 
abiejų, kuopų reikalus. Vėliau, 
kada tas Susivienijimas Visų 
Lietuvninkų Amerikoje skilo į 
dvi puses, matome, kad 8-ta 
kuopa, palaikydama katalikų pu
sę, visa’ perėjo į naujų sutvertą 
Lietuvių Romos Katalikų Susi
vienijimą .Amerikoje. Ir nuo to 
laiko pradėjo Vadintis 8-ta kuo
pa. Devinta kuopa, matomai, 
nuėjo prie Susivienijimo Lietu
vių Amerikoje.

Susivienijimo Lietuvių Ameri
koje 14-ta kuopa pradėjo gyve
nimą 1888 m., kada dar buvo 
Susivienijimas Visų Lietuvnin
kų Amerikoje. Aprašyme sako, 
kad kuopa neturėjo numerio, nes 
buvo ryšyje su šv. Jurgio Drau
gystė ir veikė iš vien. Tie patyB 
Šv. Jurgio, Draugystės nariai 
skaitėsi ir kuopos nariais. Tai 
liudija ir čerteris, kuris buvo 
išimtas 1896 m. čia kaip tik ir 
yra įrodymas, kad tos dvi kuo
pos buvo 8-ta ir 9-ta prie šv. 
Jurgio Draugystės, persiskyrę 
nuėjo viena j Lietuvių Romos 
Katalikų Susivienijimų Ameri
koje, o kita j Susivienijimų Lie
tuvių Amerikoje.

(B. d.)

Anų vakarų aplankiau Čiurlio
nio ansamblio vadovų muz. Al
fonsų Mikulskį. Radau jį prie 
apdegusiais kraštais komp. Sta-r 
šio Šimkaus 1929 m. Klaipėdoje 
sukurtos simfoninės poemos 
"Nemunas” gaidų pluošto. Ap
degusios gaidos!? Tikrai. Tūlas 
lietuvis išgelbėjo jas per Dres- 
deno bombordayimų, atsigabeno 
į Kanadų ir persiuntė komp. J. 
Žilevičiui.

A. Mikulskis šių "Nemuno” 
poemų ruošia Clevelando simfo
niniam orkestrui, kuris ją išpil
dys WHK salėje Vasario 16-sios 
minėjimo koncerte. Tai didelis 
darbas, atimąs A. Mikulskiui 
daug darbo dienų, poema atras-“ 
ta be partitūros. Be to, nemaža 
darbo iš jo ir Čiurlionio ansamb
lio reikalauja komp. Karnavi- 
čiaus operos "Radvila Perkūnas” 
kantata "Atsisveikinimas su 
Tėvyne”, kuri bus išpildyta ta
me koncerte su Clevelando sim
foniniu orkestru ir Čiurlionio 
ansambliu pasirodys operos so
listė Juzė Krištolaitytė, solistė 
Aldona Stempužienė ir Metro
politan operos solistas Algirdas 
Brazis.

Clevelandiečiai praėjusį penk
tadienį per lietuvių radijo valan. 
dą girdėjo radijo klubo pirmi
ninko J. Stempužio pasikalbėji
mą su Amerikos Lietuvių Tary
bos Clevelando skyriaus vice
pirmininku J. Daugėla. Jis kal
bėjo į Clevelando lietuvius ir 
kvietė juos gausiai atsilankyti 
į Vasario 16-sios iškilmingų mi
nėjimų vasario 28 d. v
r ■---- i“---- -—- \ ’
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tektų rašyti, jei tai būtų, tik Su
perior Savings. Bet - kada dar 
priduriama, kad tai lietuvių ban
kas, kad saviems reikia remti 
savuosius (banko vadovybės at
stovų pranešimas Tremtinių 
Draugijos susirinkime) tos pa
stabos keliamos. Ir Dirva ateity 
visiems tiems reikalams svars
tyti nepagailės vietos.

Visi žinom, kad Clevelande kū‘ 
riasi. keli . tūkstančiai naujaku
rių, jie turi įvairių finansinių • 
reikalų, jie nori ir susidaryti 
pačias geriausias finansavimo; 
galimybes. Daugelis manė ir ne
mažai .dabar tebemano, kad 
jiems gali nemažai .pagelbėti ir 
esamas Superipr Savings. Bet 
jęi jo vadovybė tik'taip nori su 
naujaisiais palaikyti santykius 
— ji gali apsirikti. Daugelis jau 
įsitikino, kad čia yra atvykęs 
pakankamas skaičius įvairių ša
kų specialistų ir specialistų 
spręsti pasitaikančius finansi
nius klausimus.. Ypač : tie visi 
klapsimai palengvės šiais ir ki
tais metais, kada dauguma jau 
bus JAV piliečiai.

. . . mažiau panaudoti!

Atsiminkit tai, kada jūs perkat...
1. Neseniai įvykdytas patikrinimas kli

jentų aptarnaujamose skalbyklose, 
kur ekonomija ir patikėtinumas yra 
svarbiausia', parodė, kad 40 iš 43 nau
doja vien GASĄ džiovinimui!

2. " Drabužių džiovinimo pramonininkai,
kurie duoda džiovinimui kuro pasi
rinkimų ■ šioj apylinkėj pranešė, kad 
jų’pardavimai parodo 2 prieš 1 GASO. 
pasirinkimų.

Pamatykit Ethel Jackson "Women’s 
Window” programų pirmadienį iki 

penktadienio 1:00 vai. WEWS BtotiB 5

Kainuoja mažiau įrengti

Bendra GASO džiovintuvo pristatymo, 
normalaus Įjungimo ir garantijos kaina 
yra daug mažesnė kaip kitų rūšių. Daž
niausiai įrengimo kaina yra priskaitoma 
pirkimo kainoj.

Tik GASO drabužių džiovintuvas duo
da jums pigų džiovinimų. Ir tai tik vie
na penktoji — dažnai dar mažiau — kaip 
kitų automatinių rūšių naudojimo kaina.



GERI TAUPYMO VAISIAI

TALIS STUDIO

kuriuo laiku, bet kokios

FOTOGRAFUOS MEISTERIS

PARDUODAMAS NAMAS

SUOPIS FURNITURE

SAUSIO MĖN. IŠPARDAVIMAS

HEnderson 1-9292

LEIMON’S CAFE

VISŲ LIETUVIŲ SUSITIKIMO VIETA

EX 1-0376

plaučių ligų specialistai. Pasta 
rieji gyvena netoli Clevelando.

įsigyti šių krašto mokslo cenzą, 
jei jis buvo gautas Lietuvoje ar 
kur nors kitur. ’

Europinių žurnalų ir filmu 
žvalfidžių fotografas, dabar 
CLEVELANDE.

šiame koncerte solo dai- 
Regina Malcanaitė ir pia- 
skambins Gailutė Klimaitė, 
kartu akomponuos ir trio, 
savo koncertu trio pirmą

ALT KONCERTO BILETA1 
jau įjaTduodami-Dirvoje ir Sp.atr 
įlos kioske. • ••■■■

SAVININKAS PARDUODA 
NAMUS

SUMUŠTINIAI.* GĖRIMAI. SODA

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

mus ir ūkiuB ar norite pirkti, 
pirmiausia ^asiteiraukit mūsų 
įstaigoje. •

. WADE PARK REALTY
7032 Wade Park Avė., 

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

kaina. Taipg-i gausit patarnavimą [vai- 
reikaluose.
morgečio. Patarnavimas ir išpildymo 
j mane telefonu arba asmeniškai.

TAUTINIŲ KORPORACIJŲ 
SAMBŪRIO SUSIRINKIMAS
Taut. Korp. Sambūrio susirin

kimas įvyko sausio 22 d. Pirmi
ninkavo V. Morkūnas, sekreto
riavo J. čiuberkis.

Buvo tartasi tolimesnės veik
los. klausimais ir išrinkta nauja 
valdyba: VI. Ramanauskas, C. 
Modestavičius, J. Virbalis, V. 
Morkūnas ir S. Lazdinis. Išrink
ta garbės teismas ir kontrolės 
komisija.

Susirinkime aptarta ir Užga
vėnių blynų (įvyks vasario 27 
d. 7 vai. Colonial Garden salėje), 
reikalai.

Programą pravesti kviečiamas 
aktorius Vitalis Žukauskas. Pa
kvietimų galima gauti Dirvoje. 
Kaštuoja po $2,50

Bet
rūšies foto patarvimas Jums. 

Modernu* portretai, vestuvių, 
Ukilmlų, valkų ir kitos nuo* 
traukos.

IŠNUOMOJAMAS BUTAS
Su baldais vienam ar dviems 

žmonėms. Geras susisiekimas. 
Naujoj parapijoj, šaukite tarp 
6 ir 9 vai. vakaro.

Tek: IV 1-8229

AKADEMIKIŲ TRIO 
KONCERTAVO CHICAGOJE
, Clevelando akademikių trio 

(R. Malcanaitė, ,N. Bartuškaitė 
ir I. Žilinskaitė), vedamas Al
girdo Bielskauš, sausio 16 d. 
dainavo Chicagoje, Akademinio 
Sporto Klubo Lituanicos sureng
tame koncerte-vakare. Trio, sa
vo įvairioje ir skoningai sugru
puotoje programoje išpildęs apie 
tuziną lietuviškų, klasikinių bei 
lengvo žanro dainų, skaitlingos 
publikos buvo labai šiltai pri
imtas pakartojimui. Daininin
kes pianinu palydėjo chicagietis 
studentas Rytas Babickas ir, po
rą paskutinių dalykėlių, Balio 
Pakšto orkestras, šiuo koncertu 
trio atšventė savo vienerių me
tų gyvavimo sukaktį.

L J. S AM AS, JEWELER

Viskas papiginta 25'z< iki 50', už sukneles, megztinius, 
bliuskas, marškinius.

NEPAPRASTA PROGA IR KOKYBĖ!

i- ■
Šios trys krautuvės duoda ir keičia Eagle Stamps

Labai geros pajamos. East 66 
St., netoli šv. Jurgio bažnyčios. 
Keturių šeimų du namai vienam 
sklype, geras rūsys.

. Telef.: EX 1-3810 .

PARDUODAMAS 
AKORDEONAS

Naujas vokiškas Hohner 
mos akordeonas, 60 bosų 
dėže). Skambinti:

PO 1-5958

dabar jūsų kaimynistėj 
7106 Superior Avė.

Tel. HE 2-0144

ALTo SUSIRINKIMAS
Amerikos Lietuvių Tarybos 

Clevelando skyriaus visuotinas 
organizacijų atstovų susirinki
mas kviečiamas ateinantį sekma
dienį, š. m. sausio mėn. 31 d. 
11:30 vai. Lietuvių salės patal
pose.

Šiame susirinkime bus svars
toma Vasario 16 dienos minėji
mo reikalai. Maloniai prašome 
visus organizacijų atstovus į šį 
svarbų susirinkimą atvykti. 
Taip pat maloniai kviečiami su
sirinkime dalyvauti ir visi kiti 
lietuviai, kurie domisi ALTo 
veikla ir jo darbais.

Skyriaus Valdyba

VET. GYD. J. KREGŽDĖ
Vet. gyd. J. Kregždė, dirbęs 

Avon Lake, neseniai buvo pri
imtas į valstybinę tarnybą ir 
paskirtas j Cincinnati miestą.

VET. GYD. T. GEČUI 
sausio mėn. 5 d. buvo sėkmingai 
padarytą Dr. A. Kalaucko tre
čioji vidurių operacija. Ligonis 
sveiksta nąmuose.

25 metai simpatingo ir rimto patarnavimo
6621 Edna Avenue i ■ i . 1 ENdicott 1-170

J. VERBYLA
iš Floridos, gausiems savo drau
gams ir pažįstamiems Clevelan- 
de siunčia .geriausius .sveikini
mus ir linkėjimus.

CLEVELANDO STUDENTAI
Clevelando studentija po dvie

jų didesnių pasirodymų (Visuo
menei šiuo metu atsidėjus dirba, 
nes vyksta žiemos semestro bai
giamieji egzaminai. Vasario mė-. 
nėšio pirmąją savaitę -universi
tetuose vykdoma registracija 
pavasario semestrui. Neturėję 
galimybės studijas pradėti ru
denį prašomi ’ nepraleisti progos 
jas pradėti. dabar. Informacijas 
galima gauti tiesioginiai- iš uni
versitetų ir pas .vietos studentus 
bei jų valdybą. Yra labai puikių 
galimybių studijas pagilinti ar 
palyginamai per trumpą laiką

SLA KONCERTAS 
praėjo gražiu pasisekimu. Susi
rinko apie 300 svečių. Rengėjai 
koncertą pradėjo punktualiai, 
bet salė tada buvo pustuštė, to
dėl graži ir prasminga SLA pre
zidento adv. Kalinausko kalba 
gerokai kentėjo nuo varstomų 
durų. *

Operos solistė E. Kardelienė 
klausytojus maloniai nuteikė to
kiu repertuaru, kuris Clevelande 
dar nebuvo girdėtas. Palydima 
pianisto I<. Smilgevičiaus susi
laukė gausybės plojimų įr kvie
timų daugiau dainuoti, šiltai su
tiktas ir pianistas K. Smilgevi
čius, keletą kūrinių specialiai iš
pildęs.

EZELLA DRESS SHOP
7011 Superior Avenue EX 1-8653

DVIGUBAI ŽENKLŲ KAS ANTRADIENĮ

" Alus. Vynas. Degtinė. Konjakai. Kiti gėrimai
, Ji • ■ ”

Įvairūs valgiai, šeštadienių vakarais šokiai griežiant 
.•n geram'orkestrui ' .

Wilkelis Funeral Heme
Valdžios pripažinta laidotuvių direktorė 

Aldona Wiikelis - Wirby
Pilnas laidotuvių patarnavimas

—HAMMOND VARGONAI PER . SERMEN18—

6202 SUPERIOR AVĖ.

VASARIO 16 MINĖJIMAS
Latvių-Lietuvių Vienybės Cle- 

^velando skyrius 1954 m. vasario 
mėn. 13 d. 7 vai. vak. Dauguvos 
Vanagų patalpose, 4939 Broad-

■ way Avė. (Bohemian" National 
Home) rengia Lietuvos Nepri
klausomybės minėjimą.
■ Solistai V.- Aigars-Ub'elite ir1 
Dr. J. Klavjnš išpildys lietuvių 
ir latvių kompozitorių kūrinius. 
Z. Rozėngripą, Em. Skujenieks

■ if kt. skaitys bei deklamuos lat
viškai lietuvių .rašytojų kūry
bą. Programoje dalyvauja litua
nistinės ■ mokyklos šokių ansam- 
blis. Referatą apie Lietuvoj Ne-

'Apriklausomybę skaitys. R..‘Vi- 
•’^lumsons. ■ . < <
■'? ■ Įėjimas .nemokamas, • -.

Taiso ir parduoda, laikrodžius, 
apyrankės ip kitas brangenybes. 
■Sąžiningas .ir _garantuotas- dar
bas. prieinamomis kainomis, 

6210 Dibble Avė., ' 
Cleveland 3, Ohio

■■.'.Tel,

JAMES KRAUTUVĖS SAUSIO MĖN. IšPAD AVIMAS
Vyrų odinės ar vilna išmuštos šlepetės 3.88. Moterų 2.88 ir 

vaikų 3.88 ar 4.88. Reguliariai 4.95 iki 7.95.
Moteriškos šlepetės 1.88 ir 2.88

JAMES SHOE STORE
7041 Superior Avė.

Visoj Amerikoj žinomi VVeatherbird Vaikų batai.

7023 Superior Aver.ue
Saldainiai, Riešutai, Popkornai 

.Čia šusitikit savo draugus po pamaldų 
Geriausia kavą mieste 

'. i .

PIX BEVERACJE
45 rūšių alaus — visoki gaivi

nantieji gėrimai, 
vynas ir šampanas • 

(prancūziškas) 
Turime Baltos Meškos alų. ~ 

Parengiama vestuvėms, baliams, 
pobūviams. Nemokamas prista
tymas dieną ir naktį. Atdara fc 

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

- ■'& 

. ... .. ......... ......

Nuolatinis taupymas yra tikras kelias į laimę.
Taupymai su nuošimčiais auga Jr didėja kasdien. ,' 
Lietuvių Banke tapymas yra Federal Insurance Corp.' 

apdraustas — kiekviena knygutė iki $10,000. SaugumasK’-1'-,valdžios užtikrintas. •
čia galima atlikti daugel kitų reikalų: keliaujantiems 

nusipirkti čekius, apmokėti visokias sąskaitas.
Už indėlius mokama 2'/2%-
Jūs galit kreiptis ir penktadieniais nuo 4:30 iki 6 vai. ' 

vakaro, o šeštadieniais iki 12 va).

JAKU BS & SON 
FUNERALHOME

•Vėsinamas oras Jūsų patogumui

W. DEBESIS .
Narpų Pagražinimas iš Vidaus ir iš Lauko 
'526 Star Avenue Cleveland 3, Ohio

THE SUPERIOR SAVINGS 
AND LOAN ASS’N.

6712 Superior Avė. HE. 1-2198

Cleveland, Ohio

GYDYTOJAI SIEKIA 1 
SPECIALYBIŲ >

- < 
Clevelande yra apie 20 gydy- < 

tojų tremtinių. Keletas jaunų j 
gydytojų, be specialybės, pasi- - 
ryžo specializuotis. Labai džiugu 
ir sveikintiria, kad jauni gydy
tojai, neturėdami specialybės, 
skina kelia į augštesnę gydytojo 
kvalifikaciją.

Dr.. Puškorius jau 3 metas 
mokosi chirurgijos St. Alexis 
Hospital ir gerai progresuoja. 
Dr. Miknevičienė antri metai 
dirba didelėje Clevelando ligo
ninėje ir specializuojasi vidaus 
ligose. Dr. Masiulionis speciali
zuojasi anesthesistu. šita spe
cialybė labai svarbi, nes Lietu
voje tokių gydytojų specialistų 
nebuvo. Dr. Degesys, uždaręs 
savo gydytojo kabinetą, pradėjo 
chirurgijos stažą St. Vincent’s 
Charity Hospital.

Reikia paminėti, kad Lietu
voje, taip ir čia Amerikoje, chi
rurgijos specialybės reikia mo
kytis 4 metus. Tas darbas turi 
būti dirbamas stambioje, pripa
žintoje specialybei ligoninėje.

Clevelande iš tremtinių tar
po yra keletas specialistų gydy
tojų, kurie specialybes įsigijo 
Lietuvos Universiteto Kliniko
se. Dr. Bridžius yra akių ligų 
specialistas, Dr. Pautienis spe
cialistas chirurgas, Dr. Vaitėnas 

salės ir kiti odos ir veneros ligų specialistas, 
klausimai. Iš Chicagos atvykęs Dr. Vyšniauskas ir. Dr. čeičys 
teisininkas' Taialas padarė pra
nešimą Kersteno komisijos rei
kalu.

Uolia E. Jakubs & William J. Jakubs
Licėnsijuotl. -laidotuvių direktoriai ir • balsamuotojai

- ■ ■ ■ ' . - * I

GERESNIŲ Namų Statytojai 
pasirenka MONCRIEF 

ŠILDYMĄ ir ORO VENTILIACIJĄ

East 81 St., netoli Superior, 
labai geras, vienos šeimos na
mas. Keturi miegamieji. Didelis 
sklypas. 2 garažai.

Ray Nausneris, ,
UL 1-3919 LI 1-9216

11809 St. Clair

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

GERAS NAMAS
Didelis, dviejų šeimų. 5 ir 5 

kambariai. Labai geram stovy
je. East 82 ir Superior. ■

Šaukti: RA 1-0041 (4)

BENDRUOMENĖS 
SUSIRINKIMAS

Metinis Bendruomenės susi
rinkimas įvyko sausio 24 d. Su
sirinkimą vedė Daugėla, La- 
ninuskas ir Židonis. Metinį val
dybos pranešimą padarė St. 
Barzdukas ir J. Nasvytis.

Iš pranešimų ir kontrolės ko
misijos akto paaiškėjo, kad at

skaitomybė vedama tvarkingai. 
Bendruomenės mokesčius mokė
jo tik apie 300 clevelandiečių. 
Nusiskųsta kai kurių'perdideliu 
pasyvumu ir lietuviška veikla 
nesidomėjimu. Bendruomenė tu
rėjo $2,853.39 pajamų. Kasoje 
liko $633.19. Bendruomenės val
dybai, ypač jos pirmininkui St. 
Barzdukui pareikšta padėka.

švietimo ir Kultūros Tarybos 
pranešimą padarė Dr. M. Žilins
kienė, gi Ekonominės Tarybos 
Indzelevičius.

Į naują Bendruomenės valdy
bą, pagal balsų daugumą, išrink
ta: St. Barzdukas, K.. Karpius, 
F. Saukevičius, J. Damušis, P. 
J. Žiūrys, J. čiuberkis, J. Nas- 
vytis, P. Gruodis ir V. Morkū
nas. Kandidatais liko: M. Trai- 
niauskaitė, V. Braziulis ir A. 
Zdanis.

Į kontrolės komisiją išrinkta: 
F. Baranauskas, V. Kasakaitis 
ir E. Karnėnas.

Susirinkime iškelta geresnio 
susiorganizavimo,

Friendly
FLOVVER

'_____ S ■

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

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS
Labai gražus. Galima ir su 

maistu. Atskira vonia.
. Šaukti: SW 5-3204

TRIO Į DETROITĄ
Šį šeštadienį,' sausio 30 d., 

akademikių trio dainuos Detroi
to skautų vietininkijos "Baltija” 
ruošiamame koncerte-vakare. Be 
trio, 
nuos 
ninu 
kuri 
šiuo 
kartą pasirodys detroitiškiams.

PENKTAS CLEVELANDO 
TARPTAUTINIS FESTIVALIS 
įvyks Music Hali vasario 14 d. 
2 ir 8 vai. po pietų. Netoli 6000 
lankytojų galės matyti šį 1000 
žmonių ir 25 tautų pasirodymą, 
ruošiamą Cleveland Folk Arts 
Association ir Cleveland Press.

Biletai po $1.50, $1.00, $0.75

Mūsų prekybinė garbė paremta 10 metų praktika 
parenkant medžiagų rūšių ir už jas garantuojant.

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

WOLFS FABRICS
7012 Superior Avė. EN 1-3764

LIETUVIŲ KLUBO S VETAl N* 
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, atšvęs'ti vestuves, rengti vakarus ir koncertus.

P J KEJRSIS
609 Sodely for Savinas Bldg.—Cleveland, OhJo

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

Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuoee, kreip
kitės j mane, guusia pigia 
riuoke apdmuilus-insurance

Sutaisau .paskalas pirmu 
garantuojama. Kreipkitės

ir $6.50 yra gaunami Press 
Būilding 4 augšte East 9 ir 
Rockwell, Intemątional Insti
tute, 1620 Prospect Avė. ir Būr- 
rowš biletų. raštinėj, 419 Euclid 
Avė.' •

DVIEJŲ ŠEIMŲ NAMAS
6 kambarių kiekvienas. Netoli 

E. 79 St. ir Superior. Dėl sąlygų 
šaukti: ,

EX 1-6772 (4)

Pilnai padengta apdrauda UTah 1-4515

WM. DEBBŠ PAINTING CO.

PATIKRINKIT
Pakartotinai prašoma dalyva

vusius Aitvarų koncerte pasitik- ' 
rinti skrybėles. Iš rūbinės per : 
klaidą buvo paimta pilka 814 
dydžio skrybėlė paliekant pilką 
7 >4 dydžio skrybėlę, kuri buvo 
pirkta Hal Slater (7010 Superior 
Avė.) krautuvėje. Skrybėlės fir- 
ma ”Lee-Black Label Water 
Bloc". Kaina pažymėta 7.50 dol. 
Skrybėlę-prašoma atsikeisti pas1 
studentų pirmininką Pr. Jogą 
(1615 E. 77 St., būt. 11. Telef.: 
Ekl-6509).

KANDIDATAS Į 
KONGRESMANUS

Paul W. Walter, respubliko
nas, pranešė, kad jis kandida
tuos į 23 distrikto kongresma- 
no vietą, paliktą laisvą, kada 
George H. Bender išstatė savo 

. kandidatūra į U. S. Senatą. Wal- 

. ter ilgai bendradarbiavo su Ro- 

. jbert A. Taft ir Harold H. Bur- 
, ‘ton. Baigė Western Resęrve Uni- 
. .vei'sitetą ir Įstatymų mokyklą 
, ir dalyvavo valstybės teisiniame 
, darbe nuo 1932 m.

Gražiausios gėlės -įvai
riems reikalams. Saldainiai, 
papuošalai dovanoms. Ne
brangios gėlės vestuvėmis ir 
laidotuvėms.’ \ ■

Įvairūs naujai gauti 
augalai,

Atidaryta nuo. 10 ryto įki 
8 v. vaic.

DųOdamę Eagle Stamps
6901 SUPERIOR AVĖ.

Telef.: HE 1-6339
- t . ;  —....

t'Crust'ČotTĮpiiny'



Rašo E.- PUSINIS

A. BAčJULIS- žo-

išdėstytus pamatavimus," padarė 
vienbalsiai spaudoje tilpusį nu
tarimų”. Bet to nutarimo jis iš-

!
, VII.

tisai nepaduoda, lyg džiaugda-Įbendradarbius' į savo kambarį, 
masis, kad spauda jį sumaišė suIJie. jau ištisas, savaites gyvenę

i jai namus, pastebėdamas,
■ "todėl BALFo direktorių susi- 

PASAKA APIE AKĖČIAS IR ; rinkimas, imdamas dėmesin čia

kad'

KeaaKcijos ir administracijos adresas — DIRVA, 1272 East 71 St., Cleveland 3, Ohio. — Telefonas: HEnderson
1-6344. Redaktorius Balys GAIDŽIONAS (buto telefonas: GArfiel^l.-1-7406).______

kariai?

195J m. sauslo 28 d. * Nr, 4

įjc1 
j

-■

•i’

vežėčias
Aiškinimasis, kas nutarė, kad 

BALFas' toliau nepriims aukų 
Vasario 16 gimnazijai pirktų 
namų reikalams primena pasa
ką apie akėčias ir vežėčias. Kai 
vieni turi.galvoje BALFo direk
toriato nutarimą, tai kiti ima 
BALFo administracijos komu
nikatą apie tą nutarimą ir ma
no, kad tai yra tolygūs, pilnai 
pasidengia dalykai. Iš tikro taip 
nėra. Ne direktoriato nutarime, 
bet administracijos komunika
te pasakyta, kad BALFas namų 
reikalams aukų toliau nepriims 
ir nepersiųs.

Šiuo atžvilgiu pirmoji nusi
kalto Dirva, kuri praėjusių me
tų gruodžio 10 d. numeryje pa
skelbė BALFo komunikatą apie 
direktorių tarybos nutarimą, iš
skirtą tame komunikate gana 
ryškiai. To nepastebėjusi, ji pa
laikė visą komunikatą direkto
rių tarybos nutarimu ir todėl 
redakcijos pastaboje pažymėjo: 
"Gaila, kad šiame nutarime ne
pasakoma motyvų, kodėl atsisa
kyta remti pačių namų pirkimą 
ir net persiųsti aukas”.

J. Cicėnas pernykščių gruo-

REAKCIJĄ PRIEŠ BALFo 
P.VIVARKYMĄ

BALFo atsisakymas priimti ir 
persiųsti Vasario 16 gimnazijai 
pirktų namų reikalams aukas 
iššaukė visuomenėje reakciją, 
kuri vis auga, šitas klausimas 
(TaĘar nustelbia visus kitus vi
suomeninius ir kultūrinius rei- 
lus'; absorbuodamas visų dėme
sį. Viešose diskusijose ir spau
doje pasigirdę balsai yra nu
kreipti prieš BALFo paskelbtą 
nusistatymą. Jie skiriasi tarp 
savęs tik tuo, kad vieni jų kal
tina dėl tokio griežto ir nepa
grįsto patvarkymo BALFo di- 
rektoi'iatą, o kiti, nurodę, kad 
BALFo direktoriatas tokio nu
tarimo nėra priėmęs, klausia, 
kieno patvarkymu BALFas at
sisakė priimti aukas Vasario 16 
gimnazijai pirktiems namams?

Trumpai sakant, diskusijos 
vyksta dviem pagrindiniais klau
simais: 1. Kas nutarė Vasario 
16 gimnazijai pirktiems namams 
nepriimti ir nepersiųsti aukų? 
2. Kodėl toks nutarimas padary
tas?

Gal griežčiausiai šiuo reikalu 
bus pasisakęs J. Cicėnas praėjiu 
siu metų gruodžio 21 d. Nau
jienų Nr. 229, kur jis rašo: 
"Skaudu, kad BALFo nutarimas 
priimtas vienbalsiai. Vadinas, ir džio 21 d. Naujienų Nr. 299 
tremtiniai, įkopę į Balfo viršū
nes pasijunta esą turtingi dėdės 
ar seneliai, ir, akimirkos nuotai
kų vedami, žaidžia iš dolerių pa
daryta vėduokle: — galiu duoti, 
galiu neduoti, pašokinėk — pa
dainuok, jei patiks, gausi...”

Bent ligi šiol BALFo poziciją 
gynė tik BALFo pirmininkas 
kan. J. Končius, kuris š. m. sau
sio 11 ir 12 d. Naujienų Nr. 8 ir 
9 atspausdino Vasario 16 gim
nazijai Remti Komisijos prane
šimą, labai neigiamai nušvie
čiantį Vasario 16 gimnazijai 
pirktų namų reikalą. (Buvo iš
siuntinėtos visoms redakcijoms. 
Red.) BALFo direktoriai spau
doje dar nepasisakė, bet girdėti, 
kad jie jau aiškinasi reikalą sa
vo tarpe. Visuomenės simpatijos 
aiškiai linksta PLB Vokietijos 
Krašto Valdybos pusėn, prie.- 
kurią ir jos suorganizuotą gim
naziją tas BALFo patvarkymas 
nukreiptas. Namų išpirkimui ir 
jų įrengimui gimnazijos reika
lams aukos plaukia PLB Vokie
tijos Krašto Valdybos nurody
tais kanalais.

<■

s.

| Trys vyrai pasilieka gatvėje,
Rugpjūčio 31 d., kada vieš- o Naujox su kitais trimis bėga 

būtyje Oherschlesischer Hof laiptais augštyn. Visame name 
baigti valgyti pietūs, apie 13 pasilikę tiktai keli technikai ir 
vai. kambarinė beldžiasi į duris,Į durininkas. Tie staiga atsiduria 
kur apsigyvenęs Naųjox.

Ji paduoda .telegramą.
Naujox ją atplėšia.
Tylėdamas perskaito du

džiu:
"Senelė mirė”.
Lygtai 4 vai. p. pietų Naujox 

pasikviečia visus šešis savo

komunikatu apie jį. Ir taip pasi- laukime ir nežinioje, dabar ma
daro pasaka be galo apie akėčias 
ir vežėčias. Administracijos ko
munikatą spauda laiko direkto
rių tarybos nutarimu ir už tai 
ją puola, pirmininkas gina di
rektorių tarybą dėl jos nutari
mo ir aiškina, kad "tai padaryta 
ne ambicijom vadovaujantis, 
kaip mėginama priekaištauti”, 
lyg nesuprasdamas apie ką čia 
kalbama, komunikato autoriai 
šypsosi nekaltai, o direktoriai 
aiškinasi, kas čia atsitiko ...

straipsnyje ”$15,000 už Balfo 
direktorių ambicijas” padarė tą 
pačią klaidą, rašydamas: ”Visi 
skaitėme Balfo direktoriato nu
tarimą, tepakartokime pačią 
jautriąją, pastraipą”. Ir čia jis 
cituoja komunikato dalį "ryšy 
su šiuo nutarimu BALFas toliau 
nopriiminės (Vasario 16 gimna
zijai Vokietijoje) namų įsigiji
mui skiriamų aukų ir netarpi
ninkaus jų persiuntimui”, laiky
damas ją direktoriato nutarimo 
dalimi.

Tik Vėlutis š. m. sausio 7 d. 
Dirvoje Nr. 1 teisingai paste
bėjo, kad direktoriato priimtas 
nutarimas ne tik neapima pa
tvarkymo nepriimti aukų gim
nazijos namų reikalams, bet dar
gi. jis yra nesuderinamas su to
kiu patvarkymu.

Bet keisčiausia, kad BALFo 
pirmininkas kan. J. Končius ap
simeta neatskiriąs akėčių nuo 
vežėčių, š. m. sausio 11 ir .12 d. 
Naujienų Nr. 8 ir 9 jis paklojo 
visą Vasario 16 Gimnazijai 
Remti Komisijos pranešimą apie 
Vasario 16 gimnaziją ir pirktus

ŽAIDIMAS NETIKRA KORTA
Pirmininkas kan. J. Končius 

gana išdidžiai metė paskutinę 
kortą, skirtą BALFo nusistaty
mui dėl aukų nepriėmimo gim
nazijos namų reikalams apginti. 
Jis ištisai paskelbė sausio 11-12 
d. Naujienų Nr. 8-9 Vasario 16 
Gimnazijai Remti . Komisijos 
pranešimą, ilgą, ryškiai neigia-

to iš jo akių, kad atėjęs laikas 
numatytam žygiui.

— Dabar .atiduokite' man vi
sus savo vokiškus dokumentus, 
— įsako Naujox. — O taip pat 
ir visus kitus daiktus, kurie tik 
galėtų įrodyti jūsų Vokietijos 
pilietybę...

Vyrai tylėdami vykdo įsaky
mą. Tada Naujox praneša jiems, 
ką jie turės veikti .kelių atei
nančių valandų bėgyje.

— Jeigu kas nors susimegstų, 
jei Gleiwitzo policija atvyktų 
per anksti ir kurį nors iš jūsų 
areštuotų, tai tas neturi eilioti 
jokių parodymų. Kadangi turė
sime vieną žuvusį, ir kriminali
nei policijai noromis nenoromis 
prisieis pradėti tardymą, tai 
tam reikalui jau sudaryta spe
ciali komisija, kuriai vadovauja 
direktorius- Nebe, šioji komisi
ja tučtuojau lėktuvu atvyks iš

prieš pištelietų vamdžius, mir
tinai išsigandę pakelia rankas ir 
pasiduoda be pasipriešinimo. 
Juos visus tuojau užrakina rū
syje. Tada Naujox atgabentas 
radijo technikas imasi jieškoti 
mikrofono, bet tuoj išblyškęs at
sigręžia į akcijos vadą.
' — Sturmbannfiureri, jis mik

čioja. — Nėra jokios galimybės 
iš čia įsijungti į Breslaūs pro
gramą. Apie tai jie Berlyne ne
pagalvoję ...

Naujox keikiasi.
— Bet nuo to priklauso vis

kas ... Viskas, viskas ... Apie 
ką jie ten, Berlyne, galvoja?

Technikas prakaituoja.
Yra dar viena galimybė. 

Tai mikrofonas per kurį per
duodamos oro žinios. Bet tai bus 
tiktai Gleivvitzo klausytojams. 
Per tą laiką turiu išjungti Bres- 
lau stotį.

— Gerai — atkerta Naujox. 
— Tai pradėkite, dėl Dievo, pra
dėkite ...

Tučtuojau prie mikrofono at
sirandą lenkiškai kalbantysis ir 
sujaudintas pyla savo lenkišką 
prakalbą. Toji tęsiasi 3-4 minu
tes. Per tą laiką Naujox ir kiti 
šaudo iš pistalietų, kad klausy
tojai girdėtų šūvius. Tuo pat 
metu šaudymas vyksta ir gat
vėje.

— Baigta — praneša Naujox. 
"Lenkas” kaip tik užbaigė savo 
kalbą. Visi bėga laukan, į gatvę.

Prie įėjimo, ant laiptų, guli 
jaunas vyras, apie 30 metų. Jis 
aprengtas nešvariu lenkišku ap
siaustu, ilgais batais, tokiais, 
kokiuos nešioja lenkai. Jo plau
kai šviesi, o veidas visas kruvi
nas. Jis dar gargaliuoja prieš
mirtinėje agonijoje.

. Naujox bėga toliau, o kiti jį 
seka. Visur pradeda atsidarinė
ti langai, šaudymas prisiviliojo 
žiūrovus. Tačiau septyni vyrai, 
netrukdomi, pasiekia savo ma
šinas ir visu greitumu skuba iš 
miesto. Ant plento sustoja, pas
kui grįžta į Gleivvitzą ir išlipa 
prie viešbučio, lyg nieko nebūta. 
Viešbutis pastatytas ant kojų. 
Visų gyventojų veiduose matosi 
įniršimas ir neapykanta len
kams. .

Naujox pailsęs nusišypso ir 
paprašo telefonu sujungti su 
Berlynu. Prie aparato pats Hey
drich. Dabar kaip tik 8 vai. va
karo. Naujox lėtai ir aiškiai ta
ria:

— Laidotuves įvyko.
Po " ' ..................

ragelį. Tačiau iš laido pasigirs?, 
ta pykčiu užkimęs balsas.

— Tai šlykščiausis melas, ko
kį bet kada esu girdėjęs. Visą 
laiką sėdžiu prie radijo, ir iš 
Breslau-Gleiwitz stočių nesu 
nieko kito girdėjęs, kaip tik 
maršus, iharšuš, maršus...

Naujoxui užkerta žadą, 
tada jis supranta padėtį, 
prisimena nalauktą kliūtį 
mikrofonu. Vėl jis prikiša 
gelį prie burnos.

— Ašį. čia telefonu negaliu 
viską išpasakoti, — jis prataria 
nuvąrgusiu balsu. — Bet prašau 
patikėti mano žodžiams: sene
lės laidotuvės įvyko ..;

'Kai po dviejų valandų Nąujox 
skuba į Berlyną, .kelįai . perpil
dyti motorizuotais daliniais,. ku- 

. rie rieda į rytus ir pietryčius. 
; Anksti rytą-bus puolamą Lenki

ja. ‘
O kai jis kitą rytų prasklei

džia Berlyno laikraščius, ten pil-
• na-’smulkiu1 žinių apie lenkų už?
• puolimą Glęiwitzo radiofone.

ARCHITEKTAS DR. S. RUDOKAS,
sausio mėn. 21 d. Columbus, Ohio, išlaikė valstybinius egzaminus . 
ir gąvo architekto praktikos teises.

Dr. S. Rudokas yra baigęs Meno Mokyklą Kaune, archi
tektūros augštuosius mokslus baigęs Italijoje, Romoje, Baigęs 
studijas dirbo Kauno miesto valdyboje, dėstė Augštesniojoj 
Technikos Mokykloje, buvo Vytauto Didžiojo Universiteto do
centas — architektūros katedros vedėjas.

Kaune ir kitose Lietuvos vietose yra pastatęs eilę mokyk
linių pastatų, karininkų ramovę Kaune, bažnyčių ir kitų bažny
tinių pastatų. Oią Amerikoje jau pastatyta Clevelande naujosios 
parapijos bažnyčia, keletas namų. Greit išgirsimo ir- apie kitus 
Dr. S. Rudoko suprojektuotus darbus. Mums malonu, kad mūsų 
tautiečiai sugeba prasiskinti savos profesijos kelius ir atiduoti 
Vertingą įnašą šios šalies gyvenime. -
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dovanoti: chicagiškiai — skiltn. 
A. Grigaravičius, skiltn. S. Grėb- 
liūnas, vairin. R. Raišys, paskilt.
R. Rimas, skiltn. T. Remeikis, 
skautas S. Rimas, skiltn. R. 
Penčyla, vairin. E. Šimaitis, 
valtin. L. Slėnis, vairin., A. 
Šlapkauskas ir paskiltn. K. Zab- 
kus.

Skautiškajam darbui atsidavę 
vadai — vadovės ta pačia' proga ' 
pakelti į augštesnius skautinin
kų laipsnius.

Į vyresn. skautininkės: sktip 
I. Jonaitienė, Clevelande, ir sktn. 
K. Kodatienė, Detroite.

į skautininko-kės laipsnį pa-, 
kelti; paskautininkiai-kės — K. 
Aglinskas, M, Babickienė, I. 
Kairytė ir Ig. Serapinas, visi 
Chicagoje; E. Gimbutienė, Bos- _ 
tone; V. Laskauskienė, Baltimo. " 
rėje; E. Laurinaitienė, Sydney, 
Australijoje; V. Mantautas, 
West Baden Spring; kun. L. 
Musteikis, Omaha; H. Stepaitis 
ir L. šileikytė, abu Toronte.

Paskautininkiais-kėmis tam
pa: bostoniškiai — A. Banevi
čius, D. Barmūtė ir V. Karosai- 
tė: clevelandiškiai — V. Bace
vičius, A. Bajoraitytė, R. Bra- 
ziulevičjūtė, L. Braziulevičiū- 
tė, I. Chmieliauskaitė, R. 
Jonaitytė ir S. Juodvalkytė; 
chicagiškiai — V. Černius, S. 
Januškevičienė, E. Jasiukaitė, 
A, Karnavičjus, K. Kuraitytė, V. 
Varneckaitė ir F. Zapkuvienė; 
G. čaplikaitė.Baltimore; A. Du- 
bauskaitė, New Yorkas; hart- 
fordiškės — B. Kirkiltytė, L. 
Lukoševičiūtė ir D. Ruseckaitė;
S. Makarevičius, Los Angeles; 
D. Podėlytė, Rochester; M. Rau- 
gienė, Philadelphia; kun. Š. Kul-
bis, Montreal; torontiškiai — G. gta 
Kačanauskas, F. Mockus, J. Pa- 

i žėra, I. šernaitė, S. Vabalaitė,
A. Draugelis ir V. Bričkus; A.- 

i Vilimiene, Hamiltone; A. Gas- 
■ nerienė, Vokietijoje; A. Karpa- 
• vičius, Australijoje ir E. Nami- 

kienė, Buenos Aires, Argenti
noje. • — SKS —« ■

L.S.S. 35-mečio proga Tary
bos Pirmija pagal Seserijos Vy
riausiosios Skautininkės ir Bro
lijos Vyriausiojo Skautininko 
pristatymus ypatingai atžymėjo 
Lietuvos škautijai atsidavusius 
asmenis bei skaučių-tų vadus.

PADĖKOS ORDINU apdova
noti: vyr. sktn. K. Grigaitis, 
Toronte, skautų rėmėjai -^- B. 
Gaidžiūnas ir P. Drąsutis, Cle- 
lande, ir J, Vaičaitis, Sydney, 
Australija.

LELIJOS ORDINU apdova
noti skautininkai — Br. Gurė- 
nas, Chicagoje, VI. Petukauskas, 
Clevelande, C. Senkevičius ir B. 
Stundžia, Toronte, Ad. Venc- 
lauskas, Vokietijoje, ir didelis 
mūsų skautų bičiulis, vokiečių 
sktn. — Landesfeldmeister A. 
Woog, Bremene. .

Už NUOPELNUS ordinu ap
dovanoti: torontiškiai — skiltn. 
J. Danaitis, pasktn. J. Gaižutis, 
pasktn, VI. Morkūnas ir valtin. 
V. Sendžikas.; pasktn. O. Ge- 
šventas, London, Ont., Kanado
je ; ir chicagiškiai — vyr. valtin. 
A. Levanas, sktn. J. Kaunas ir 
sktn. P. Nedzinskas.

TĖVYNĖS SŪNAUS žymeniu 
apdovanoti: vyr. skiltn. K. Dik- 
šaitis ir vyr. skiltn. A. Černius, 
abu Vokietijoje.

PAŽANGUMO žymeniu ap-

mą apie Vasario 16 gimnaziją ir Berlyno ir išims iš vietinių įstai- 
jai pirktus namus. Savo paaiš- SU rankų visą reikalą. Kiekvie- 
kinimuose jis duoda suprasti, 
kad BALFas pasielgęs labai pro
tingai, ries "būtų susilaukęs ne- . .
mažų užmetimų, jei neištyręs. Uos komisijos rankas, kuri jį . 
reikalo, būtų jį rėmęs ir rizika- nugabens į Berlyną ir tuojau i 

Kitaip sakant,'Paleis. Bet iki pateksiant į šios
' komisijos rankas, jis turi laiky- : 
tis griežčiausios paslapties ... 1 
Šiame didžiajame lagamine ran
dasi drabužiai, kuriuos jūs tu
rėsite. dėvėti užpuolimo metu. 
Be to kiekvienas jūsų gaus ir po 
ginklą. Dabar persirenkite, o ei
nant per viešbutį į auto maši- : 
nas, užsivilkite apsiaustus.

Kol vyrai keičiasi į tikrus ; 
lenkų banditus, kol persirėdo 
nuplyšusiais rūbais, Naujox ty
lėdamas ir susimąstęs stovi prie 
lango.

Pro jo akis prabėga visi įvy
kiai nuo pat pirmo pasikalbėji
mo Su Heydrichu rugpjūčio pra
džioje: Jisr lyg mato Heydricho 
šaltą, ploną veidą, kuris liudija, 
kad jo savininkas nepažįsta pa
sigailėjimo. . ir sąžinės graužimo. 
Ir jam nętluoda famybės viena 
mintis, viena 'vienintelė min
tis ...

Ką darys Heydrich ir ką jis 
galėtų daryti, kad jis, Naujox, 
ir jo šeši yyrai tikrai ir amžinai 
tylėtų apie akciją, kuri vyks po 
5 v. 30 m, vakaro? Kiekvienam, 
kuris pažįsta Heydrichą taip, 
kaip jis, gali ateiti į galvą, kad 
kaip tik tuo pat metu, kur. nors 
kitur, gali būti parengta kita, 
dar patikimesnė grupė, kuri vie
nu metu atvyks prie radiofono ir 
po jo grupės atlikto žygio su- 
likviduos jį, Naujox ir visus jo 
vyrus ..'.

. Naujox staiga atsisuka. .Jo lū
pos išblyškusios.

— Tiktai trys iš jūsų eis su 
rhanim į pastatą — jis praneša 
užkimusiu 'balsu; —• Kiti pasiliks 
gatvėje sargyboje ir akcijos me
tu neprisileis nieko artyn,. Išsky
rus ke.turtuš transportininkus iš 
Oppėlno, kuriems reikia kai ką 
padėti aiįt išorinių laiptų. Bet 
ir tie į-pastatą neleidžiami.-

Apie ,5tyąl. 15 min. visi sep- 
ni, susisupę į apsiaustus,, aplei
džia viešbutį. Jie Nusėda į maši
nas ir sustoja-'mažam skersgat
vyje, netoli radiofono. Apsiaus
ta į pasilieka mašinose. Tada jie

nas, kuris bus areštuotas, gali 
• būti tikras, kad jau po kelių 
J valandų jis pateks į šios specia-

vęs lėšomis”, 
tvirtina, kad. Vasario 16 gimna
zijai pirktų namų reikalas iš
tirtas ir nustatyta, jog jų rė
mimas yra lėšų mėtymas.

Bet greitai paaiškėjo, kad 
kan. J. Končiaus mestoji korta 
yra netikra. Tos pačios Naujie
nos tolimesniuose numeriuose 
atspausdino PLB Vokietijos 
Krašto Valdybos pastabas dėl 
Vasario 16 Gimnazijai Remti 
Komisijos pranešimo. Iš tų pa
stabų paaiškėjo, kad pranešimas 
tik keliose vietose .yra teisingas, 
šiaip jau jis yra perdėm ten
dencingas. Pavyzdžiui, komisija 
neteisingai pranešė net pirktų 
gimnazijai namų augštų skai
čių. Ji tvirtino, kad pamai yra 
dviejų augštų, o pasirodė, kad 
tai netiesa, nes namai turi tris 
augštus. Panašiai yra ir su ki
tais dalykais, kurie komisijos 
nušvęsti neteisingai.

Taip atkrito .vienintelis moty
vas, kuriuo atsisakyta priimti 
aukas gimnazijai pirkitiems na
mams. įdomu, kas dabar bus — 
BALFas jieškos naujų motyvų 
savo nusistatymui pagrįsti ar 
atšauks Rątvarkymą aukų ne
priimti ir praneš, kad visuome
nė aukas gimnazijos namų rei
kalams siųstų per BALFą? ži
noma, čia daug pareis nuo to, 
ką pasakys direktoriai. Jei jie 
tylės, tai padrąsins BALFo ad
ministraciją toliau laisvai tvar
kyti BALFo'reikalus-taip, kaip 
jos, bet ne visuomenės interesai 
reikalauja.

to jis jau nori pakabinti

Bet 
Jis 
su 

ra-

ten ir žinių, kad tuo pat metu 
reguliari lenkų kariuomenės 
kuopa, į pietus nuo Dreilindeno, 
peržengusi Vokietijos sieną, Ji 
atmušta tiktai po ilgesnio susi
šaudymo. Lenkų kuopa palikusi 
didesnį skaičių žuvusiųjų. Tarp
tautinės spaudos atstovai Vokie
tijoje maloniai prašomi apžiū
rėti kovos lauką ir įsitikinti.

Natijox paleidžia laikraštį iš 
rankų ir jo sustingęs žvilgsnis 
sustoja vienam taške.

O motorai rieda ir rieda, rytų 
link. Ir visuose Vokietijos ra
diofonuose skamba maršai, mar- 
šai, maršai e
. * (Pabaiga)

r -

Seniausias ir gražiausiai iliuo 
truotas lietuviškos minties žur

nalas.

MARGUTIS
Įsteigė kompozitorius

• A. VANAGAITIS 
Kaina metams $3.00 h

Susipažinti " siunčiamas -
* ’ ** dovanai,

6755 So. Westęrn Ava, — 
Cliicago 36. III.

TĄMOŠAIČlOl IR PONIAI /
švenčiantiems 25' metus profesinio ir vedybinio gyvenimo 
sukaktį, siunčiame geriausius sveikinimus

J. J. BAČIŪNAI,

Tiibor Farm, Sodus, .'Mielu.
V • , 1 . . • .1

Buv.’.Egipto kąralius Farukas, gerai apsirūpinęs, dabar medžioja 
Austrijoje. Drauge su vokiečių princu Hohenlohe apžiūri nušautą 

kalnų ožį.

Taip pat- ąpie tai, .kad vienas 
j.’; - ............

skubiai patraukia pastato link.1 vas
lenkų užpuolikaą pasiliko. riegy- 

radiofono laiptų. Yra

i

■rau»«*e*» i i
sch.
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