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Pasirodė žinia, kad Įvyko lie
tuvių ir lenkų politinių veikėjų 
pasikalbėjimas. Nelemtu būdu, 
žinia savo stilium ir turiniu bu
vo labai panaši į slapto diploma
tinio pasitarimo komunikatą, 
kuriame atžymimas faktas, ta
čiau vengiamą apie jį ką nors 
pasakyti. Tuojau kilo klausimai: 
Kas iš lietuvių kalbėjosi su len
kais? Kas juos įgaliojo? Dėl ko 

. jie ten derėjosi? Ką pirko ar 
gal net pardavė? Kokia kaina?

Iš lenkų laikraščių mūsiškiai 
išpešė kiek daugiau (bent daly
vių pavardes), bet vistiek ne
daug tepaaiškėjo. Tuo tarpu jau 
spėjo įvykti ir antras toks pa
sikalbėjimas. Kaip vienas iš to 
antrojo pasikalbėjimo dalyvių, 
tariuosi galįs atvirai pakalbėti, 
kas iš tikrųjų yra tie 
bėjimai.

pasikal-

Jei sektųsi ką sutarti dabar
tinio bendradarbiavimo reikalu, 
tai būtų nemažiau naudinga pa
sikalbėti ir dėl pereinamojo lai
kotarpio laukiamojo išlaisvinimo
atveju: kaip išvengti "sukibimo 
į plaukus” jau išlaisvinimo iš-

priimam bendrus nutarimus, pa- 
sirašom bendras deklaracijas bei _____ _... .......... ......... .
rezoliucijas, memorandumus, te-'vakarėse, ten pat vietoje? To 
legramas, renkam vadovybes, 
vieni už kitus pabalsuojam ir t.t. 
Lenkų-lietuvių santykių skau- 
džiųjų vietų čia stengiamasi ne
paliesti. O visdėlto jie, kaip koks 
vaiduoklis, neišvengiamai. seka 
kiekvieną tokį bendradarbiavi
mą. Todėl ir iškyla klausimas, 
ar nevertėtų bent tiems lietu
viams ir lenkams, kuriems jau 
šiaip ar taip tenka bendroje ak
cijoje susitikti, sueiti kartą akis 
į akį ir savo tarpe pasikalbėti, 
pavėdinti kaikuriuos "ore ky
bančius” klausimus. Ne stačiai 
Vilniaus ar unijos klausimus, o 
visų pirma ar bei kaip 
būtų galima apsisaugoti nuo ne
reikalingų "susikibimų” dabar.

Aišku, kalbantis apie susiki
bimų išvengimą, neįmanoma ne

štai 
vienas iš daugelio pavyzdžių, 
kodėl "susikimbama". Kai len
kai kalba apie būsimas savo sie
nas su Lietuva, tai jiems siena 
yra buvusi administracijos li
nija. Kai mes apie tai kalbama, 
tai mums siena yra 1920 metų 
Maskvos sutartyje numatytoji.' 
Dėl kiekvieno viešo tokio pra- 
sitarimo, ypač dėl kiekvieno že
mėlapio atspausdinimo jaudina- 
mės, vieni kitiems priekaištau
jame ir tretiesiems aiškiname, 
įrodinėdami Bavo teisumą. Tre
tiesiems .susidaro įspūdis, kad 
"tie tai jau vėl susipeš iš pir
mos dienos, kai tik bolševikų re
žimas subraškės!”

Toks, įspūdis pas kitus nėra 
mums naudingas.. Kaip to iš
vengti bent d a b ė r ? Gal 
nespausdinti žemėlapių, gal ne
minėti Vilniaus? Ar gal spaus
dinti, kalbėti ir nekreipti dėme
sio, jei kitas kitaip kalba, ir dėl 
to nesijaudinti? Ar kokią trečią 
išeitį rastį, jei ji yra? Ar gal 
jaudinimąsi ir ginčus- palikti vi
suomenei, o nekreipti dėmesio 
į tai tik tiems, kuriems tenka 
bendrai ką daryti?

Tai klausimai, dėl kurių gali 
būti daug kalbų. Ir nežinia, ar

tokiems paliesti ir jų priežasčių, 
įgalioji-
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Visų pirma, ar reikia 
pasikalbėjimams kokih 
mų? Jų tikrai reikia, kai vyksta
derybos dėl Sutarčių, įpareigo
jančių tautas bei valstybes. To
kių įgaliojimų, aišku, šių pasi
kalbėjimų nei vieni dalyviai ne
turi ir negali turėti esamose 
aplinkybėse. Taigi jų pasikalbė
jimai negali būti derybos, pasi
kalbėjimuose negali būti suda
ryta Lietuvą ar Lenkiją įparei
gojančių sutarčių. Taigi ir bai
mė "ką ten perka ar parduoda” 
neturi pagrindo.

Tada klausimas, ar tokių’ pa
sikalbėjimų reikia? Ir ar iš viso 
dera lietuviams sėsti prie vieno 
stalo su lenkais, kol lenkai nėra 
aiškiai pareiškę savo pažiūrų į 
santykius su Lietuva esminio 
pakeitimo?

Į tuos klausimus jau yra at
sakiusi įvykių eiga. Mes su len
kais esame tame pačiame bol
ševikinės agresijos aukų sąraše. 
Mes, daugiausia tos aplinkybės 
pasėkoje, daug kur- jau sėdime 
prie to paties stalo su lenkais: 
internacionaluose, (sočiai i s t ų, 
valstiečių), tarptautinėse unijo
se (krikščionių demokratų, libe
ralų), laisvųjų žurnalistų fede
racijoje, europiniame sąjūdyje,
Europos Laisvės Komiteto veik- galima prieiti kokių išvadų. Bet 
loję, Vidurinės ir Rytų Europos pabandyti, rodos, reikia, kadan- 
Egzilų Sambūry ir t.t. Tiesa, čia gi tokios rūšies nesklandumai 
visur susitinkam ne šu vienais1 yra žvynis laisvinimo kovos ra- 
lenkais. Bet visgi susitinkam, tų stebulėse ...

politinių grupių reprezentantai 
tolimoje išeivijoje negalės efek
tyviai sutvarkyti, bet galėtų pa
rengti tam sutvarkymu, bent pa
lankią atmosferą, pasiūlyti to 
sutvarkymo principus, jei pasi
rodytų iš viso yra įmanomas 
koks lietuvių ir lenkų "opinijų 
suderinimas - ginčijamais klausi
mais.

O jei pasirodytų, kad yra ga
limybė susikalbėti dėl pereina
mojo laikotarpio laikysenos, tai 
kodėl ‘ nepabandžius suderinti 
opiniją ir esminiam sprendimui 
palankia prasme?
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Bet visa tai yra tik ateities 
galimybių dalykai. Tuo tarpu 
lietuvių ir lenkų politinių gru
pių vadovybių žmonės, kuriems 
tenka suktis- bendruose veiks
muose savų kraštų laisvės rei
kalu, yra priėję tik vienos išva
dos: pasikalbėti reikia. Pažymė
tina, kad labai greit ir be ginčų 
sutarta dėl dalyko, kuris tarp
tautiniuose organuose paprastai 
sukelia daugiausia keblumų: dėl 
procedūros. Būtent: pradėti nuo 
pasitarimų apie konkrečius šios 
dienos bendradarbiavimo reika
lus, tik po to bandyti eventua
laus pereinamojo laikotarpio ir 
gal net tolesnės ateities proble
mas pakedenti. Pasikalbėjimų 
tikslas — iš pirmų šaltinių su
sipažinti su vyraujančiomis vie
noj ir kitoj pusėj opinijomis bei 
svarstyti tų opinijų suderinimo 
galimybes.
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Be abejo kils klausimas, kiek 
vienos ar kitos šalies dalyvių 
reiškiamos pažiūros gali būti 
laikomos vyraujančiomis. Abie
jose pusėse dar yra spragų. Len
kai tikisi, kad netrukus jie ga
lėsią reikšti sutartą Politinės 
Tarybos (partijų junginio) ir 
Egzilinės Vyriausybės sluogsnių 
nuomonę-,, ir tai būsianti nuo
monė bent keturių penktadalių 
visos užsieniuose politiškai or
ganizuotos lenkų visuomenės.

Ir mūsų pusėje kaikuriais 
klausimais dar nėra galutinai 
apsvarstytos ir priimtos nuomo
nės ne tik tarp Vliko su diplo
matiniu sektorium, bet net ir
pačiame Vlike bei jį sudarančio- juose niekas negalį būti nei par
še grupėse, nekalbant apie gru- duota nei nupirkta. Jei ko gali- 
pes, Vlike nereprezentuojamas, ma tikėtis, tai tik išsiaiškinimo, 
Nors tai ir nebūtina, bet visgi gal ir teigiama prasme, 
būtų geriau, jei pasikalbėjimuo- V. Rastenis
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ANTRA VANDENILIO 
BOMBA 

IŠSPROGDINTA
JAV valdžios pranešimu ant

ros vandenilio bombos išsprog
dinimas bandymų tikslais įvyk
dytas kovo mėn. 26 dieną. Po 
to pranešimo atsirado tvirtini
mų, kad šioj atominių bombų 
bandymų serijoj dar ne pasku
tinis sprogdinimas..
. Po pirmo vandenilio bombos 
sprogdinimo, įvykdyto kovo 
mėn. 1 d., ir patirus tos bombos 
veikimo ypatingai didelę jėgą, 
Maskvos rūpesčiu prasidėjo šū
kiai: vandenilio bombos gamy
bą reikia uždrausti.

Taip, ją reikia uždrausti, bet 
komunistiniai agentai pradėjo 
supirkinėti net japonų žvejų rū
bus, kad galėtų nustatyti che
minę pelenų sudėtį ir galėtų 
žinoti iš kokių medžiagų ji 
minama.

su- 
ga-

Vaizdai iš kovų Prancūzų Indokinijoje prie DienBien Phu. Spygliuotų vielų užtvaros daug padeda 
sulaikyti priešą. ■

(Mūsų Europos bendradarbio)
Europos politinio gyvenimo 

stebėtojui daug čionykščių reiš
kinių kelia susirūpinimo, tačiau 
gal labiausia rūpestį iššaukia 
vidaus politinė raida dviejose 
didžiosiose romanų valstybėse 
— Prancūzijoje ir Italijoje, ku
rios neišbrenda iš visokeriopų 
negerovių. Abiejose valstybėse 
komunistai ir jų pakalikai par
lamente yra atstovaujami nuo 
ketvirtadalio iki beveik trečda
lio visų atstovų. Pats parlamen
tarinis režimas neabejojamai 
gyvena sunkią krizę. Partinis 
susiskaldymas kliudo susidary
ti pastovesnei vyrįąįisybei, ku
ri pajėgtų įvykdyti reikalingas 
reformas.

Italija per pokarinį laikotarpį 
pašižymėjo nepalyginamai di-

ji koalicija būtų galėjusi ir to- mis, nęi >u monarchistais. Tuo- 
liau pasilikti prie valdžios vai- met Fanfani sudarė ministerių 
ro. Bet skaudus pralaimėjimas 
tarytum apglušino laicistines 
centro partijas. Joms reikėjo 
atsipeikėti; Dar blogiau, kad 
krikščionių demokratų partijo
je irgi nėra vienybės; joje reiš
kiasi visokios srovės, nuo kairės 
jki dešinės.- Tokiomis aplinkybė
mis nebuvo lengva surasti įpė
dinį De Gasperiui, kuris rinki
mų išdavoje turėjo pasitraukti. 
Vyriausybės krizė užtruko, ėmė 
reikštis parlamentarinio režimo 
negalavmai.

Pagaliau buvo sustota ties pa
sižymėjusio finansų žinovo Giu- 
seppės Pellos kandidatūra. Jam 
pavyko sudaryti savo rūšies eks
pertų ministerių kabinetą. Bet 
ši vyriausybė reiškė tik provi- 
zoriumą. Ji parlamente neturė
jo . ataKipftjjlą.ugumos ir rėihėsi 
vien krikščionimis demokratais, 
kurių narys buvo tiek pats Pel- 
la, tiek kone visi kiti ministe- 
riai.

Vyriausybė susilaukė tam tik
ros paramos iš monarchistų pu
sės. Tatai iššaukė nepasitenki
nimą kairiajame krikščionių 
demokratų sparne. Nors savai
me Pellos vyriausybė išsilaikė 
ilgiau, nekaip buvo laukiama, — 
tatai daugiausia dėl pereitą ru
denį' paaštrėjusio konflikto dėl 
Triesto, — bet jos amžius nega
lėjo būti ilgas. Nuostabiausią, 
kad Pella atsistatydino, nelauk
damas nė nepasitikėjimo iš par
lamento pusės. Jį nuvertė jo 
paties partijos kairysis sparnas. 
Sausio 5 d. Pella demisijonavo.

Susidarė nepaprastai paini 
būklė. Kurį laiką nesimatė išei
ties, kaip išspręsti vyriausybės 
krizę. Pagaliau iniciatyva buvo 
perleista kairiojo sparno ryškes
nei asmenybei Fanfani, kuris, 
būdamas žemės ūkio ministeris, 
ypač pasižymėjo kaip žemės re
formos vykdytojas. Bet jis ne
sugebėjo surasti bendros kalbos 
nei su kitomis vidurio partijo-

kabinetą vien tik iš krikščionių 
demokratų, taigi mažumos vy
riausybę. Jis tikėjosi sureda
guoti tokią patrauklią vyriau-. ■ 
sybės programą, jog centro par
tijos būsiančios priverstos už jį 
balsuoti. Ir iš tikrųjų, Fanfani 
deklaracija buvo imponuojanti. 
Joje nestigo pasiryžimo imtis 
griežtų reformų, kurių Italijai 
tikrai • reikia. Fanfani siūlė ra- 
dikališkai išspręsti pagrindines 
aktualinęs reformas, būtent, na
mų ir kelių statyba sumažinti 
nedarbą, išlaikyti italų pinigo- 
(liros) perkamąją galią, teisin
giau išdėstyti mokesčius ir be 
atodairos toliau vykdyti žemės 
reformą.

Tačiau Fanfani eksperimentas 
nepavyko. Jo vyriausybė nesu
rinko reikiamos daugumos. Dėl 
vienokių ar kitokių priežasčių 
už jį nebalsavo nei monarchistai, 
kuriems jis buvo per kairus, 
nei centro partijos, kuriomis jis 
atrodė permažai radikalus. Taip 
vasario pabaigoje Italija vėl pa
siliko be vyriausybės.

Krizė truko jau du mėnesius.. 
Vyriausybės krizė darėsi parla
mentarinio režimo krize, nes at
rodė, kad dabartinio parlamen
to partinio susiskaldymo pasė
koje nebebus iš viso galima su
daryti pastovios daugumos. Ne
sunku suprasti, kad tokia būkle 
ypač džiatigėsi tiek kairieji, tiek 
dešinieji kraštutinumai, nes juo 
ilgiau truko krizė, tuo daugiau 
ekstremistai rinkosi argumentų 
prieš esamą demokratinį režimą. 
Vis dažniau buvo svarstomas 
klausimas, ar Italijoje parla
mentarinis režimas galės išsilai
kyti? Kas ateis jo vieton? Ar 
Italijos laukia "liaudies demo
kratijos" likimas?

Po ilgų diskusijų vyriausy
bės krizė vis dėlto pagaliau bu
vo išspręsta. Kovo mėn. vidu
ryje naują vyriausybę sudarė 
Mario Scelba (tarti šelba), 53 
metų advokatas iš Sicilijos, ku
ris De Gasperi vyriausybėse ėjo 
atsakingas ir sunkias vidaus 
reikalų ministerio pareigas. Jis 
yra pasižymėjęs krikščionių de
mokratų veikėjas, kuris daug 
nusipelnė, suorganizuodamas de
mokratijai ištikimą policijos 
aparatą. Bet užtat Scelba yra 
tas asmuo, prieš kurį nuodingas 
vilyčias leido tiek dešinieji, tiek 
kairieji ekstremistai. Naujas 
ministeris pirmininkas laikomas 
"kietos rankos’’ asmeniu, kuris 
yra pasiryžęs esamą 'demokra
tinį režimą energingai ginti 
prieš bet kurį pasikėsinimą.

Kokiomis pajėgomis parla
mente remiasi Scelba? Jis sa
vaime grįžo • prie tos padėties, 
kuri buvo De Gasperi laikais,- 
būtent, prie koalicijos su lai
cistinėmis Centro partijomis (so^ 
cialdemokrątais; liberalais ir 

i respublikonais), ši koalicija su
daro parlamente nors ir. negau- 

i siąJ, bet vis dėlto pakankamą
(Perkelta i 4-ta puaL)

INDOKINIJOJE
Kaip ir buvo laukiama, pran

cūzai sutelkė visas galimas pa
stangas, kad galėtų atsilaikyti 
Dien Bien Phu tvirtovėje. Nors 
aukos iš abiejų pusių didelės, 
bet JAV teikiama aviacijos pa-* 
rama įgalina tvirtovei pristaty
ti oru keliu sustiprinimus žmo
nėmis ir ginklais.

JAV valstybės sekretorius ko
vo mėn. 29 d. padarė pareiški
mą, kuriame aiškiai pasisakė, u,-
kad Indokinijos ieikalų negaliu dėsniu valstybinio gyvenimo pa- 
ma palikti vienai Prancūzijai, stovumu nekaip Prancūzija. Ita- 

lų. tautą yra ideologiškai pasi- 
skirčiusi j du didelius 
kurių vienas spiečiasi 
krikščionis demokratus, 
labiau grupuojasi apie 
nistus ir komunistuojančius kai
riuosius socialistus (Pietro Nen- 
ni grupė). Centro partijos yra 
susiskaldžiusios į tris grupes: 
dešiniuosius socialistus (social
demokratus), liberalus ir res
publikonus, tuo tarpu kai deši- 

, nįjį sparną sudaro neofašištai ir 
, monarchistai, bet dešinieji nė 
■ iš tolo negali atsverti komunis

tų ir jų sėbrų svorio.
Nuo pat parlamentarinio re- 

i žimo grąžinimo Italijoje vyriau- 
i sybės priešakyje stovėjo krikš- 
i čionių demokratų vadas De Gas

peri, kuris vienokiu ar kitokiu 
būdu rėmėsi centro partijų koa
licija. Jis pirmininkavo net aš- 
tuonioms vyriausybėms, bet vi
sos jos pastoviai laikėsi vidurio 
linijos. Krikščionių demokratų 
vadovaujama koalicija neginči
jamai nudirbo didelį darbą, bet 
ilgainiui ji nepajėgė patraukti 
savo pusėn plačiųjų gyventojų 
masių. Kaip ir kiekviena koalici
nė vyriausybė, lygiu būdu ir ita
lų vyriausybė turėjo eiti į viso
kius kompromisus.

Masės .paprastai yra linkusios 
į kraštutinumus, tad jų nepaten
kino De Gasperi vedama politi
ka, kuri vengė griežtesnių posū
kių ir gilesnių reformų. Kai 
pereitą vasarą vyko atstovų rū
mų rinkimai, paaiškėjo, kad ita
lų tautoje reiškiasi kraštutinės 
tendencijos. Skaudžiausiai pra
laimėjo vidurio partijos, laicis
tinis sparnas: respublikonai, li
beralai ir socialdemokratai, bet 
taip - pat krikščionys demokra
tai nustojo apie 10% balsų. Lai
mėjo komunistai ‘ir kairieji so
cialistai, bet proporcingai dau
giausia padidino savo mandatų 
skaičių monarchistai' ir neofa- 
šistai (Movimėnto" Sociale Ita- 
liano). Italų tautos radikalėji- 
mas. yra rieginčijamas.

Rinkimų išvadoje nepaprastai 
pasunkėjo.pastovios vyriausybės 
sudarymas. Nė viena partija 
neturi parlamente daugumos. 
Savaime De Gasperi vadovauto-

Tai esąs visųu- laisvęmylinčių 
tautų ir žmonių reikalas. Indo
kinijoje kautis renkasi visos tos 
pačios komunistinės jėgos, ku
rios kovėsi Korėjoje. Ir joms 
atsakymas turėtų būti toks pat, 
koks buvo ir Korėjoje. Kitaip, 
komunistinis slinkimas nebus 
Sulaikytas ir tuo labiau atmuš
tas atgal.

se dalyvaujantieji politinių gru
pių atstovai, savas nuomones 
bereikšdami, turėtų prieš akis 
arba galėtų ir perduoti tikrai 
mūsų . tarpe Vyraujančias, su
tartas nuomones.

Antra vertus, kitos šalies 
nuomonių pažinimas gali turėti 
atitinkamos. įtakos ir saviems 
nusistatymams galutinai for
muoti ar peržiūrėti.

Tad, dėl pačių pasikalbėjimų 
fakto nėra pamato jaudintis:

Dianą Bixby, 31 in., kuri su savo vyru skraido Flying Tiger lini
jos lėktuvais, rodomu'lėktuvo modelių ruoštasi kelionei apie pa
saulį. Ji kelionę nori'padažyti per-60 vai. 20 minučių ir sumušti 
1947. m.'-pastatytą Bill Odom kelionę, kuri truko. 73 vai. ir 11 

“ f; minučių. . • •• - ‘ 1..
. ■ •

VISAM PASAULY
•. JAV Kongreso ir Senato atstovai tyrinėja komunistų] 

partijos uždarymo pasiūlymą. Dauguma pasisako, kad uždarant 
partiją bus suduotas JAV komunistams didelis smūgis. Kiti ma
no, kad esantieji komunistai,perėję į visišką pogrindį, pasidarys 
dar pavojingesni.

• JAV Norvegijoje baigia įrengti tris karines bazes, tai
komas didiesiams bombonešiams. Jų įrengimas kaštuos apie 20 
milonų dolerių. ■ x

• Admirolas Robert A. Theobald, pasitraukęs iš kariuo
menės,, padarė rimtus apkaltinimus buvusiam prezidentui Frank- 
lin D. Rooseveltui, kad jis kaltas už Japonijos įtraukimą į karą 
su JAV ir Pearl Harbor įvykius.

»• Izraelio ir Jordanijos pasienyje vėl prasidėjo neramu
mai. Jordanija jau pasiskundė ir J. T., • kad Izraelis vėl nužudė 
10 arabų. .

• Egipte, nors oficialiai ir buvo pranešta,'kad Karinės Ta
rybos santaika atstatyta, bet santykiai tarp Naguib ir Nasser la
bai įtempti. Ir viena ir antra pusė turi šalininkų, kurie prieina 
ir prie ginkluotų susidūrimų.- 'į '

• Vakarų Voketijos prezidentas Theodor Heuss kovo 29
d. pasirašė sąjungininkų — Vakarų Vokietijos taikos aktą ir 
karinę sutartį, pagal kurią Vokietija ruošiasi apginkluoti 500,000 
vyrų. . ’’ t( / . ■' - i/-. '. ,o '

, • Komunistinė visų krąStų spauda, Maskvos inspiruojama, 
smarkiai puola ketųrlus JAV kariškius, tarnaujančius JAV pa
siuntinybėje Maskvoje, kad jie verčiasi tik šnipinėjimu.

• JAV Atstovų rūmai paskyrė Atominės Energijos Komi
sijai $1,189,960.700,

Dlen Bien Pbu gynimo yadas 
Christian de Castries (kairėj) 
peržiūri kautynių žemėlapį au 

gen Eugene Navarre.
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6411 Superior Avė.

ARTHUR L. HALL

REALTY COMPANY
12015 Kinsman Road

LUIKART INSURANCE AGENCY
GENERAL INSURANCE

18609 St. Clair Avenue

FLOVVER
Geriausi sveikinimai draugams ir rėmėjams

RUSSO EAGLE SUPER MARKET
MES TURIM GERIAUSIO MAISTO UŽ ŽEMIAUSIAS KAINAS

13024 Buckeye Road

is Vilėniškis, Led

VICTOR ADDING MACHINE CO

THE MAY CO’S BASEMENT 3222 CARNEGIE AVĖ

Best VVishe? To Our Friends and Patronu

Reguliariai 79c iki 1.49 vertes!

pavasariniam ir vasaros siuvimui

1.S8 balta N.YLQNO drobė

Bendrpvė. 
apie 500

• Dress Bark Crepes
• Chronispun Taffetas
• Jacquard Rayons
• Yam Dyo Taffetas
• Rayon Gabardines
• Printed Dress Crepes
• Nylon and Acetate’ Crepes
• Many Other Items

Ekonomi- 
išleido

Gražios medžiagos jūsų

už nepalyginamai nedidele kaina'. Daugelis rankom plau
namų ir nesiveliąnėiŲ. Nepaprasti raitai, kuriuos jūs mie
lai panaudosiu Ppmatykit ir pirkdami sutaupykit

Mes duodam ir iškeičiam Eagle Štampe

Daugelis neėiglamžomų 
• Austos įvairenybės Geriausi sveikinimai ir linkėjimai visiems lietuviams

JORDAN RESTAURANT
Mes patarnaujant geriausių maistų 

ATIDARA SEKMADIENIAIS 
9706 Euclid Avenue RA 1-35 22

• ALT vykdomasis komitetas 
iki šiol perdavė JAV Kongreso 
Pabaltijo Komitetui ’ 440 asme
nų, anglų kalba, parodymų dėl

GREETINGS and BEST WISHES 
To Ali the Lithuanian People 

For a Pleasant Holiday

NACIŲ BUV. 
AUKŲ DĖMESIUI

Dr. I. Kuras Ramunis
Spec.: KŪDIKIŲ ir VAIKŲ LIGOS
VAL.: darbo dienomis 3-5 ir 6-8 v. v 

išskyrus trečiadieniais 6-8 v. v. 
šeštad. 10-12 v. r. — 1-3 v. p. p.

• Butcher Rayons
• Rayon Sultinga
• Rayon Luanna Failles
• Rayon Panne Satine
• Acetate and Rayon 

Taffetas
• Acetato and Rayon 

.Honans
• Rayon Tissue Shantung:

GLENVILLE D A I R Y
Established Over 40 Years

Homogenized Vitamin D. Milk—Grade A Products

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons 

For a Pleasant Holiday

191)4 m.~balandžl6 1 d.NU. 13

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

keičia stiklus ir rėmus.
•4701 S. Danien Avė., Chicago 111. 

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

tik susitarus

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

Telephone: HEnderson 1.6344. 
Iasued In Cleveland every Thursday. 

Editor: Balys GaidžiOnas.
. Entered as Second-Class matter 

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

Subscription per year in advanee: 
In the United Statės — $5.00 in Ca- 
nada — $5.50, elsewhere — $6.50, 

Singlo copie — 10 centą.

• Pabaltijo Moterų Taryba, ku
rios centras yra New Yorkė, 
balandžio mėn. 4 d. Estonian 
House (243 Ė. 34 St., New York) 
rengia sukaktuvinį koncertą. 
Programą išpildys lietuvių, lat
vių ir esčių menininkės.
• Lietuvių Tautinės Bažnyčios 
kunigas M. Valadka (1743 N. 
Summer Avė., Scranton, Pa.) iš
leido knygą "Popiežiai ir Lietu
va”.
• Bendrijos leidykla Vokietijo
je skoningai išleido Venacijaus 
Ališo poezijos rinkinį "Caseata 
Cristalina”. Tai 156 psl. puikiai 
dail. VI. Stančikaitės iliustruo
ta knyga. Kaštuoja $3.50. Gau
nama Dirvoje.
•' Terros leidykla (748 W. 33 
St., Chicago, III) išleido 11 au
torių sukaktuvinį leidinį "My
kolas Sleževičius”.

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

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

Dr. Juozas Bartkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Norvcst Mcdical Center 
2336 West Chicago Avė., 

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

antrad., ketvfrtad., penktad., 
10 ryto — 1 P- P- trečiadieniais 

12—4 p. 'p. šeštadieniais.

džius, 1456 West 54 St. Tel.: 
WOodbine 1-0763.

Detroit, Mich. — Bronius Ba- 
lėniūnas, 1431 Mullane Avė., Tel. 
VInewood 2-6812.

Hartford, Conn. — Jonas Ser 
reika, .182 Affleck St., Telef. 
4-3392.

Los Angeles, Calif. __ Alek
sandras Kaminskas, 1938V& El- 
lendole PI.

New York, N. Y. — Lietuvos 
Laisvės Komitetas, p-kas V. Si
dzikauskas, 4 West 57 Street, 
Room 907, Tel. PLaza 7-4710.

Philadelphia, Pa. — Jonas 
Stikliorius, 3612 Barring St. Tel. 
BAring 2-0671. •

Rochester, N. Y. — Antanas 
Sabaliauskas, 251 Alphonse’St.

Waterbury, Conn. — Antanas 
Vaišnys, 27 W. Porter St.

Kenosha, Wibc. — Vladas 
Skirmuntas, 5426 16 Avenue, 
Tel. 2-8080.

VVaahington, D. C. — Dr. Do
mas Krivickas,-50 Nicholson St. 
N. W.'Tel. RA 3-9375.

Baltimore, Md. — Stasys Bal- 
į čiūnas, 1249 James St.

Boston, Mass — Antanas Juk
nevičius, Lithuanian Agency, 
545 East Broadvvay.

Cleveland, Ohio — J. Liu

Gražiausios gėlės įvai
riems reikalams. Saldainiai, 
papuošalai dovanoms. Ne
brangios gėlės vestuvėms ir 
laidotuvėms, (vairūs naujai 
gauti augalai. v
LIETUVIŠKOS VELYKI

NĖS ATVIRUTĖS
Atidaryta nuo 10 ryto iki 

8 v. vak.
Duodame Eagle Stamps
6901 SUPERIOR AVĖ.

Telef.: HE 1-6339

Daugelis rankom plaunamų! 
• Rastai — vienspalvės

IR
Dr. Jaras Ramunis

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
VAL.: antrad. ir ketvird..7-8.30 v. v. 

šeštad. 3-5 v. p. p. ir pagal susitarimų 
7156 S. Western Avė.

MEDICAL CENTER 
TEL.: Kabineto REpublic 7-1168 

Buto: WAlbrpok 5-3765

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

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

Redaktorius: Balys Gaidžiūnas.
įregistruota kaip antros klasės 

siunta 1915 m. gruodžio 6 d., Cleve
lande pagal 1879 m. kovo 8 d. įsta

tymų.
Prenumerata metams Iš' anksto: 

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

Atsk. Nr. kaina 10 centų.

BOSTON
7 -. ■■ ■-.

LIŪDIME SU- JONU 
KASMAUSKU 

MIRĖ JO SŪNŪS LEONAS ■ ' ' ■■ ■ ■ - '' ; ’ "

Totalistinįų Režimų Bu v. Po
litinių Kalinių Tarptautinė Fe
deracija New Yorke yra susita-, 
ruBi bu Tarptautinės Pagalbos 
Komitetu (The Internationa! 
Rescue Committee) prie šio ko
miteto įsteigti specialų skyrių 
teisinei ir kitokiai pagalbai as
menims, galintiems teikti jieš- 
kinį pagal V. Vokietijos 1958 m. 
federalinį įstatymą dėl atlygini
mo už nuostolius, kilusius ry
šium su nacinės vyriausybės 
persekiojimais rasiniu, religiniu 
ar politiniu pagrindu, šios rū
šies jieškiniai turi būti V. Vo
kietijos vyriausybei pareikšti 
vėliausiai iki 1955 m. spalio 1 d. 
IRC Indėmnification Claims 
Unit norintiems šios rūšies jieš- 
kinius pareikšti nemokamai tei
kia patarimų, .kaip išpildyti jieš- 
kinių blankai, o taip pat sutinka 
tokius’ prašymus savais kana
lais perteikti V. Vokietijos ati
tinkamoms įstaigoms.

Kad nereiktų ilgai laukti dėl 
didesnio klientų susitelkimo, su
interesuotieji prašomi iš anksto 
susirišti su IRC teisių tarėju, 62 
W. 45th St., New York 36, N. Y. 
MUrray Hill 2-4672.

• Vykd. Tarybos pirm. K. Zai
kauskas aplankė Bonnoje ser-' Lietuvos užgrobimo. Artimiau- 
gantį Dr. E. Zechliną, buvusį siu laiku bus perduota dar 130 
Vokietijos paskutinį pasiuntinį asmenų parodymų. Nespėję sa- 
Lietuvoje, neseniai grįžusį iš vo parodymų duoti, medžiagą 
ištrėmimo Sov. Sąjungoje. Kaipi gali-įteikti: 
žinoma, Dr. E. Zechlinas yra iš
buvęs ilgą laiką Lietuvoje iT| 
ten pergyvenęs pirmąją bolše
vikų okupaciją, kurios metu 
daugeliui lietuvių padėjo išvyk
ti į Vokietiją. Paskutiniais me
tais jį naciai suėmė. Rusai, už
ėmę Dresdeną, Dr. Zechliną

BEST WISHES TO OUn FRIEDS AND PATRONS

MILLER’S HARDWARE STORE
WE REPAIR ELECTRICAL APPLĮANCES,.

We Carry a Complete Line of Hardware Supplies 
7026 WADE PARK AVĘ. EX 1-4126

Best Wishes to Our Friends and Patrons 
For a Pleaoant Holiday

NORWOOD DRUG. INC
PRESCR1PTION SPECIALIST

CHICAGOS 
GYDYTOJAI 

-M—:-;-:-:--:—:--:--:--:":—:—:—
Tel. ofiso VIrginia 7-6583 

Rezidencijos REpublic 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. 
Seštad. tik nuo 1-3 vai. popiet. 
Rezid. 3241 W. 66th PLACE

• Evangelikai reformatai at
siuntė paminėti jų krikščibniš- 
kos minties žurnalą "Mūsų 
Sparnai”, žurnale gausu įvairios 
medžiagos, kuri įdomi ir ne vien 
reformatams, žurnalo adresas: 
4428 S. Westęrn Avė., Chicago
9, III. Redaguoja Eugenijus Ge- 26 d. didelėmis iškilmėmis 
rulis.

EXTRA Oriono or Nylono Kirptos drobes
■ • •>. •••" *■.,■' ■ ■. ■ / ■

Puiki vertė. Priderinami ilgiai 2 iki 6 yardų. Reguliariai 7,98 iki 10.50 ver
tės. Paltams, apsitUstams, puspaikiams ar skalbiama'' mašina, švelnibs , pa
vasarinės spalvos ar baltos. 43 iki 52”. pločio.

sergantį išgabeno į Rusiją ir iš
laikė Liubiankoje ištisus metus. 
Paskiau jis buvo išsiųstas į Si
birą. Ten išbuvo iki šiais me
tais parsiunčiamas į Vak., Vo
kietiją. Tremtyje Dr. Zechlinas 
sutiko daug lietuvių, tarp jų ir 
inž. K. šakenį, buv. švietimo mi- 
nisterį.
• Vykdomosios Tarybos pirmi
ninkas Karolis Žalkauskas, su 
ponia, balandžio mėn. pabaigo
je, laivu ”Queen Elizabeth” iš
plaukia į Ameriką vizų atnau
jinti, kad neprarastų įvažiavimo 
teisę. Amerikoje prabus apie du 
mėnesius. Kelionė dviem žmo
nėm, į abu galus, kaštuos virš 
$700. Redakcija dėl panašių ke
liavimų yra gavusi pastabų, kad 
VLIKas turbūt • turi pakanka
mai pinigų, jai nepasitenkina 
veikėjais ir tarnautojais, esan
čiais Europoje, bet kviečiasi iš 
Amerikos ...

1954 metaiB kovo mėn, 23 d. 
6:30 vai. rytą Bostono ligoninė- , 
je mirė didelio lietuvių veikėjo, 
patrioto Jono Kasmausko sūnus 
Leonas, sulaukęs 44 metų am
žiaus. -“ii;

Leonas jau kuris laikas ne
galavo širdimi. Kovo 15 ,d. pasi-. 
juto žymiai blogiau ir skubiai 
buvo nuvežtas j ligoninę. Ir 8 
dienas išsikankinęs atsiskyrė su 
savo mylimu tėveliu, su savo 
mylima žmona Elzbieta, su bro
liu Jonu, sesutėmis ir švogeriais 
Juze ir Roges, Keen, Elena ir 
Fred Carr, su dėdėmis ir “tetu
lėm Stasiu ir Antanina Mbckais, 
Petrone ir Mykolu Griciais, An
tanu ir Adomu Kasmauskais, su 
fabriko bendradarbiais ir drau
gais.

Liūdnos nuotaikos apėmė vi
sus jo artimuosius, giminės ir 
pažįstamus.

, Paskutines dienas suvažiavę 
giminės iš tolimų ir artimų vie
tų Leoną lankė ir vis dar turėjo 
vilčių jį pagysiant.

Taip Leonas akyvaizdoj savų
jų užmerkė akis amžinai.

Mielam Jonui Kasmauskui su
laukus jau gražios senatvės, 
tenka pergyventi ne vieną liūd
ną ir sunkų'skausmą. 1943 m. 
Įnirę jo sūnus Andrius, palik- 
ęiamas žmoną ir sūnų Andriu-

- ką, kuriuos'rūpestingai globoja 
i Jonas Kasmauskas. 1949 metais 
i mirė jo mylima žmona Barbora, 
i šiandien vėl gražiai užaugin-
- tas sūnus Leonas miršta savo 
• tėvelio akivaizdoje.

Skaudžioj liūdesio valandoj, 
, Jonui Kasnįąflskui, Am. Liet. 

Tautinės S-ąos Bostono skyr. 
pirmininkui ir visiems giminėms 
reiškiame gilią užuojautą ir kar
tu, lipdime. 'Tautinės S-gos Bos- 

■ tono pkyr T'- "-----
- Kalvaitis, 
1 iiaš Lėndraitis, Antanas Bačiu- 
! liš, Rbmas Veltas, Antanas Vi- 
i lėniškis ir skyr. nariai.

Velionis buvo pašarvotas Kas- 
mauskų namuose ir kovo mėn. 

pa
laidotas Nortf’dod kapinėse.

...... -. , .. ....
Gre«tin(' and Best Wbheb To Oor Friends and Patrons '

... ;: TAĘENTING BROS:, 1NČ. ' ’ , . /
Special Millwęrk all lypcs-of Cabinet Work: Plastic aink tops 

17614 81. CUir Avė. , ’ IV 1-0344
’. ” , ■ • ■ ■ . . . . •' ... ■

• Anglijoje leidžiamas lietuvių 
laikraštis "Europos Lietuvis” 
dėl ^finansinių sunkumų vėl pa
keitė leidėjus. Dabar laikraštį 
Ibis Lietuvių Namų 
Per metus susidaro 
svarų nedateklius.
• Amerikos Lietuvių 
nis centras, Chicagoj 
ekonomisto Adolfo Baliūno pra
nešimą "Lietuviai ir ekonominė 
Veikla”. (11 psl.).
• Gabijos leidykla šį rudenį iš-, 
leidžia literatūros metraštį Ga
bija. Tą leidinį norima skirti 50 
metų sukakčiai nuo spaudos at
gavimo paminėti. Metraščiui 
skirtus beletristinius rašinius 
siųsti St. Zobarskui (85 — 42, 
91 St„ IVoodhaven 21, N. Y.), 
gi kitų žanrų kūrybą Jonui Ais
čiui (123 Milford St., Brooklyn 
8, N. Y.).
• Stasys Tamulaitis pasitraukė 
iš Lietuvių Rašytojų Draugijos 
valdybos. J jo vietą įėjo Albinas 
Valentinas.

Greetings and Best Wishes to Our Fripnds and Patrons

MEIRING MILLINERY
yVE CARRY TRE LATEST STYLE HĄTS

5721 Lorain Ave. • ME 1-2773
’ ’ . • • <. : ■ S

Greetings and Best Wishes to OŪr Frięnds and Patrons

ROCCO BARBER SHOP
For the Best in Haircutting See Rocco “ J 

5333 Superior. Avęiiue HE 1-1678j-| •
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Du keliai KARTŲ DVIKOVA POLITIKOJE

Jau 36 metai: 22 — nepriklausomo gyvenimo, nevalios — 
14 ir... kiek dar jų teks priskaityti ateityje?

Klausimą iškėlėm, tačiau į jį atsakyti, bent mes, šian
dieną dar negalim, nes ne viskas, deja, nuo mūsų vienų priklauso. 

^Nebūdami akli gyvenimo realybei, kurioje esame įpainioti, norom 
Wienorom turime prisipažinti, kad vieną svariausių žodžių mūsų 

Tautos ir ypač valstybės likimo sprendimo teks ne mums ištarti. 
Tačiau iš kitos pusės taipgi žinome, kad tasai sprendimas yra ir 
mūsų rankose — mes iš dalies esame ir liksime atsakingi už tai, 
kiek tų nevalios metų teks dar priskaityti. Todėl nešiodamiesi 
savyje šią įgimtą atsakomybę^ mes, lietuviškoji studentija, mūsų 
šiųdienio visuomeninio, politinio ir kultūrnio veido,__kuris, deja,
dažnai gerokai iškreiptas; — akivaizdoje turime ne tik atkreipti 
dėmesį, bet ir dėti konkrečių pastangų be kitų ypač štai į šiuos 
du dalykus:

1. Visuomeniniame ir politiniame gyvenime vyrauja per
nelyg didelis ir aršus susiskaldymas — stoka vienybės. Mūsų 
uždavinys: n e p a v e 1 d ė k i m e šios ligos.

2. Senoji karta išsinešė Vakaruosna lietuviškąją kultūrą, 
— tačiau atsiminkime: ji niekad niekada negali būti išbaigta, — 
ir jos tradicijas. Mūsų pareiga: p a v e 1 d ė k i m šį turtą, 
puošė lėkim ir toliau jį ugdykim.

štai mūsų įnašo bent dalies dalis. Tačiau didžiai svari. Ne
tapus jai Kūnu, nustos savo lemiamos reikšmės, kai ateis laikas, 
ir Vakarų, mums teigiamas sprendimas, nes kas gi laukia tautos, 
praradusios vienybę, savo tautinį ir kultūrinį veidą?

Tad visuomeninio ir politinio vieningumo, lietu
viškosios kultūros kūrybinio įvairumo ir gajumo!

Darome tai, kas įmanoma
P. JOGA

Iš Clevelando skyriaus pir
mininko pareigų šiomis dieno
mis, keletą metų jam vado
vavęs, pasitraukė P. Joga. Ta 
proga, vieną iš pozityviausių 
akademinio darbo bendradar
bių prisimindami, spausdina
me šį pasišnekėjimą. Red.
— Clevelando skyrius turi 

y^vardą kaip vienas iš veikliausių 
Sąjungoje. Gal galėtume prisi
pažinti, ką skyriuje veikiate, 
kad esate taip pagarsėję?

— , Labai ačiū už malonų 
komplimeptą, bet... studijų 
dienų metu priėjome išvados, 
kad veiklumui, tautiškumui ir 
kitoms, panąšiotms sąvokoms 
sunku pritaikyti mastą. Vieną 
norėčiau pasakyti, jog bandome 
daryti tai, kas įmanoma. Ugdy
ti ir palaikyti lietuviškai stu
dentišką atmosferą, rengtis sa
vai profesijai, kreipiant ypatin
gą dėmesį j būsimąjį darbą, gim
tąjį kraštą atstatant — tai mū
sų pagrindiniai, uždaviniai. Jų 
siekiame per studentiškų tra
dicijų kūrimą, glaudų tarpusa
vio bendradarbiavimą ir dabar
tinio momento problemų svarsr 
tymą. Su malonumu galiu pa
sakyti, kad iki šiol neteko laiko 
gaišinti dėl "jūs” ir "mes”. Stu
dentiškas darbas ‘— visų dar
bas. Gal čia ir glūdi viso to pa
sisekimo paslaptis.

— Kokį vaizdą apie studenti
ją susidarote iš Clevelando pa
tirties?

šiame krašte, su laiko trūkumu. 
Gausi kurso medžiaga, finansi
nis užsitikrinimas ir jaunatviš
kas platumas organizacinėje 
veikloje bei meno vienetuose — 
tai vis faktoriai, neleidžią stu
dentui daugiau pasvarstyti sa
vų problemų studentų sąjungos 
rėmuose.

Antra, pirmaisiais veiklos me
tais mažas neapsižiūrėjimas 
(Clevelande? Red.) sudarė vi
suomenėje įspūdį, kad ši stu
dentija nėra priaugusi iki to 
vadinamojo jaunimo žiedo, šiuo 
metu šios nuotaikos jau išny- 
kusios ir studentija susilaukia 
vis rimtesnio Visuomenės dėme
sio.

— Ko iš studentiškų organi- 
zavijų veiklos dar reiktų lauk
ti?

— Studentija .rimtai siekia 
augštojo mokslo viršūnių. Tai 
paliudija visi tie studentai, ku- 
« atsižada pelningo darbo fab- 

e ir lengvo gyvenimo, bet 
skiria visą laiką studijoms bei 
visuomeninei veiklai. Taip pat 
ypatingo dėmesio verti- yisi tie, 
kurie, dienomis dirbdami, va- 

- . karais siekia įsigyti vieną ar 
Kitą augštojo mokslo laipsnį, 

‘ Tokiems,’ norint įsigyti profe- 
. siją, dažnai tenka atsisakyti 

nuo geriau apmokamo fabriko 
darbo ir eiti į įstaigas, kad te
nai, pradėjus su,palyginant ma
žu atlyginimu, būtų galima įsi
gyti profesinės patirties. Pasi
taiko’ vienas kitas studentaująs, 

tokių būta visais -laikais ir 
^Psūose universitetuose.

— Su kokįomis pagrindinėmis 
kliūtimis tenka studentiškoji* 
veikloje grumtis?

— Pirmiausia, kaip ir visur

— Studentų sąjunga turi ir 
toliau likti ta bazė, kurioje stu
dentai susitinka, kaip busimie
ji inteligentai ir išmoksta gra
žiai bendradarbiauti,- nežiūrint 
pasaulėžiūrinių bei politinių įsi
tikinimų. Studentas turi turėti 
savo aiškią pasaulėžiūrą, bet jai 
brandinti vieta ideologinėse stu
dentų organizacijose bei politi
nėse partijose ar sąjūdžiuose. 
Šiandieniniam studentui reikia 
aktyviai dalyvauti lietuviškose 
jaunimo organizacijose, nes ten 
išmokstama reikšti viešai savo 
mintis, vadovauti — ko studen
tams labai trūksta.

Paskiram sąjungos nariui no
rėčiau palinkėti, būti gyvu,- są
moningu1 nariu. Vadovaujan
tiems asmenims — prisiminti, 
kad užimamas postas dažnai už
deda pareigas, kurios reikalauja 
savęs atsižadėjimo ir pasišven
timo, o iš kitos pusės: kiekvie
nas tokio asmens pasireiškimas 
visumos yra priimamas kaip 
oficialus, nors jis būtų ir pri
vatus. Iš visuomenės lauktina 
dar didesnio dėmesio studenti
jai ne tik žodžiais, bet ir dar
bais. ______ .
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- Bostoniškių studentų šventės 
proga, Nepriklausomieji studen
tai vasario 27-28 dd. Bostone 
sukvietę buvo Nauj. Anglijos 
Nepriklausomųjų atstovų kon
ferenciją. Kalbėtasi organizaci
niais reikalais, o vas. 28 d., Bos
tono NSS sekretoriui R. Mieže
liui posėdį atidarius ir Alg. Ba
nevičiui pirmininkaujant, iš
klausytas kruopštus stud. Alg. 
Gurecko (Storrs, Conn.) prane
šimas "Kartų dvikova dabarti
nėje lietuviškoje politikoje”.

Trumpai apibūdinęs lietuviš
kuosius "veiksnius ir tarinius”, 
prelegentas paanalizavo, ką par
tijos yra atsinešusios iš Lietu
vos ir neužmiršusios: kontinen- 
talinę demokratijos sampratą; 
partijų suabsoliutinimą, vedan
tį prie sustingimo, kompromisų 
baimės, kryžiaus žygių prieš 
"heretikus" ir iš viso naujas 
idėjas bei jų atstovus: Ryškus 
ir politikos atskyrimas nuo mo
ralės. ,
' Emigracijoje išsivystė naujų 

bruožų. Partijos, nebeturinčios 
tautos — natūralaus veikimo 
pagrindo, . pradeda žaisti "sei
mu”, "vyriausybe”. Atitruku
sios nuo visuomeninio savo už
nugario, nebejaučia sankcijos; 
pasidaro šeimyniniais- rateliais 
ię savo narių išsišokimų'nebe
nori ir nebegali sukontroliuoti. 
Tremtis reikalaujanti partijas 
persiorientuoti iš vidaus į už
sienio politiką (kuriai jos ne
pasiruošusios) ir čia ypač daug 
parodyta nesugebėjimo, vaiz
duotės stokos, tarptautinės ir 
kitų kraštų vidaus' padėties ne
suvokimo ar tokio oficialaus op
timizmo, pagal kurį viskas nuo 
1945 m. sukasi į gerąją pusę, ir 
bala žino, kur jau turėtų būti 
per tą laiką nusisukę ...

Nesugebančios partijos dirb
ti nei rezistencinio darbo, nei 
suprasti Tėvynėje vykstančių 
pasikeitimų — jos perdaug su
stingusios, sentimentalios ir 
[kiršintos. Vlike ir partijų cent
ruose. nesiskaitoma su visuome
ne; jei ji tyli — tai priimama 
už entuziastišką pritarimą, o jei 
netyli — pradedama kovoti su 
vėjo malūnais, mirusiais asme
nimis ir t.t. Nesiskaitoma net 
su valstybine ir tarptautine tei
se, pvz. skelbiant visus okupan
to teisinius aktus (tat, pvz. ir 
santuokos aktus!) niekiniais.

Viešosios opinijos trūkumas, 
negalėjimas rinkimų keliu atsi
klausti, kiek visuomenė "šmeiž
tų kampanijai” pritaria — pri
vedė prie dar nebūto partinio 
fanatizmo. Nesant visuomeni
nės vaizduotės, net su nutautimu 
tesugebama kovoti biurokratiš
kai.

Ilgiau A. Gureckas kalbėjo 
apie jaunosios kartos reakciją. 
Esama ’ jos trejopos. Dauguma 
reaguojanti . defetistiškai: visi 
ginčai kvaili, ir todėl, kadangi 
visvien nieko neįmanoma parti
joms padaryti, iš jų pasitrau
kiama. Veikia čia ir baimė būti 
įtrauktam į šmeižtų kampani
jas, ir kovos dvasios • bei atsa
kingumo jausmo stiglius, ir ma
žos tautės piliečių kompleksas; 
atsiliepia dar ir ilgametis tarp
tautinis tylos' sąmokslas.

■ Maža jaunųjų mažuma, nepa
sitikėdama savo jėgomis su 
"senu raugu” kovoti, yra besą
lygiškai jam pasidavusi.

Trečiif keliu eina r— naujų 
kelių jieškotojai, aktyviai pasi- 
priešihą politinėm blogybėm, ši 
programa , yra išplaukusi iš re
zistencinio darbo bolševikų ir 
nacių okupacijų metu, kurį par
tijos -o buvo • palikusios ’ beveik 
vien jaunajai kartai, šiandien 
virtusiai rezistenciniais sąjū
džiais.; Praeitis ir jos*

beprasmiški ginčai čia bandoma 
užmiršti; stengiamasi realiai 
suprasti šiandienę Lietuvą, tarp
tautinės politikos linkmę. Ne
pripažįstama apgaulingo "ofi
cialiojo optimizmo”. Pirmą kar
tą į politiką kovoje prieš oku
pantą išėjusių žmonių eilėse 
vyraująs idealizmas ir pasiau
kojimo dvasia, politiką norima 
palenkti moralei. ? .

Jaunosios kartos politinėmis 
organizacijomis laikytini Liet. 
Frontas ir Liet. Rezistencinė 
Santarvė. Pirmasis esąs krikš
čionių demokratų jauriasis spar
nas, prelegento nuomone jau 
galutinai nuo "senojo” atskilęs, 
ir dėl to prieauglio nebetekusios, 
nusivylusios aršiai kritikuoja
mas. Liet. Frontas, turįs ir pro
gramą Nepr. Lietuvai tvarkyti, 
esąs nebe vien rezistencinis, bet 
ir partinis sambūris.

Rezistencinė Santarvė išau
gusi iš liaudininkams, tautinin
kams 
dvasia 
šinimo 
tarvė
tremties laikotarpiui — išlais
vinimo kovai; ateities Lietuvos 
problemas jie siūlą studijuoti, 
bet 
šią.

ir socialdemokratams 
artimų jaunųjų pasiprie- 
kovotojų. Tikslus San- 

esanti pasistačiusi vien

susilaukusi Vliko ekskomunika- 
cijos ir buvo apšaukta (sykiu, 
kaip lietuviuose įprasta ...) ir 
fašistais, ir komunistais.

Aptaręs pakitimus tautinin
kuose ir vidinius skilimus so
cialistuose bei liaudininkuose, 
liberali/ vienybės idėją — pre
legentas pakritikavo ir jaunąją 
kartą. Negera, kad esama dvie
jų tarpusavy nepasitikinčių re
zistencinių organizacijų; rezis
tencija turėtų būti viena, nors 
ir būtų išsiskiriamą vidaus po
litikos klausimais. Bereikalin
gai jaunoji karta visiškai nu
vertinanti senąsias partijas: 
kartais lengviau vienyti ir re
formuoti, negu išvis naujai kur
ti. Praeities, jos spalvas ir raš
tus pagal savo galvą atsi ren
kant, bijoti nebūtina.

Po, V. Kavolio pranešimo bu
vo daug kalbėta Nepriklauso
mųjų sąjūdžio reikalais. Priei
ta susitarimų, kurie atrodo su
derins vadinamuosius Chicagos 
— Urbanos, New Yorko ir Bos
tono konceptus. Nutarta suda
ryti studijų medžiagos komisiją 
(tai pavesta Liūtui Griniui ir 
Raim. Mieželiui) ir studijas bai
giančius Nepriklausomu o s i u s 
kviesti pasilikti bendrame dar
be. Konferencija pasibaigė di- 

ginčais 
aktua-

D.

džiais ir draugiškais 
apie religiją, politiką irpolitinių programų neruo-

ši "pavojinga” grupė yra lėjantį šeimos klausimą.

RINKIMAMS VYKSTANT
Sž buvo kreipęsis j ateitinin

kus ir nepriklausomuosius, pra
šydamas supažindinti jo skaity
tojus su kandidatais Liet., Stu
dentų Sąjungos centrpę/ga- 
nams. Iš nepriklausomųjų gau
tos šios žinios:

CENTRO VALDYBOS kandi
datai: Rytas Babickas, Vytau
tas Germanas, Algis Kėželis, 
Romas Kezys, Kęstutis Mikėnas, 
Saulius šimoHūnas ir Giedrė 
Zauniūtė.

Babickas buvo ir ar yra Chi
cagos liet. stud. draugijos, Illi- 
nois universiteto Navy Piero 
"Lituanicos” klubo ir akadm. 
sporto klubo Lituanica valdybų 
narys. Germanas — studentų 
S-gos Urbanos skyriaus pirmi
ninkas ir abiejų Lituanicų buvęs 
ar esamas valdybų narys; pir
mininkavo trečiam Chicagos su
važiavimui.

Algis Kėželis su R. Keziu pir
mininkavo pastarąjam New 
Yorko suvažiavimui; pirmasis 
dar yra Chicagos stud. draugi1 
jos pirmininkas, antrasis buvo 
New Yorko skyriaus pirm. Kė
želis priklausė Centro Valdybai, 
kelioms komisijoms, yra rev. ko
misijos ir šalpos Fondo valdy
bos narys. O Kezys yra abiejų 
New Yorko suvažiavimų orga
nizatorius.

Mikėnas — buvęs Navy Piero 
"Lituanicos". klubo pirmininkas 
ir Chicagos stud. draugijos’ vi
cepirmininkas. šimoliūnas yra 
Detroito skyriaus vicepirminin
kas ir Liet. Kultūros Klubo se
kretorius, kelių S-gos komisijų 
narys.

Giedrė Zauniūtė — dabarti
nės centro valdybos iždininkė, 
išgelbėjusi Sąjungą iš stambes
nio deficito. Buv. "šviesos” New 
Yorko skyriaus valdybos narė. 
Universiteto Science klubo buv. 
pirmininkė. .

REVIZIJOS KOMISIJOS kan
didatai:-' Arvydas Kliorė, Benė- 
diktas Mačiuika ir Leonas Sa-; 
baliūnas. . ‘

Kliorė yra Chicagos stud. 
draugijos vicepirmininkas, Na
vy Piero "Lituanicos” valdybos 
narys. Mačiuika. — buvęs Hei
delbergo liet, studentą atstovy
bės pirmininkas, Liet. Stud. (S- 
goš JAV steigiamosios komisi- 

šiandienj jos ir kitų 5 S-gos komisijų na-

rys bei pirm. Pirmininkavo pir
majam S-gos suvažiavimui Chi
cagoje. Sabaliūnas atstovauja 
Chicagos stud. draugiją Euro
pos Akademinių organizacijų 
federacijoje, yra Navy Piero 
"Lituanicos” ir Illinois univ. 
šachmatų klubo valdybose. Visi 
trys chicagiškiai.

GARBĖS TEISMAN 
datuoja Jonas Biiėnas (New 
Yorkas), Vytautas Kavolis ir 
Raimundas Mieželis (pagal se
zoną, Chicaga arba Bostonas).

Iš ateitininkų kandidatų są
rašo, prieš uždarant redakciją, 
negauta. V. Vygantas pranešė, 
kad ateitininkai greičiausią ne
kandidatuosią ateitininkų sąra
šo vardu.

Apie eventualius kitus sąra
šus .nepavyko gaut jokių žinių.

kandi-

kaip

t U

se. Ta pačia proga Lietuvos lais
vinimo reikalams -iš savo kuk
lios kasos paaukojo 20 dol.

Putname gyvenančios lietu
vės studentės, daugiausia stu
dijuojančios Annhurst kolegijo- 
jfe, išpildė visą Vasario 16 d. mi
nėjimo- programą. Minėjime 
svečių daugiausia buvo ameri
kiečių. Programoje _ išpildyti 
tautiniai šokiai ir lietuvių, liau
dies dainos.

E. St. Louis ALTo surengta
me minėjime, A. Sabaliauskui 
vadovaujant, studentai ateiti
ninkai pastatė dviejų .veiksmų 
montažą "Lietuva praeityje ir 
dabartyje”.

Tokiomis 
akademinio 
mis gražiai
ją lietuvių šventę tikrai tegali
ma džiaugtis, — ir kitiems me
tams dar platesnio įsijungimo 
palinkėti. rm.

aktyviomis mūsų 
jaunimo pastango- 

paminėti šią didžią-

tumėm atlikti bent dalelę to, ką 
atliko mūsų tėvai prieš 36 me
tus”. Ilgametis studentų bičiu
lis prof. S. Kolupaila pasidžiau
gė lietuviškos studentijos trem
tyje augimu; anot profesoriaus, 
baimė, kad mes galim palikti be 
intelektualų — baigianti išnyk
ti. Profesorius taip pat priminė 
lietuviškąją spaudą, kviesdamas 
studentiją aktyviau joje daly- 

Svauti.
Kolega V. Vygantas savo pa

skaitoje iškėlė tautiškumo reik
šmę, patiekdamas ir vertingų 
konkrečių sumanymų, kaip iš
naudoti kiekvieną progą supa
žindinimui Kitų tautybių, stu
dentijos su" Lietuva. Tačiau, be
rinkdamas pavyzdžius, kas ta
me ruože jau mūsų nuveikta, jis 
tepajėgė suminėti tik vienos 
studentų grupės pastangas bei 
darbus, kitas palikdamas nuo
šaliai.

Po paskaitos, prof. S. Kolu
paila pasidalino savo didžiausiu 
turtu (kuris, anot profesoriaus, 
vertas daugiau nei miliono do
lerių šiame dolerį branginan
čiam krašte), , parodydamas 
spalvotas Lietuvos vaizdų nuo
traukas. Ekranu slinko žali Lie
tuvos laukai, Lietuvos upės, ku
rias profesorius taip puikiai pa
žįsta, architektūros paminklai, 
bokštais nusmaigstę Vilnių ... 
Nevienas, pamatęs pažįstamą 
vietovę, negalėjo neprisiminti 
savo vaikystės dienų.

Minėjimą baigus Tautos Him
nu, pro belapių medžių šakas, 
atsimušdama į senus universi
teto pastatus, pasigirdo lietuviš
ka daina..

Dalis studentų iš čia tiesiai 
patraukė į Korp! "Vytis” iškil-

VILNIAUS BOKŠTAI 
URBANOJE

Retai Illinois Universiteto 
Urbanoje studentams pasitaiko 
praleisti dieną grynai lietuviš
koj aplinkoj. Vasario 20 ir 21 
dienomis pasitaikė.

šeštadienį ateitininkai turėjo 
susirinkimą. į kurį sulaukė sve
čių iš St. Louis, Clevelando ir 
Chicagos, — o vakare suruošė 
linksmavakarį, į kurį pakvietė 
visus Urbanoje studijuojančius 
lietuvius. Pastebėjus, kad sve
čius iš St. Louis ir Chicagos 
daugiausia sudarė kolegės, nuo
taikos pakilo. Linksmavakario 
programoje, kurią beveik išim
tinai sudarė svečiai, girdėjome 
deklamacijų (D. Valančiūtė), so
lo dainų (L. Smolenskaitė), ir 
pasidžiaugėme baletu (R. Lip- minga sueigą, kur dalyvavo ir 

jos garbės narys prof.- Kolupai
la. Keturi korporantai' Algirdas 
Avižienis, Algirdas Bakaitis, 
Vytautas Germanas ir Romas 
Viskanta buvo pakelti į senjo
rus ir prof. Kolupaila jiems už
dėjo Korporacijos spalvas. Pa
linkėjęs naujiesiams senjorams 
ištvermės tęsti lietuvišką bei 
skautišką darbą, profesorius 
muB mintimis nukėlė į Vytauto

čiūtė). Buvo išleistas gausus 
juokais humoro laikraštėlis. Po 
programos pašokta.

Sekmadienio rytą Tėvas Bo- 
revičius atlaikė šv. Mišias už 
Lietuvą. Po pietų įvyko Urba
nos Lietuviu Studentų Draugi
jos ruoštas Vasario 16 minėji
mas. Jį atidarydamas, draugi
jos pirmininkas Vytautas Ger
manas, pabrėžė: "Mes šiandien
turim siekti mokslo ir tautinio- Didžiojo Universitetą, to meto 
visuomeninio išsilavinimo, kad, studentų darbus ir rūpesčius, 
išmušus laisvės valandai, pajėga Kęstutis Mikėnas

AKADEMINIAME PASAULYJESTUDENTAI 
VASARIO 16 

MINĖJIMUOSE
Šįmet studentai ne tik,

visuomet, individualiai dalyvavo 
Vasario 16 d. minėjimuose, bet 
daugelyje vietų ir patys suruo
šė ar padėjo suruošti Nepri
klausomybės šventės iškilmes.

Gal plačiausiai . pasižymėjo 
Urbanos studentai, suruošdami 
tradicinį Vasario 16 d. minėji
mą Illinois universitete. Į iškil
mes buvo susirinkę virš 80 stu
dentų, kurių apie 30 buvo atvy
kę iš Chicagos. (žr. K. Mikėno 
straipsnį šiame Sž nr.).

VVisconsino universiteto- Ma- 
disone studentai vasario 16 d. 
per universiteto radiją trans
liavo 15 min. • prėgramą apie 
Lietuvą. Programa buvo paįvai
rinta Čiurlionio ansamblio dai
nomis. Vasarių ■ 21 d. buvo su
rengtas balti) studentų vakaras. 
Minėjimo organizatoriais, buvo 
V. žvirzdys, V. Šliūpas ir A. 
Andriejauskas, studijuoją Wis- 
consino universitete.

Washingtone surengtame. Lie
tuvių Draugijos minėjimo meno 
programą sudarė lietuvių tau; 
tiniąi šokiai, šokių grupėje da
lyvavo didelis studentų skaičius 
iš Marylando ijr kitų universite- 
tų. ""

Los Angelės studentai orga
nizuotai dalyvavo šventės mi
nėjime ir iškilminguose pietuo-

%

• Dail. Ant. Melnikas yra nu
piešęs dekoracijas dramai /'Vin
cas Kudirka”, kuri kovo 7 d. 
buvo pastatyta Detroito menb 
mėgėjų sambūrio Chicagoje. 
Jaunasis dailininkas studijavo 
tapybą Florencijoje bei Romo
je. Romos meno akademijoje 
gavo diplomą, apgynęs meno is
torijos tezę "Čiurlionis — abs- 
trakčiojo meno 'tėvas". Be to, 
studijavo literatūrą ir meno is
toriją Pizos universitete ir da
bar studijas tęsia VVayne Uni
versitete Detroite. A. Melnikas 
aktyviai reiškiasi lietuvių vi-! latkaitiS) rengiant darbavosi V. 
suomeniniame gyvenime. Dabar Til.va ir E gabušis. Dalyvavo 
pirmininkauja gražiai veikian- didelis būrys Illinois univ. stu- 
čiam Detroito lietuvių studentų denčių ir studentų.
skyriui. Buvo surengęs savo' 
parodą' Detroite Tarptautiniame 
Institute.

• A. Iljasevičius, D. Racevi- 
čiūtė, V. Banytė,. Z. Buknytė ir 
A. Gerųlaitytė vaidina dramoje 
"Vincas Kudirka”. Jie visi, stu
dijuoja ir priklauso Studentų 
Sąjungos Detroito skyriui.

• I. Vadopalaitė, L. Trečiokas 
ir V. Gylys asistentauja Illinois 
Universitete Urbanoje.

• V. Gaškaitė ir D. Valančiū
tė skaito, paskaitaš amerikie
čiams apie Lietuvą. Jos abi 
studijuoja Illinois universitete 
Chicagoje.. V. Gaškaitė yra lie
tuvių studentų Chicagos sky
riaus iždininkė. ’

• Lietuvių Akademinis Sam
būris Montrealyje išrinko naur 
ją valdybą. Pirmininkas yra S. 
Naginionis, nariai — J. Zabie- 
liauskas, II. Lapinienė, P. Po
vilaitis ir L. Barauskas. Prie 
Sambūrio veikiąs Stipendijų ir 
Pašalpų Fondas studijuojantie
siems, vis stiprėja finansiniai.

• G. Meilui ir V. Petrusiui, 
studijavusiems Illinois universi
tete Chicagoje, išvykstant į ka
riuomenę buvo surengtas gra
žus atsisveikinimo vakaras. Po-

. būvio iniciatorius buvo V. Va-

• Spaudos atgavimo sukakčiai 
paminėti komitetan įėjo šių aka
deminių org. atstovai: Chicagos- 
Lietuvių Studentų Draugijos, 
Sambūrio "šviesos” ir Studentų 
Ateitininkų Draugovės.

C. Žitkus ruošiasi Marylan- • 
do universitete magistro laips- ’• 
niui ir rašo disertaciją tema:- 
"Sociologine studija lietuvių 
tremtinių šeimų ir jų prisįtaL 
Kynio prie'JAV gyvenimo būdo”.

• Giedrė Zaudiūtė, Liet; Stud.
S-gos Centro iždininkė, atstova
vo New Yorko lietuvius studen
tus; sutikdama a ugštuosius-sve
čius Vasario .16 minėjihie New ; 
Yorke, > i- '

•
( Perkelta i 4-tą piuL )A
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(Atkelta iš 1 psl.)

daugumą. Opozicijoje pasiliko 
abu kraštutinumai: komunistai 
bei Nenni socialistai ir monar- 1 
chistai su neofašistais. Pačia ’ 
vyriausybę galima apibūdinti 
kaip labiau į kairę palinkusią 1 
centro vyriausybę, nes socialde- ‘ 
mokratai (Sarragato grupė) Į 
turi savaime didesnį svorį, ne
kaip jiems turėtų atitekti pagal 
atstovų skaičių parlamente 
(19). Savo darbų programon 
naujoji vyriausybė įtraukė visą 
eilę punktų, kurie jau buvo Fan- 
fani deklaracijoje. Ji pasiryžusi 
irgi eiti gilesnių reformų keliu, 
kuriomis siekiama pakelti bend
rą gyvenimo lygį ir išlyginti 
esamus klasių priešingumus. 
Bet iš Scelbos daugiausia lau
kiama, kad jis pagaliau sudraus 
kraštutiniuosius gaivalus, ypač 
komunistus, kurie sudaro savo 
rūšies. ”valstjrbę valstybėje”. 
Scelba jau pareiškė, kad jis vyk
dysiąs jau seniai primitą nuta
rimą, pagal kurį fašistų parti
jai priklausęs turtas atitenka 
valstybei. Iki šiol šiuo turtu 
kone išimtinai naudojosi komu
nistai, kurie jį paglemžė į savo 
rankas, kai buvo nuverstas Mu- 
ssolinio režimas, žadama imtis 
priemonių prieš komunistines 
verslo bendroves, kurios mono
polizavo prekybą su šalimis ana
pus geležinės uždangos ir kurios 
finansuoja komunistinę veiklą. 
Laukiama, kad Scelbos vyriau
sybė atkreips dėmesį taip pat 
į komunistų propagandą per fil
mus, radiją ir 1.1. Kalbėdamas 
senate apie komunistus, Scelba 
pavadino juos partija, kuri sto
vinti ”už konstitucijos ribų”, 
kuri laisve naudojantis tiktai 
tam, kad ją sugriovus. Bet Scel
ba pasiryžęs neglostyti taip pat

kraštutinumo iš dešinės.
Ar Scelbos vyriausybei 

vyks įgyvendinti jos užsibrėžtą 
programą, šiandien dar neįma
noma pasakyti. Italijai reikia 
kietos rankos, kuri nesibaidytų 
smogti esamo demokratinio re
žimo duobkasius. Bet jai taip 
pat būtina turėti vyriausybę, 
kuri sugebėtų įvykdyti gilesnes 
reformas socialinės lygybės sri
tyje. Atrodo, kad naujoji vy
riausybė turi pasiryžimo tuo 
keliu • eiti. Jos parlamentari
nė bazė yra pakankamai patva
ri, tad bent jau artimiausiu lai
ku netenka laukti staigmenų.

TICKETS N0W ON SALE

METROPOLITAN
OPERA

April 19 Thru 24 in Public 
Auditorium

MONDAY, APRIL 10 
LUCIA DI LAMMERM00R 

TUESDAY~APR1L~2O 
TANNHAEUSER 

~ VVĖDNEŠDAY MAT.i' APRIL-21 
CARMEN 

VYEDNESDAY" ĖVE.,' APRIL 21" 

FAUST
THURSDAY, APRIL 22 

AIDA
FRIDAY. APRIL 22 
LA BOHEME 

—SATŪRDAY MAt"~APRlL~24 
BARBER OF SEV1LLE 

—SATŪRDAY"EVE~APRIL 24 
IL TROVATORE

SINGLE PERFORMANCE 
1‘RICES (Ta« Exompt)

$6.50, $7, $6.50, $5, $4, $3, $2. $1.20
UNION BANK OF 

COMMERCE
Main Bankinę Lobby — E. Ninth St. 

at Euclid — MAin 1-8300
Box OHice Open 9:30 A.M. to 5:30 P .M. 

Daily. ' (Except Sunday) 
Knabę Piano Uacd Exclusively

. , . • ’ ’ ” ’r ;

AKADEMINIAME PASAULYJE
nėmis Lietuvos istorijos bei ■] 
kultūros problemomis. . . • ]

• Ada Korsakaitė, 'studijuo- ;
janti meną Los Angeles, yra 
pakviesta dalyvauti Philadelphi- i 
jos Print Club surengtoje lito- ( 
grafijos kūrinių parodoje. Be j 
jos iš lietuvių dalyvauja prof. ] 
V. K. Jonynas ir dail. R. Viešu- j 
las. Ada Korsakaitė su savo kū
riniais yra jau plačiai pasižy- , 
mėjusi Kalifornijoje. '

• L. Mickevičiūtė ir S. Ra
manauskas sukūrė lietuvišką ] 
šeimą. Abu studijuoja Toronto 
universitete Kanadoje.

• Bostono lietuviai studentai 
vasario 27-28 d.d. buvo surengę 
akademinį savaitgalį. Dalyvavo 
nemažai studentų ir iš kitų 
Nauj. Anglijos valstybių. Meno- 
sokitį vakaro programą . išpildė 
poetas S. Santvaras, humoris
tas A. Gustaitis, aktorius H. 
Kačinskas, Naujosios Anglijos 
Konservatorijos pučiamųjų in
strumentų kvintetas, Putname 
gyvenančių lietuvių studenčių 
oktetas bei šokių grupė ir jau
nas pianistas D. Lapinskas. Pro
grama buvo įvairi ir įdomi. Be 
to savaitgalio metu įvyko už
daras diskusijų vakaras, kuria
me dalyvavo dr. B. Kalvaitis, 
inž. J. Gimbutas ir kol. R. Man- 
tautaitė; moderavo R. Mieželis. 
Savaitgalio surengime daug pa
sidarbavo studentų . skyriaus 
pirm. T. Na^injonįis, sekr. I. 
Jurgelevičiūtė, vicepirm. A. Ba
nevičius, R. Karosas ir eilė kitų.

• Baltų universiteto buvę stu
dentai, dabar gyveną Chicago- 
je, surinko Europoje likusiems 
kolegoms 130 dol. Gražus pavyz- 
dis, kuriuo pasekti galėtų ir kiti 
stįudpntai, studijavę Vokietijoje.

• E. Tumienė, studijuojanti 
Los Angeles, režisavo A. Gus
taičio "Sekminių Vainiko" pa
statymą. Vaidinime dalyvavo 
didelis skaičius Los Angeles 
studentų: J. Šaltenytė, D.1 Ptil- 
kauninkaitė, L. Mačiokaitė, R. 
Dabšys, J. Navickas. Veikalo 
dekoracijas nupiešė kol. A. Kor
sakaitė.

Bonnoje, Vokietijoje dabar 
sfudfiuoja devyni lietuviai stu
dentai. Profesijomis: mediciną 
__3, ekonomiją — 2, teisę — 1, 
agronomiją — 1, slavų filologi
ją — 1, istoriją — 1. Dauguma 
jų gyvena Baltų Studentų Ben
drabutyje.

• Los Angeles tautinių šokių 
grupėje, kuriai . vadovauja L. 
Zaikienė, šoka nemaža liet. stud. 
Los Angeles skyriaus narių: I. 
Bertulytė, D. Karaliūtė, D. Pul- 
kauninkaitė, V. Muchlia, R. 
Dabšys, K. Norman.

•t Clevelando studentų yaldy- 
bą dabar sudaro: J. Kazlauskas 
(pirm.), Vyt. Kamentavičius, 
N. Vedegytė, R. Minkūnas ir 
V. Juodvalkis.

Urbana, Į1L Vasario 21 d. 
Detroite Urbanos akademinis 
sporto klubas Lituanica turėjo 
draugiškas krepšinio rungtynes 
su Detroito Kovu. Rungtynes 
įtikinančiai. laimėjo akademi
kai 83:61. Už Lituanicą žaidė 
ir taškų įmetė: Zubkus 27, Vai
čius 20, Kaunas 19, Dirvians- 
kis 13, Gaška 4, Babickas 0.

Neseniai įsikūręs turbūt vie
nintelis lietuviškas akademinis 
sporto klubas laisvajame pasau
lyje per savo trumpą egzisten
cijos laikotarpį jau sugebėjo pa
siekti gražių rezultatų. Litua
nicos sportininkai nuo klubo 
įsikūrimo pereitų metų rudenį 
yra sužaidę septynias draugiš
kas rungtynes su kitais sporto 
klubais, pralaimėdami tik vie
nas, dviejų taškų Skirtumu, 
prieš Toronto Vytį, Toronte. Li 
tuanicos krepšinio komandą su
daro: Babickas, Bakaitis,'Dir- 
vianskis, , Gaška, Germanas 
Kaunas, Vaičius, Variakojis ir 
Zuzkus. Iki šiol sėkmingiausi 
krepšių medžiotojai yra dū, bu- 
A'ę Chicagos -Perkūno žaidėjai: 
Dirvianskis ir. Zubkus. Per sep- 
tyniaą ruhgtypes jie savo, ko
mandai sukrovė po 126.taškus, 
įmesdąini vidutiniškai po. 21 taš
ką per žaidimą.

(Atkelta iš 3 psl.)
• Algis Matulionis Brown 

universitete (Providence, R. I.) 
išrinktas Brown German Club 
pirmininku. Veikia lygiai akty- ; 
viai ir lietuvių organizacijose, '

• D. Nauragytė Bostono ra
šytojų klubo susirinkime kovo : 
6 d. skaitė savo eilėraščius.

• Saulius šimoliūnas Detroite 
studijuoja fiziologiją ir drauge : 
ruošia filosofijos magistro tezę 
tema "Stasio Šalkauskio etika”. 
Neseniai Detroito Katalikų Fi
losofų Klube skaitė paskaitą 
”šv. Tomas Akvinietis ir Ana
logijos”. Yra nemaža pasidarba
vęs, steigiant vieną universiteto 
filosofų klubą.

• Illinois universitete Chica- 
goje> (Navy Piere) veikiąs lie
tuvių studentų klubas Lituanica 
vasario 23 d. turėjo pirmąjį šio 
semestro susirinkimą. Dalyvau
jant klubo globėjui prof. McNee, 
išrinkta nauja valdyba. Ją su
daro A. Kerelis (pirm.), V. Va- 
latkaitis, I. Čepėnaitė, L. Saba
liūnas ir A. Kliorė.

• Studentų ateitininkų ang
liškąjį biuletenį redaguoja ne 
vien K. Keblinskas (Sž 
bet ir Ant. Sužiedėlis.

• Nauji baigusieji, 
universitete Urbanoje 
studentai baigė studijas, įgyda
mi bakalauro laipsnį. Tai An
tanas Mačiulis, elektros inžine
rijos BS, Eugenijus Jankus,

< mech. inžinerija, Jonas Smals
tys, civilinė inžinerija ir Ramo
jus Vaičekauskas, mechaninė 
inžinerija.

• Nauji daktarai: K. Jurgėla, 
Fordham universitete, gavo fi
losofijos daktarą, apgynęs di
sertaciją apie valstybinių san
tykių užmezgimą tarp Lietuvos 
ir Amerikos. A. Musteikis, New 
Yorko universitete, sociologijos 
daktarą, apgynęs disertaciją 
apie religinius svyravimus re
formacijos amžiuje Lietuvoje. 
Aleksandras Vaitiekūnas, Ford- 
hamo univ., daktarą chemijos 
srityje, parašęs disertaciją apie 
acetylininius junginius. Petras 
Žemaitis ir Otonas Vaitkevičius, 
Frankfurto univ., Vokietijoje, 
medicinos daktarus.

• Lietuvių studentų sekcijos 
Paryžiuje valdybą sudaro .P. 
Klimas (pirm.), R. Bačkis ir 
Gaputytė.

• Dr. V. Maciūnas ir K. Os
trauskas Philadelphijos univ. 
Library Chronicle 20 t. išspaus
dino to universiteto įsigytos.li
tuanistinės Dr. J. šaulio biblio
tekos apžvalgą. Autoriams pasi
sekė, aprašant knygas, skaity-

1 toją supažindinti ir su svarbes-

Dabartihę Lituanicos sporto 
klubo valdybą Sudaro: S.: Zub
kus — pirmininkas, R. Babic
kas —: sekretorius ir Vyt. Ger
manas — iždininkas. Vienas iš 
jų yra mums prasitaręs,, jog 
"mūsų važinėjimas išjudino lie
tuvių sporto;klubus, dabar, gau
nam tiek kvietimų, kad nebeži
nom, kur imti pinigų kelio
nėms".

Sausio mėn. pasibaigusiam 
Illinois universiteto tinklinio 
turnyre, dalyvaujant 42 koman
dom, Lituanica tapo 1954 m. 
meisteriu, šioje komandoje žai
dė: Babickas, Bakaitis, Dir- 
vianskis, Germanas, Variakojis,

• Paskutiniame Sž nr. kaž
kaip iškrito str. "Atostogos De
troite*' .autoriaus parašas : DR. 
Taip-pat 4 skilties 32 eilutė, iš 
apačios turėtų tęstis: ", . valgo 
išminties druską šaukštais po 
kiekvieno neišmintingo, atsaky
mo, jog net gaila darosi bežiū
rint. O vienas gailestingos šir
dies kolega nebeišlaiko — atima 
iš teisėjų išminties druską ir 
didvyriškai bando valgyti.,

• Į Lietuvių Studentų Sąjun
gos studijinę anketą iki kovo 15 
d. gauti 85 įdomūs atsakymai. 
Laukiamą jų ir daugiau.

• Mūsų bendradarbis, recen-

zavęB.SŽ 15 »r. .pŠĮį44. pra&L 

pranešti neturėjęs tikslo dėl . 
Kudžmos padarytų ‘pareiškimų 
sumesti bėdą Lietuvių? Frontui; 
bet tik pabrėžti, jog' net ir mil
žiniška L. Fronto (norinčio ”j 
politiką grąžinti moralę”) įta
ka ateitininkuose;* neapsaugojo 
šių nuo tokių pareiškimų oficia
liuose organuose, kurių išvado
je dvasios ligonimis, nenorma
liai kraštutiniais (irBjauroko 
proto) grobuonimi^ Vgįtomatiš- 
kai apibūdinami visi ipąhometo- 
nai, budistai, racionalistai, eu
ropinių socialistų dauguma ir 
t.t. Tik prieš šitokį mintijinu. 
buvo norėta pasisakyti. . (5/

15 nr.)

Illinois 
keturi

«

PAMATYKIT SI GRAŽŲ
1954

NASH AUTOMOBILĮ

VISŲ MODELIŲ PASIRINKIMAS
Lygaus kontinentiško projekto mašina... greita, žema, ištai
ginga su žemesniu stogu už rato apdangas, su gilesniu saulės 
dangčiu, didesniais langais,- ir su daugiau vietos viduj kaip 

bet kurioj mašinoj dabar kelyje.

t "TAI YRA PUIKI MAŠINA”.

FORD & PAE NASH, INC

6816 SUPERIOR AVĖ

pots and pans wlth trandy 
"PICK-A-PAN" COMPARTMINTS

Ėxcluilve Morge feature keeps 
your poli, pans and utensils 
ready for ūse. Kitchen taols, 
salt & pepper shakers, pol 
holder Induded. Mod«l N-JO-JCF Budget-Pleflsing Low Prlce I

all the / 
Deluxe Features 
y o u've ever wanted!

NAUJAS, PATOGUS, BE DOMU KEP
TUVAS sumažina kepimo laiką pusiau, ji 
yra balto porcelano.
VI6UJ PAILGA LEMPA SU LAIKRO
DŽIO signalinėm šviesom, specialiu įjun- 
jungimu ir 4 v. Elektriniu "Minit-Marter”.

Mokėti $269.95
Convenient Terms

TITANINIS PORCELANO EMALIUOTAS 
PAVIRŠIUS yra baltesnis, stiprestiis; ir 
patvaresnis. Lengvai valomas paviršius 
lieka gražus. . ' ’ f
IŠBANDYTAS VEIKIMAS AGA bandymų 
laboratorijose užtikrina augščiausią .vei
kimą, saugumą ir patogumą.

Nauji MATCHLĘSS GASO pečiai sujungia 
automatišką krosnies, keptuvo ir viršaus Už- 

. degimą su žinomu GASO virimo viršijimu ir 
ekonomija — tik 2 c. per dieną.. . vie-

’ nas ketvirdalis kitų kury kainos už ne
palyginamos MATCHLĘSS rezultatus.

6926 SUPERIOR AVĖ. f Telef. HĘ 1-8602
; Atidaryta: darbo dienesnis puo 9 #0 iki. 9:30 vak. šventadieniais nuo 12:00 ikr 8:00 vak. 

šventadieniais mes patys apmokanje. taksus.
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jėgė paaiškinti bei Webster 
College Dictionary, nei- Lietuvių 
Kalbos Vadovas, nei visa eilė po 
ranką pasipainiojusių' gerų .ir 
blogų žodynų. l. ' ' ,!i .•

Atrodo, kad prie' VLIK'o vei
kiančiai lietuvybės išlaikymo 
tarybai svarbiausias uždavinys 
šiuo metu būtų įsteigti šeštadie
ninę mokyklą... Rėutlfngene.

■ . ,'/■ ■. ■

STUDENTAI, NEBAIGĘ 
PRADŽIOS MOKYKLOS

Tūlas Lietuvos Karaliaus 
Mindaugo Mokslo Instituto Abs- 
tralijoje darbuotojas bando skai
tančiai visuomenei įrodyti, kad 
visi per paskutinius trylika mū
sų nepriklausomo gyvenimo me
tų vyriausybės padaryti spren
dimai, patvarkymai, skyrimai ir 
įstatiniai negalioja; nes jie pa
daryti I’neteisėtofl" valdžios.
'. Tokiu būdu JAV universite
tuose studijuoją virš keturių 
šimtų lietuvių, nebaigusių pra
džios mokyklos, nes jų pradžios 
inokslo pažymėjimai išduoti "ne
teisėtos” vyriausybės švietimo 
ministerijos vaitoti. Įdomu, ką 
tuo atveju jiems patartų daryti 
gerbiamas mūsil teisės mokslų 
žinovas: gal reikėtų jiems grįž
ti antrą kartą pradžios mokyk
lon ir gąuti "teisėtos", vyriau
sybės pažymėjimus?...

Atrodo, kad šiuo nauju "mok
slo" atradimu turėtų susidomė
ti Tarybų Lietuvos profesoriai, 
nes ten už panašias mintis So
vietų mokslų akademija sutei
kia "nusipelniusio mokslo dar
buotojo” titulą.

BALANDINIAI LINKĖJIMAI 
•_••*.' -t • ' . '

J. Steponaičiui uoliai daboti, 
kad darbai nesutaptų su žo
džiais.

B. Railai; ir toliau praktikuo
tis farmakologijoje ir gerai iš
bandytais vaistais gydyti savo 
oponentus.

B. Brazdžioniui: iŠ poezijos 
pereiti į grynąjį pranašavimo 
meną ir pagal biblinių pranašų 
pavyzdį įsikurti, sakysim, Ne- 
vados dykumoje.

B. Babrauskui, LRD pirminin
kui: nedrausmingus rašytojus 
ir kitus plunksnuočius bausti 
netik viešomis pastabomis, bet 
pereiti ir prie konkretesnių tė
viško charakterio bausmių.

Pr. Skardžiui: nepulti savo 
kolegos J. Balio iš jo pasisko
lintos knygos argumentais.

Amerikos lietuvių vardyno lei
dėjams: tęsti‘šio kūrinio leidi
mą, nes dar daug lietuvių yra 
nežinomų, o ir apie daugelį pa
skelbtųjų trūksta kai kurių ži
nių, k. a,: partinio išverstskū- 
riavimo čėmpijonas, liaudies sei
mo atstovas, lietuviško SS- le
giono propagandistas, nacinės 
spaudos vedamųjų autorius ir 
t.t.

BALF’ui: uoliąį remti Vasa
rio 16 d. gimnazijos mokinius, 
tačiau jokiu atveju neremti gim
nazijos namų pirkimo, 
ram tremtiniui namai 
lingi. *

Skautams linkėtina, 
pagaliau atsikratytų
vadeivų ir vadeivių, o susirastų 
gerų vadų-vadžių, vadovų-vado- 
vių ar nors jau vedėjų.

St. Barzdukui: pagaliau išsi
aiškinti, ar tikrai yra kur nors 
ii* kokia nors Lietuvių Bendruo
menės centro valdyba, ar tai tik 
gandas. Taip pat įsidėmėti, ką 
sako apie Bendruomenę vysk. V. 
Brizgys.

Vyt. Braziuliui: jieškok ir ra
sk Tikriausiai dar yra nežinomų 
lietuvių, kuriuos reikia išgar- 
atati iripašlovinti. Ar nesustoti 
dar kartą ties Vytautu Braziu- 

' Hu?
,. Pulk. Byrontui ir Urbonui: 

pradėtą vokietinimosi bylą 
šiais metais nebaigti.

laikraštėlį suamerikoninti, esąs 
meškos patarnavimas, žinant, 
kad meška yra Rusijos simbo
lis, suprantama, ką jis tuo no
rėjo pasakyti, patarnavimas, 
kurį lietuviams teikė ir tebę- 
teikia Rusija, t. y. nutautini
mas.

¥
"Ateitis” kultūriniame sky

relyje praneša, kad "Elena ... 
ir Ričardas... susituokė".

KNYGYNE

— Kokios knygos pageidau
tumėt, ponia? Ar neturėtų būt 
kokia lengva?

— Nebūtinai. Gatvėje 
mano automobilis.

stovi

ERZINA
... Kelneri, atneškite 

gabalą jautienos, bet 
stambų. Matote, aš esu nervin
gas, ir kiekviena smulkmena 
mane erzina.

man 
tiktai

PROBLEMA
> ■>—Turiu tau pasakyti; mielas 

bičiuli, kad tu esi asilas 1
— Šitaip..., tai ar aš esu 

tavo draugas, kad esu asilas, 
ar aš esu asilas/ kad esu tavo 
draugas?

SVEČIUOSE PAS DRAUGĄ
Svečias, žiūrėdamas į šeimi

ninkės paveikslą:
— Tavo žmona tikra gražuo

lė! Aš tik stebiuosi, kad tu nesi 
pavydus 1

— Aš esu pavydus, mano mie
las, bet aš niekados nepasikvie- 
čiu vyrų, j kuriuos mano žmo
na galėtų įsimylėti.

JAUNAVEDŽIŲ TARPE
— Ach, Petreli, ar gali būti 

dar daugiau’ ko pasauly šalia 
meilės 1

— Nieko, brangioji, visai nie
ko ..., bet saįįyk tarpkitko, ką 
gi tu šiandien pietums turi? ■.

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons •
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CORMAN INSURANCE AGENCY

12434 Cedar Road Cleveland Heights, Ohio

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

CAMPBELL MARBLE & 
TILE CO.

ESTABLISHED 1887
•.JSSEET*

MARBLE AND SLATE REAL CLAY TILE

4301 Prospect-Avenue HE 1-3646
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Smagi ir
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45
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Poema apie dūkstantį ir verkiantį Apoloną
DIONYSIUS

c

lv
I

■•9

Maestro ąėdi vėl senam lopšy,įr 'iškilusiu rhgu tirlina Mikytą,

iš darbo 
kaimynės

kad jie 
visokių
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nes tik- 
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diena? 
sakom
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IŠMINTIS
Vynas vienintelis daiktas, ku

ris žmogų išlaiko jauną, bet rū
pesčiai, kaip už jį užmokėti, vėl 
kiekvieną pasendina.

— Mamyte, mamyte, meš' žai
džiame dantistą. Ar galima pa
imti tavo dantis?

• . 3 • A . *•
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O. Smilgaitė
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For As Little As

Greeni

MELAGINGO MELO
/ DIENA
Sakome, kad balandžio pirmo

ji tai lyg melagių naujieji me
tai. Tą vieną dieną visam pa
sauly melas yra legalus reika
las. Tik kam save taip mulkin
ti ir atžagarią moralę garsinti! 
O ką mes darom visas kitas die
nas, per ištisus apvalius.mete
lius ? Meluojant. Ir gerai darom, 
kad męluojam. Kas pasidarytų, 
jeigu vienaB kitam teisybę į 
akis drėbtume? Būtų kaput su 
viskuo. •

Visus metus meluoja valdžia 
valdžiai, kad taikos nori. Dėl to 
ir laikos taika. O jeigu teisybę 
prezidentai prezidentams ir mi- 
nisteriai . ministeriams sakytų; 
taika nesilaikytų, laikytųsi ka-

Meluoja klebonas parapijie
čiams ir vienuolės vaikams mo
kyklose, kad Dievas nemyli lie- 
sūvių, ūžleido juos bolševikais, 
0 myli airišius, tai davė jiems 
televizijas, gengsterius ir good 
time. Tai reikia kalbėti airišiš- 
kal, o lietuviškai šiukštu ir apie 
Lietuvą šiukštu. O jei kalbėsi, 
būsi pagonis ir komunistas.

Vyras meluoja žmonai, kad 
kaimynė bjauri, o ji gražuolė 
ir angelas. Kol meluoja, tol su
gyvena, o pasakytų teisybę 1...

Kol meluojam, tol laikomės, 
šypsomės ir rankas vienas ki
tam spaudžiame. O tik retkar
čiais, tik nejučiom, ar tik 
trečią asmenį apie ką nors 
sakome teisybę — visi žino, 
pasidaro.

Tai kam tik pirmąją 
džio vadinam melagių 
Gal tik dėl to, kad tai 
dar prieš šitą dieną.

Pirmąją, balandžio, tiesa, me
luojam. Bet melagingai meluo
jam. Melagingas melas __ kas
tai? Palauk.......juk tai tįgsa!

t<^T’ŽriiOguŠ nors kartą1 per ’ihetb's 
gali pasakyti tiesą į akis, kai 
tas, kuriam sakome, tiki, kad 
tai melas. Nepavojinga tiesa, 
nieko nepakeičiąnti, nepataisan
ti ir nepagadinanti, 
juokinga.

Pareis, štai, vyras 
ir sakys žmonai: ale 
meilumas ir gražumas! O tavo 
kojos kreivos ir akys žilos.

O žmona nekvaila, žino, kad 
tai balandinis melas. Ach, tu 
bėzmėne, prigaut mane norėjai, 
sušuks ir pribėgus ims mušti 
kumšteliais vyrui į krūtinę ir 
ant kaklo kabintis.

Valgys vikaras dypukas su 
savo klebonu Vilkburniu pietus 
ir pasakys taip be niekur nieko: 
eisi, klebone, į pragarą, kad savo 
tautybės atsižadėjai, Dievo duo
tą dvasią nužudei. Ir seselės eis 
su tavim už lietuviukų nutauti
nimą.

Klebonas bus bepradedąs pa
dūkti, bet šaudamas akim į pir
mąsyk taip prabilusį vikarą, pa
taikys į ant sienos kybantį ka
lendorių. First of April! Tada 
pasileis kvatotis iš viso talpaus 
pilvo ir pusę atkąsto kotlieto 
išspjaus atgal į lėkštę.

O kas nesikvatotų iš dešinės 
ir iš kairės, jeigu prel. Krupa
vičius pirmąją balandžio per 
"Voice of America” pasiųstų į 
Lietuvą tokį prisipažinimą: aš 
nekenčiu St. Lozoraičio daugiau, 
negu Liucipieriaus, nes noriu 
būti visų valdžių valdžia, o jis 
man neduoda.

Taigi. Pirmoji balandžio. Bet 
rytoj turėsime vėl meluoti.

V. Medinis

KARAI IR KONTESTAI

Kalėdos — taikos šventė. Net 
didieji pasaulio politikai ta pro
ga linki .žmonijai taikos. Tik — 
Detroito Lietuvių Radio valan
dėlė savo klausytojams tebeper- 
te-I’karus” —..

— tik iš knygos mylėtojų, 
atėjusių "Neringos" knygynan 
nusipirkti Lietuvių Kalbos Va
dovo, pardavėjas negailestingai 
lūpa "teksius” — .

— tik Studentų Gairių redak
cija per skausmus stengiasi pir
mo kurso studentus pakrikštyti 
"frešmenais”. —

— net Dirvą, ir ta baigia "su- 
subversyvėti" —

Atrodo, tik vienas bičiulis J. 
BaČiūnas dar neišmoko naujos 
lietuviškos priedermės — dar
kyti lietuvių kalbą. Jis mat Iš 
Lietuvos iškeliavo būdamas net 
dviejų metų vyras.

VLIK’as IR ŠEŠTADIENINĖS
- MOKYKLOS

Tiems geros valios tautie
čiams, kurie visą savaitę rūpes
tingai šluoja fabrikus, o, laisva
laikio metu domisi lietuviška 
politika; skaito laikraščius ir 
laukią kuro, daug rūpesčio su
kėlė prieš kurį laiką Eltoje pasi
rodžiusi' žinutė, kad VLIKas 
prie Vykd. Tarybos įsteigė ”Re- 
vendikuotinų sričių tarybą” 
Įdomi Ši žinutė buvo ir man, juo 
labiau, kad jos reikšmės nepa-

v į-.

MOKYKLOJE

— Pranai, koks gyvulys yra 
naudingiausias ?

— Višta.
— Kodėl?
— Ją galima valgyti ir prieš 

jos gimimą ir po jos mirties.

KAI MAMOS DANTYS
. DIRBTINI

PROFESORIŠKAI

— Girdėjau, pone profesoriau, 
kad jūsų žmona pagimdė dvy
nukus. Ar tai berniukai ar mer
gaitės ?

— Jeigu aš gerai atsimenu, 
tai vienas yra berniukas, o ki
tas mergaitė ..,, bet gali būti 
ir atvirkščiai.

DRAUGĖS
— Vakar susipažinau su jau

nu vyru, kuris dar nebuvo bu
čiavęs jokios merginos.

— Su tokių ir aš norėčiau su
sipažinti. , .

— Dabar tai jau per vėlu.

KAS, KĄ IR KAIP
"Draugas” kultūrinėje kroni

koje rašo: ‘‘Petronėlė Orintaitė- 
Janutienė, kuris laikąs tyli, bet 
ta tyla nešanti vaisius”.

Taip, moterų tyla, ypač šei
moje, labai gerus vaisius neša.

¥
"Eglutės” redaktorius “Dar

bininke” skundžiasi, jog paskel
bimas, kad norima šį vaikų lerių?

IR KOMUNISTAI ŠVĘS 
DANGUN ŽENGIMO ŠVENTĘ 

šventuoju tapti nėra taip jau 
lengva. Gali tu gyventi, kaip 
nori; mylėti savo artimą ir be
veik niekad negeisti jo žmonos, 
o tu dar nešventas ir gana. O 
kuris gi iš mūsų nenorėtų būti 
šventas? Ar kuris, sakysim, 
kraštas, šeima ar partija neno
rėtų turėti savo šventojo? To
kių nėra! Tik kelias į šventuo
sius labai sunkus. Čia, be nuo
pelnų, dar reikia ir laimės. To
dėl suprantama, kodėl Amerikos 
komunistai lietuviai taip suju
do ir širdies gilumoje džiaugia
si: jų apaštalo Leono Prūseikos 
beatifikacijos byla, spaudoje 
klaidingai, žinoma, tik jų priešų 
vadinama “deportacijos", eina 
prie Sėkmingos pabaigos. Ir jų 
džiaugsmas suprantamas: svei
kas ir gyvas jų apaštalas su kū
nu ir siela (atsiprašau: sielos 
komunistai sakosi neturį), o gal
būt dar ir su geru bagažu ima
mas tiesiog į dangų. Į rojų, kurį 
BUkūrė Rusijoje Stalinas ir Be
rija ir kurio realumu Prūsęika 
Neabejoja. Tai jau reta laimė.
~ Yra tikra, kad tą dieną, kada 
apąštalas Prūsęika pajudės, iš 
šios ašarų pakalnės rojaus kryp
timi, Amerikos komunistai" lie
tuviai švęs "Brūsėikoą rojųn 
žengimo šventę”. O tada, kada 
jie turės savo šventąjį, gyvą pa
imtą į rojų, kd& drįs teigti, jog 
komunistai persekioja religiją?

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

APDRAUDOS 
PATARNAVIMAS

MAŠINŲ, GAISRO, 
GYVYBĖS

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

Perkant ar pratęsiant bent ko
kių apdraudę Jūs visad pasitei
rauki t

PAULINA MOZURAITIS 
13706 Benwood Ave.

Tel. LO 1-7795

FARM BUREAU
INSURANCE COS.

• Farm Bureau Mutual Inaurance Co.
• Farm Bureau Mutual Fire Insurance Co 
• Farm Bureau Life Insurance Co. 
HOME OFFICE: COLUMBUS. OHIO

PAGYRŲ PUODAS
— Kieno sugalvotas tas juo

kas, kurį ką tik papasakojai?
— Mano paties.
— Aha! Tai vis dėlto tamsta 

būsi daug senesnis, negu 
dai.

NAJE, BET...
— Pasibaisėtina, kiek

yra juokų apie pinigų skolini
mą!

— Naje ... tai liūdna ... Ar 
nepaskolintumei man dešimt do-

I
Nuogas, žilais ir nusišėrusiais plaukais 
Aptriūnijusiam lopšy sėdi mažas Apolonas. 
Sena, sustyrusia ranka 
Titnagu maestro tranko 
Savo kojos nykščio nagą.
O kai spragteli kibirkštis menka, 
Rūsčiu, ašarotu veidu abiem rankom 
Galybei skelbti griebia piemenėlio ragą. 
Ir tuščiais tuščiais aptemusiais laukais 
Paklydusi garbė plujoja keistais tonais.

II
Nutilk, Satyre, širdis man trankos!
Ar aš tau nuogas! Ar aš tau bergždžias!
Į tavo galvą perkūnai veržias, 
Kad juos paleisčiau iš savo rankos.
Ką jau, maestro, kas pasakyta, tai pasakyta.

. Teisįų ir melas teisybe virsta.
Satyro žodis' nuo melo' miršta.
Kur nėr satyrų — velniai atklysta.

< O gal iškelti, tave iš lopšio?
Aš myliu vaiką ir vaiką — senį. 
Vaikų juk darbas satyrą peni.

- Padūk, maestro, aš tau paplosiu.
- III

Už Satyro plojimą senu orumu ir senu veidu .
Apolonas lenkias kartą,, dar kartą ir dar "kitą.

, Jo strėnas dabar dengia
Gudų bajorą sermėga,
O kojas— indėnų mokazinai.

* Mūzų lydima Naktis atžengia. 
Jos įkelia jį-švelnia jėga 
Į;Pega8o traukiamą vežimą.
Bet kai aušra nakties kerus aštriom akim išsklaido

PIX BEVERAGE
rūšių alaus — visoki gaivi

nantieji gėrimai.
vynas ir šampanas 

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

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

ON YOUR 
SAVINGS

WE WELC0ME YOUR SAVINGS
* r

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI

Kada jūsų namai arba ra 
kandai tampa sunaikinti arbt 
sugadinti ugnies, kreipkitės j 
P. J.. KERŠIS, dėl apkainavi- 
■mo, ko viBajla reikalaują ap 
draudos kompanijos pirm, ne 
gu išmoka už nuostolius.

P. J. KERŠIS
609 Society fo.r. Saving Bld. 

' Telef.: MAin 1-1773.
Į’ Rezidencija; PEN1NSULA 2521

bollar for dollor, 
feature for feature,
Motorola TV oufvalues them all! Brings you televlsion'_ 
"losi powerful, most dependable picturel Come inl 
bee '* loday, for sure!

MOTOROLA CLOCK 

RAO'O

XppUanc« 

ovilet, ou c Sen%o-
Golden VoXJlxcĮr’cha»«'»;
Ilonai ne* 
Talechron dock.

1|Chen'f Red'
UODU 53° 

|n'Wolnol

GET DOUBLE PiCTURE DETAIL- 

DOUBLE VALUE FOR YOUR MONEY!
• New. Exdujive Double-Power Picturtl
• Eiclusive Ditlance Seiectar Switehl
• Buill-ln UHF-VHF Tuning Optionall
• Full l-Yeor Warraniy All Partil

MODEL 17T13

PER
WEEK

5 & F* INTERNATIONAL stores 
lietuviška krautuvė',’ * 

.,;, ’ š . 6926 Superior Ave. Telef. HE 1-8602 ‘ . •
aiy ^•.dųi'bo<diėpOniis nud;9:30.ikl 9:36Yak/;šyratil- 

Švpnt nuo i2:00 iKi 8:00 vakaro. : \
nūdieniais mes patys apmokame taksus• ■ > ‘ " . ' . • •: •' ■ ' .
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SENIAU IR DABAR
K. S. KARPIUS

N E W O R L E A N S
M 1 E S T O | D O M Y B F: S

Kaip Napoleono buvo bijota. 
Britanija atnaujino karą su 
Prancūzija tais pat 18(13 me
lais, kada Napoleonas spėjo 
Amerikos respublikai parduoti 
milžinišką Louisiana teritoriją. 
Britanijos karo laivynas užpuo
lė Ameriką vistiek 1812 metais, 
Amerikai paskelbus Britanijai 
karą dėl britų laivyno tramdy
mo Ir užpuldinėjimo Amerikos 
prekinių laivų, norėjusių pada
ryti su Europa biznį Britanijos- 
Prancūzijos karo pasėkoje.

Užblokavę visus Amerikos 
uostus, išdeginę Mashingtoną, 
Britanijos karo laivynas užpuo
lė ir New Orleans miestą. Sa
koma, čia 15ūvo pats kruviniau
sias ir paskutinis to viso karo 
mūšis, pasibaigęs amerikiečių 
laimėjimu, sausio 8 d., 1815 m., 
bet neturėjęs reikšmės to karo 
nulėmime. Ghente, Belgijoje, 
jau buvo pasirašyta taika su 
Anglija, bet amerikiečių vadas 
generolas Jackson ir britai apie 
tai dar nieko nežinodami, at
kaklų karą tęsė dar dvi savai
tes. Mat, telegrafas tada dar 
buvo nežinomas. Tai buvo pa
skutinis Amerikos karas' su 
Britanija.

Kitokiose sąlygose, jei Loui- 
siana teritorija būtų priklausiu
si Prancūzijai, nėra abejonės, 
britai daug anksčiau būtų ten 
atvykę ją pasigrobti. Generolas 
Jackson vėliau paėmė iš ispanų 
Floridą, ir tuo išgarsėjęs buvo 
išrinktas prezidentu.

New Orleans, pietų metropo
lis. JAV "Paryžius", pakilo iš 
mažo prancūzų, kaimelio, kurį 
1718 metais įsteigė prancūzas 
tyrinėtojas Bienville ir pavadi
no jį Orleans kunigaikščio gar-' 
bei,

1762-metais Prancūzija užlei
do tą visą teritoriją Ispanijai. 
Taip šioje Meksikos įlankos sri
tyje ir ėjo maišymasis prancūzų 
ir ispanų, kurie išauklėjo savo 
puošnią aristokratiją su visais 
Europos karališkų rūmų papro
čiais. Daug anksčiau, prieš pran
cūzams pasisavinant Louisianos 
teritoriją, Meksikos įlankos pa
kraščiais, iš Floridos keliaudami 
ispanai tyrinėtojai, persikėlę iš 
Kubos, jau buvo apsilankę prie 
Mississippi upės ištako, kuria
me dabar yra Ne'w Orleans mies
tas. 1800 metais Napoleonas vėl 
atėmė Louisianą iš Ispanijos, 
bet neilgai jam teko ją savintis, 
ties už trijų metų prisiėjo par
duoti.

Laikui bėgant, milžinas Mis
sissippi daugiau ir daugiau iš
plovė smėlio į jūrą, taip, kad 
dabar miestas yra apie" 100 my
lių tolumo nuo Meksikos įlan
kos. Visas tas plotas yra pusiau 
tuštumos, smėlis suraižytas pel
kių keliais, arba upės ištako iš
sišakojimais. Čia augštesnėse 
dalyse yra įsikūrę žuvininkų 
kaimeliai.

Miestas . įsikūręs labai palan
kioj strateginėj vietoj. Jį dide
liu pusiauračiu apsupa Mississi
ppi upė iš pietų pusės, šiaurėje 
miestas atsirėmęs į Pontchar- 
train ežerą, kuris, sakoma, yra 
antras didžiausias ežeras JAV 
teritorijoje, 40 mylių ilgio, 25 
m. pločio. Tas ežej'as yra atsar
ga ir apsauga miestui nuo tos 
jnilžiniškos upės potvinių, kurių 
kai kąda pasitaiko labai didelių 
ir pridarančių didelių nuostolių. 
New Orleans niekad netižsemia, 
nors miestas guli žemiau Mek
sikos įlankos vandens hiiijos.

■ Kai Mississippi patvinsta ir 
kai vandenys pradedą" verstis 

"-New Orleans linkui, 35 mylios 
augščiau miesto atidaroma per- 
kasas į 'tą didį ežerą. Ten potvi- 
nio, vanduo subėga ir pasidaro 
nepavojingas.- Kiek upės van
duo pasidaro augėlesnis pavaka
rio metu apsaugoja supiltos aug- 
štos krantinės. Imant kartu tą 
ežerą ir upę, , miestas tarp jų

guli kaip lėkštės dugne, su su
pančiu vandeniu augščiau negu 
vieno augšto miesto namai. Ta
me ežere suleistas dumblinas 
upės vanduo visam metui išnai
kina žuvis ir lakštines valgomas 
varles, šiaip jo vanduo švarus 
ir turi puikias maudynes.

Kol krantinės aplink miestą 
nebuvo išpiltos, miestas plau
kiojo, galima sakyti, vandeny, 
je. Visas miestas buvo išvedžio
tas kanalais. Seniau, ir tarp tų 
kanalų ant augštesnių vietų, 
statėsi namai. Kanalų vanduo 
dvokė, buvo priežastimi ligų, 
naikinusių gyventojus tūkstan
čiais..

Palengva imta kanalus vieną 
po kito išlieti cementiniais su
stiprinimais, paskui viršų taip 
pat apdengti cementu. Ir kana
lai iš paviršiaus dingo, bet jie 
tebėra po miestu. Parkuose pa
likti atviri kanalai — parodo, 
kaip augštai jie yra pakilę. Ka
nalų vietose gatvės yra plačios. 
Ypatingai plati miesto centro 
gatvė, vadinama Canal gatve. Ir 
ji skiria senąjį prancūzišką 
miestą dešinėje, nuo naujo pre
kybinio miestų kairėje, išaugu
sio jau Amerikos respublikos 
laikais.

Naujasis miestas yra žymiai 
didesnis negu senasis, kuris jau 
ir neturėjo kur plėstis. Bendrai, 
miestas skaito arti 600,000 gy
ventojų ir priklauso prie la
biausia išsiplėtusių, ploto at
žvilgiu, Amerikos miestų. Užima 
apie 200 ketvirtainių mylių plo
tą.

Upė, supanti miestą ties Ca
nal gatve, yra net 2200 pėdų plo
čio ir vagos viduryje nuo 100 
iki 180 pėdų gylio. Pakraščiais, 
iki 60 pėdų gylio, taigi tinka 
prieplaukoms viso pasaulio lai
vams. Jų čia suplaukia iš Vi
duržemio jūros, iš Europos, iš 
Pietų Amerikos, ir per Pana
mos kanalą iš Azijos. Visi su
vežą savo kraštų prekes ir pro
duktus ir išveža Amerikos pro
duktus ir prekes.

Čia atvežama didžioji dalis 
kavos iš Pietų Amerikos, taip 
pat cukrus, bananai ir kiti tro
pinių kraštų produktai. Tarp ki
tų didelių sandėlių, kuriuos 
įrengė ir -tvarko pati Louisiana 
valstybė, uostas išsitęsęs virš 7 
mylių ilgio upės pakraščiais, tu
ri ir milžinišką grūdų elevatorių 
2,600,000 bušelių talpos. Grūdai 
ateina iš augštupio valstybių 
Mississippi upe, kurios pakraš
čiai yra Amerikos grūdų aruo
dai.

Naujasis miestas plečiamas ir 
didinamas, bet senajam, pran
cūzų miestui, neduoda leidimų 
daryti jokius pakeitimus. Toks 
senoviškas miestas, 'su europiš- 
ka tvarka statytais vienodo 
augščio namais, šiauriomis gat
vėmis, visais senoviškais ženk
lais ir palaikais, sutraukia kas
met daugybes turtistų, kurie 
atvyksta ir Užgavėnių karnava
lą pamatyti ir seną miestą ap
žiūrėti. Turizmas yra didžiau
sias miesto biznis.

Pusiau tropiškas klimatas, 
nes ištisą žiemą žaliuoja ir žolė 
ir žydi gėlės, padaro šį miestą 
įdomiu. Ir -taip jis sutraukia 
šimtus tūkstančių svečių, kurie 
kasmet atveža ir palieka čia nri- 
lionus dolerių.‘

(B. d.)

DETROIT
PREZ. A. SMETONOS 10 METŲ 

MIRTIES MINĖJIMAS — 
AKADEMIJA

Rengiama šių metų balandžio 
niėnesio 4 dieną, šeštadienį, 6:30 
vai. Vakare. Meno Muziejaus 
(Detroit Institute of Arts) sa
lėje, prie WoodWord .ir Kirby 
gatvių.

Minėjimo metu savo mintimis 
apie prez. A. Smetonos veiklą 
Amerikoje pasidalinti atvyksta 
žinomas lietuvių veikėjas adv. 
A. Lapinskas. Apie prez. A. 
Smetoną valstybinihką paskaitą 
skaitys gen. J. Černius.

Meninėje dalyje su gausia

BEST WIS H E S

To Our Friendš and Patrons 
For a Pleasant Holiday

FINN’S 
SERVICE STATION

HAUL IT AWAY. WITH A

FINN TRAILER

10635 ST. CLAIR AVĖ.

LIberty 1-9775

BEST IV I S H E S

To Otir Many Friendš'"

M. O. MATTL1N

SPINETPIANOS
OF DISTINCTION

Easy Terms can be Arranged

2027 EUCLID AVENUE

PR 1-7633

Gręetings and Best IVishes 
To Our Friends and Patrons

DAVIDSON 
MOTORS, INC.

SEE THE NEW 1954 ■
DODGE — PLYMOUTH 

COMPLETE 
SERVICE FAČILITIES

3140 WEST 25th STREET
ON^-8440

VANAGAITIS
. • ■ ... I

KNYGA ■ ' ■
"jau galinama Dirvoje. Siųskite $2.00 ir labai daug pa

tirsite apie Amerikos lietuvių, gyvenimą: .-

DIRVA; 1272 E. 71 St.
; ' ' . f ■ Cleveland 3, Ohio

programa dalyvaus žinoma Met
ropolitan operos solistė Anna 
Kaskas, akomponuojant pianis
tui A. Blftck.

Minėjimo metu gedulingą 
maršą skambins trečios kartos 
Amerikos lietuvaitė.— gabi pia
nistą Patricia ’Kopacz. • •

Įėjimas į minėjimą nemoka
mas ir visi Detroito lietuviai 
maloniai kviečiami atsilankyti. 
Minėjimą renga gausus įvairių 
vietos liėtuviškų organizacijų 
komitetas. ’

Tenka pažymėti, kad minėji
mo rengime labai aktyviai pri
sideda ir nuoširdžiai talkinin
kauja vietos karių Ramovės 
skyrius, praeitoj koresponden
cijoj per klaidą praleistas iš 
rengėjų tarpo. Z. V. R.

NAUJA VADOVYBĖ
D. L.O. Centro metiniam susi

rinkime, buvusioj Lietuvių sa
lėj, buvo išrinkta nauja valdy
ba 1954 metams. F. Motuzas — 
pirmininkas, A. Norus — vice
pirmininkas, V. Staškevičius — 
raštininkas, A. Gvildys — fi
nansų raštininkas ir J. Pilka — 
iždininkas.

MIRĖ B. BALANDA
Kovo 21 dieną mirė Balys Ba

landa, daugiau kaip dvejus me
tus sunkios ligos kankintas. Bu
vo 53' metų. Lietuvoje gyvenda
mas, berods vienu laiku buvo 
prezidento A. Smetonos adju
tantu. Buvo gero būdo ir labąi 
taikingas. Liūdinčius paliko 
žmona ir du sūnus. Į laidotuVes 
atvyko ponios Balandos giminės 
gen. .Plechavičius, iš Chicagos, 
Dr. Plechavičius iš New Yorko. 
Kiti giminės iš,,Į£(itų Amerikos 
vietovių. Antradienį, kovo 23 d., 
po. atlaikytų gedulingų pamaldų 
Šv. Antano bažnyčioje, velionio 
kūnas buvo išlydėtas į Chicagos 
Lietuvių šv. Kazimiero kapines. 
Tegul burna jagt.lengva naujoji 
Amerikės žemelė. ~

LAUKIA GARBINGO SVEČIO
Balandžio 11 dieną, sekmadie

nį, į Detroitą atvyksta iš Vo
kietijos, Mažosids-feLietuvos Ta
rybos pirmininkas E. Simonai
tis. Jo pasirodymas-paskaita 
įvyks tą dieną 1 vai. p. p. buvo- 
sioj Lietuvių salėj. Įėjimas ne
mokamas. Visi sąmoningi De
troito lietuviai kviečiami atsi
lankyti į jo paskaitą.

E. Simonaitis j Detroitą at
vyksta iš Kanados.. Taigi De
troite bus . jo pirmas pasirody
mas.

Svečio priėmimu rūpinasi D.L. 
O, Centras, ir pasitiki, kad De
troito lietuviai išgirs jo kvieti
mą. Senas koresp.

BALFo ŽINIOS
Balfo susirinkimas įvyks š. 

m. balandžio mėn. 4 d., sekma
dienį, 12 vai. 30 min. buv. Lietu
vių svetainės patalpose (Ver- 
nor ir 25 gt. kampas). Kviečia
mi visi šalpos reikalais besido
mintieji kiek galint skaitlingiau 
dalyvauti.
. Balfo vakarui, kuris įvyks š. 
m. gegužės mėn. 8 d., yra stato
mi "Aušros Sūnūs’’. Veikalą re
žisuoja p. Z. ARLAUSKAITĖ- 
MLKŠIENĖ.

Š. m. kovo mėn. 15 d. centrui 
yrą prisiųsta 3'90 svarų drabu
žių. Primenama, kad drabužiai 
ir avalynė yra priimama kiek
vieną dieną p. Patalausko krau
tuvėje, priešais šv,. Antano baž
nyčią. Atgabenus drabužius, au
kotojai yra prašomi palikti savo 
pavardes ir adresus.

Balfo4 narių vajus pratęsia
mas', nes daugelis dar nesusku
bo grąžinti jiems 'pa’siųstų laiš
kų. Visi laiškų.gavėjai yra pra
šomi ir toliau narius verbuoti, 
duodamas šalpaj aukas "priimti 
ir persiųsti jas skyriaus iždinin
kui’p. VI. STAŠKEVIČIUI, 4936 
Čicotte, Detroit 10, Mich.

ŠV. KAZIMIERO MINĖJIMAS
1954 kovo 14 d. "Vilijos" 

draugovė suruošė šv. Kazimiero 
minėjimą.. Minėjimas įvyko jau
kiose YMCA patalpose. Tuoj- 
įėjus į salę„pajutai, kad esi skau
čių aplinkoje: priešaky stovėjo 
sukrautas- laužas už kurio di
dingai Stūksojo meniškai nu
piešta šv. Kazimiero stovyla.

Minėjimą* atidarė D. šeputai- 
tė, kurios iniciatyva šis minė
jimas ir buvo suruoštas. Nu
skamba draugovės ir skilčių šū
kiai, įnešama vėliava, skautėms 
saliutuojant sugiedamas Lietu
vos himnas. Po to sveikina tūn-’ 
tininkė, vyr. sktn. K. Kodatienė 
ir "Baltijos” vietininkas VI. Si
mutis.

Dr. Misiulis pakviečiamas 
skaityti paskaitą. Paskaita tik
rai įdomi; be bendros šv. Kazi
miero biografijos patiekiama 
charakteringų momentų iš jo 
gyvenimo*, taip pat kanonizaci
jos bylos eiga, bei trumpai api
budinama jo reikšmė mūsų tau
tai. • .■

Seka meninė programa* kurią 
išpildo skautės. Dainuoja due
tas, kvartetas, skambinama pa
saulinė muzika ir lietuviškos 
meliodijos. Be šios, jau šiaip 
įvairios programos, išgirstame, 
kad dar matysime ir vaizdelį. 
Užgęsta šviesa ir "suliepsnoja” 
laužas. Prie laužo -sėdi skaučių 
būrelis ir,dainuoja. Joms bedai
nuojant ir bešnekučiuojant pa
sirodo šv. Kazimieras: jis atė
jęs Marijos siunčiamas praplės
ti meilės ugnį žemėje. Jis prisi
mena savo jaunystę ir perspėja 
skautes nepaklysti jaunystės sū
kuriuose. Taręs "budėk” vėl 
pranyksta. Skautės sustoja ir 
laužui blėkštant gieda "Ateina 
naktis”.

Uždegta šviesa negailestingai 
sugražina į tikrovę. Vėl matome 
visą "Vilijos” draugovę išsiri
kiavusią prieš mus, girdime jų 
šūkius. Draugininke dėkoja už 
atsilankymą. • .
• Laukiame ir daugiau tokių 
paruošimų iš "Vilijos” draugo
vės. Buvęs

STUDENTŲ 
DĖMESIUI

Baltų Studentų Federacija 
šaukia New Yorke ir apylinkėse 
gyvenančių pabaltiečių studentų 
susirinkimą, kuris įvyks balan
džio 2 d., penktadienį, 7 vai. va
kare, Baltic Freedom House pa
talpose, 131 East 70 St. (prie 
Lexington Avė. IRT traukinio 
68 gatvės ’’local” stoties), N. 
Y. C.

Programoje: Dr. Thorbecko 
paskaita "Pabaltijo studentai ir 
Europos federacija”, užkandžiai, 
New Yorko Skyriaus. Tarybos 
sudarymas ir kt'.

Kviečiame visus lietuvius stu
dentus ir šia veikla suinteresuo
tuosius gausingai atsilankyti.

I
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Balandžio 4 d. 4, vai. p. p.
.f

Lietuvių salėje vaidins

A. ŠKĖMOS 3 veik., 4 paveikslų dramą

B

Režisuoja akt. STASYS PILKA

Visi vaidintojai aktoriai — profesionalai

Biletai gaunami: "Dirvoje”, Spaudos Kioske ir prie 
įėjimo.

»

Lietuvių, Kultūros Fondas

BENDRUOMENĖS 
ŽINIOS

LITUVIŲ DIENA
Lietuvių Bendruomenė šiais 

metais ruošia antrąją Lietuvių 
Dieną Clevelande, kuri įvyks lie
pos mėn. 4 d. 25000 Euclid Avė.

. t

EKONOMISTŲ 
SUSIRINKIMAS 

^Clevelando Lietuvių Bendrui 
menės ekonomistų metinis susi
rinkimas šaukiamas balandžio 
mėn. 4 d. (sekmadienį) 11:30 
vai. Lietuvių salėje (apačioj). 
Darbų tvarkoje yra numatyti 
pranešimai ir naujos Ekonomi
nės Tarybos rinkimai. Visi be
sidomintieji ekonomine lietuvių 
veikla prašomi dalyvauti.
i APYLINKĖS VALDYBOS 

POSĖDIS
Kovo mėn. 21 d. apylinkės 

valdyba turėjo posėdį, ■ kūrio 
metu buvo svarstyti įvairūs 
klausimai. Jaunimo lietuvybės 
išlaikymo klausimus referavo 
švietimo ir Kultūros Tarybos 
pirm. dr. M. Žilinskienė; Bend
ruomenės santykius ■ su lietuvių 
organizacijomis apibūdino J. 
čiūberkis; Bendruomenės socia
linio skyriauš reikalus referavo

St. Barzdukas. Be šių klausimų 
posėdyje svarstyta visa eilė ei
namųjų reikalų.

NARIO KNYGELĖS
Bendruomenės apylinkės .val

dyba jau yra gavusi nario kny
geles ir ženklelius, šios knyge
lės bus duodamos kiekvienam 
Bendruomenės nariui, įmokėju
siai!} tautinio solidarumo įnašus 
ir 1 aukojančiam Bendruomenės 
reikalais. Įnašai bus atžymimi 
knygelėse lipinamais ženkleliais.

PREL. J. BALKONAS
LANKĖSI CLEVELANDE
Bendruorpenės Laik. Organi

zacinio Komiteto (Loko) pirmi
ninkas prel. J. Balkūnas lankėsi 
Clevelande. Nors jis j Clevelan- 
dą buvo atvykęs kitais reikalais, 
tačiau su jį aplankiusiu apylin
kės pirmininku St. Barzduku 
buvo kalbėta ir kaikuriais Ben
druomenės "klausimais.'

Iš PARENGIMŲ 
KALENDORIAUS

Bendruomenės parengimų ka
lendoriuje yra įregistruota Tėvų 
Diena, kuri įvyks birželio mėn. 
20 d. Naujojoj- parapijoj.. Tėvų 
Diena rengia Dainos choras.

Vyt; K.

Sveikinimai ir geriausi linkėjimai mūsų draugams 

ir rėmėjams

AUthe. Jlol fyJatoi OĄjatd

pranąs, vaidins Elizabetą ”Tann- 
haeuser” operoj bitlandžio20 d. 
vakare; Kitos statomos operos 
yfa "Lucia di Lammermoor”, 
bal. 19; "Carmen”, bal. 21 die
ną; ”Faust”, bal. 21 vakarę; 
”Aida", bal. '22; ”IA Boehme”, 
bal. 23; ”Thę Barberof SeVille”, 
bal. 24 dieną ir ’Tl Trayatdre”, 
bal. 24 vakare. Dėl biletų pasi- 
tikrinkit ketvirtaine puslapyje 

esančiam skelbime.

• 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 undemeath, 
sturdily constructed for long 
service. Seė it... you’ll" want it ! •

RDVAUT GAS ■ FIREDDU I Ali 1 Automatic Storage

natoimis
AUTOMATIC * UNDERF1RED

* INSŲLATĖD *

BRYANT HEATER D1 V.
A. G. E. ’. •

2110 EAST 21st STREET
CLEVELAND MAin



NEPAPRASTA PROGA IR KOKYBĖ!

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

CLB
Dr.

CLB soc.
Y

6202 SUPERIOR AVĖ.

■v.'-:

■■■

—HAMMOND VARGONAI PER ŠERMENIS—

1954 ra. balandžio 1 d. ♦ Nr. 18I ■ II ■«——

NAUJA ALT VALDYBA
Sekmadienį įvykusiam ALT 

susirinkime buvo išrinkta nau
ja valdyba. dabar sudaro: A. 
Banys, A,£6ąrgą#tė, B< Grau
žinis, A. Augustinavičienė, V. 
čyvas, V. Palubinskas, J.' čiu- 
berkis, J. Mikalauskas ir J. Dau-

VYDŪNO MINĖJIMAS
Akademikai skautės ir skau

tai Clevelande, rengia a. a. Dr. 
Vydūno minėjimą, kuris įvyks 
1954 m. balandžio mėn. 11 d., 
sekmadienį, 11:30 Vai. Lietuvių 
salėje. ■ '

Visuomenė kviečiama daly
vauti. Paskaita ir meninė dalis 
įgalins prisiminti didžiojo žmo
gaus diena? ir darbus, jo nuo
taikas ir įtaką, svarbius visiems 
laikams. <U

A.S.S. Šatrijos Raganos D-vė 
ir "Vytis” Korp. skyrius 

Clevelande

PRAŠO ATSIMAINYTI PALTĄ
Žiurkių Kameros vaidinime 

drabužinėje sumainytas dides
nis paltas su mažesniu. Prašom 
ateiti atsimainyti pas P. P. Mu- 
liolį. s

CHICAGOS LIETUVIŲ 
TEATRAS CLEVELANDE

'Balandžio 4 d., sekmadienį, 4 
y. p. p. Lietuvių salėje Teatras 
statys A. Škėmos dramą "Vie
nas ir kiti”.

Biletai gaunami: "Dirvoje", 
Spaudos Kioske ir, jei liks, prie 
įėjimo.

Bjletų kaina; 1, 1.50 ir 2 dol.

SLA 136 KUOPOS 
susirinkimas įvyksta šį sekma
dienį — balandžio 4 d. 11:30 v. 
Lietuvių salėje. Bus rinkimai 
centro valdybą ir aptariami kit 
reikalai..

-

NAMAS
Geram stovy, vienos šeimos 

namas, kurį galima lengvai per
taisyti į dviejų šeimų. Namas 
plačioj gatvėj, 7 mašinų gara
žas.

VL. BRAZIULIO STUDIJA 
kovo mėn. 27 d. Lietuvių salėje 
antrą kartą vaidino "žiurkių 
Kamera". Vaidinimas praėjo 
panašiam lygyje, kaip ir pirmą 
kartą.

LANKĖSI V- SAULIUS
Knygų leidėjęs, neseniai išlei

dęs A. Nyka Niliūno eilėraščius,DIDELĖ AUKA GIMNAZIJAI
Pranas Aleksandravičius lankėsi Clevelande ir Dirvos te 

(12617 Shaw Avė., Cleveland 8, dakcijoje.
Ohio), nuoširdus įvairių tauti
nių reikalų rėmėjas, per Dirvos 
redakciją r Vasario 16 gimnazi
jos namams įteikė $100 auką. 
Pranas Aleksandravičius yra 
naujakurys.

Į CLEVELANDO LIETUVIUS
Mieli lietuviai. Kartas nuo 

karto mūsų tautiečiai, kad ir 
turtingoje visuomenėje gyven
dami, patenka į nelaimę, ku
riems reikalinga pagalba. Nuo 
tos grėsmės niekas nesame lais
vi. šiuo metu būtinai reikalinga 
skubi ir gal jlga parama p. Cieš- 
kienės šeimai. P. Cieškienei 
esant ligoninėje, jos senelė'mo
tina ir du maži vaikai atsidūrė 
sunkioje būklėje.

Ypatingai šiam ir kitiems bo- 
cialiniams reikalams tenkinti 
CLB socialinis skyrius kreipia
si į visas organizacijas, biznio 
įstaigas ir privačius asmenis 
prašydamas aukos. Lietuvi, Ta
vo auka padės apsaugoti du ma
žus lietuviukus nuo svetimos 
prieglaudos ir išlaikyti juos lie
tuviškoj aplinkoj, šeimoj, lie
tuviškoj mokykloj.

Vienas už visus, visi už vieną!
St. Golšanskis,

CLB soc. skyr. pirmininkas
B. Žiugžda, 

soc. skyr. sekretorius 
Degesys, 
skyr. gydytojas

adv. J. Smetona,
CLB soc. skyr. teisinis patarėjas 
P.S. Aukų vajaus pradžia š. m. 
balandžio mėn. H d!, sekmadie
nį. Tą dieną nuo 1 iki 4 vai. p. p. 
visi bus lankomi namuose. Vė
liau aukas priims spaudos kios
kas, "Dirva”, ir soc. skyr. nariai.

SODŲ, DARŽŲ IR SODYBŲ 
SAVININKAMS

Antrieji metai Clevelande sėk
mingai veikią "Garden’s Friend 
Co.’’ Minėtoji Co. vykdo parkų 
ir sodybų išplanavimus, deko
ratyviniais medžiais bei gėlėmis 
apsodinimus, pievų (gazonų) 
sudarymus ir verčiasi įvairia 
parkų medžių bei krūmų prie
žiūra: formavimu, tręšimu, ge
nėjimu, gydimu ir vabzdžių bei 
grybų apsauga.,

Be patarnavimo darbų, įmo
nėje galima gauti įvairių pievų 
sėklų,. trąšų ir dekoratyvinių 
medžių bei krūmų. įmonė už 
įvykdytus darbus garantuoja.

Įmonės savininkas — dipl. 
miškn. Zigmas Dautartas, augš- 
tuosius miškų mokslus baigęs 
Vokietijoje, Freiburgo universi
tete ir atlikęs reikalingą prakti
ką. Zg. Dautartas 1950 m. atvy
ko į Amėrką ir jau 1951 m. dir
bo "Puritas” medelyne, o 1952 
m. "Neale Tree Service Co.”, — 
darbų vedėju.

Padirbęs apie du metus kito
se panašiose įmonėse, 1953 m. 
kovo 1 d. įsteigė savo įmonę, 
kuri greitu laiku įgyjo gausią 
klijentūrą už sąžiningai atlieka
mus darbus. Įmonė vystosi ir di
dėja. šiais metais steigia nuo
savą medelyną, kuriame augins 
įvairius dekoratyvinius augalus. 
Įmonės savininkas, lietuviams, 
žada įvairius patarnavimus at
likti papigintomis kainomis.

Įmonės adresas: 1567 E. 70 
St. Telefono Nr. HE 1-5535. .

P. J. KERŠIS, 
Telef.: MA 14773

PARDUODAMI NAMAI
Labai geras namas, dviejų 

šeimų, labai geroj vietoj, tarp 
Superior ir St. Clair, E. 78 St. 
6 ir 6 dideli kambariai. $12.000.

•

Dviejų šeimų, 5 ir 4 kamba
riai, tarp Superior ir St. Clair. 
Tik

JUMS GERI NAMAI
East 79 ir Anąel Rd. apylin

kėj. 8 kambarių, su keturiais 
dideliais miegamaisiais, nauju 
vandentiekiu, dideliu sandeliu, 
naujai ištaisytu rūsiu, trijais 
garažais ir dideliu plotu. $12.200. 
East 87 gatvė.

•
Dviejų šeimų-6 ir 6 kambarių, 

moderni virtuvė, dviejų augštų 
balkonais. $11.800.

«
2 šeimų su 3 miegamaisiais, 

gyvenamu kambariu, didelė vir
tuvė žemai, ir 4 kambariais vir
šuj. Langinės ir uždangos. 
$11.500.

P. FRATENA Realty ’ 
SW 1-3731

DIRVOJE GALITE GAUTI 
.. ĮVAIRIŲ PLOKŠTELIŲ
Dirvoje yra gąuta įvairių pa

tefono plokštelių: ankstesnių ir 
dabartinių įdainąvįmų.,

t.' .. ;
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PRADEKIT MAŽA SUMA! 
BET PRADEKIT DABAR!

Santaupos, atneštos prieš balandžio 10 
-gauna palūkanas nuo balandžio 1 d.

$6.500.
HELEN ANDRUKAITIS

PO 1-9668
VICTOR BANIONIS

SW 1-9568

NAMŲ DAŽYTOJAS
Dažau namus iš lauko ir iš vi

daus. Darbą atlieku sąžiningai 
ir pigiai.

Telef.: EX 1-2069

LIETUVIAI DAŽYTOJAI 
dažo ir dekoruoja namus. Duo
da 12 mėnesių išsimokė j imą. 
šaukti:

EX 1-4245 (30)

(18)

NAMAS
Parduodamas namas su gara

žu ir 100x400 pėdų sklypu. 2 
šeimų po 4 ir 5 kambarius. 
$65.00 nuomos. Įmokėjimas 
$3.00. Kaina $13.500.

929 WARDEN RD.
WI 3-1403

Santaupos apdraustos iki $10.000

■2'/z% palūkanos.

NACI CO ME-OINA O

PASKOLOS JŪSŲ PERKAMIEMS AR STATOMIEMS 

NAMAMS

THE SUPERIOR SAVINGS 
AND LOAN ASS’N. 

6712 Superior Avė. HE

Cleveland, Ohio

GERESNĖS statybos kontraktoriai 

ĮSTATO MONCRiEF ORO VENTILIACIJĄ 
• ŠALDO vasarą • ŠILDO žiemą

,w4»5)njBawjjaa>aaiBS35isawaroįtssaR<ajBa)aangĮj=a!sawi!=i(ss»w5!5Swajsap^

IšNUOtyOJAMAS 
gražus kambarys. 1190 Carlyon 
Rd. (prie Superior), telef.:

LI 14937 (14)

PARDUODAMAS NAMAS
2 šeimų, 5 ir 5 kambariai. 

Gaso šildymas. Geram stovy. 
Namas’ yra E. 140 St. Šaukti 
savininką:

PO 1-1962 (14)

GERAS PIRKINYS
Dviejų šeimų, 5915 Dibble 

Avė., namas. 6 ir 5'/j kambariai. 
Dvigubas garažas. Sklypas 40x 
160 pėdų, šaukti susitarimui 
tarp 5 ir 6 vai. 'vakaro.

EN 1-8310

IŠNUOMOJAMI KAMBARIAI
Du geri kambariai vienam ar 

dviems asmenims.. Yra visi bal
dai. Gali naudotis virtuve: 

1489 E. 66 St.
Telef. UT 1-0589

Z ...... - ... - ; , - - ,
Seniausias ir gražiausiai ilius 
truotas lietuviškos minties 

nalas.
MARGUTIS

{steigė kompbzitoriu.“ 
A. VANAGAITES 

Kaina metams $3.00 
6755 So. Western Av» 

Chicago 36. III

žur

k. J

FiTone!
at LOWE$T COST

N«w Hi-Fid«llty 3 spned record 
changer... radio phonograph with 
fone *o fui!, »o rich, so magnifleent 
that you will flnd a whol« n«w world 
of pleaiure in your records. You’vo 
got to hear it to bdltve it! Come in 
for a free demonstration today!

C. & F. INTERNATIONAL 
STORES 

LIETUVIŠKA KRAUTUVĖ 
6926 Superior Avė.

Telef. HE 1-8602
Atidaryta: darbo dienomis nuo 
9:30 iki 9:30 v. vak. šventadie
niais nuo 12:00 iki 8:00 vakaro. 
Šventadieniais mes patys apmo

kame taksus.

I. J. S A M A S , JEWELER
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

FMSsa^sa^iaatsssMKiSfflfBssraEssssaEai salias ra KssKsaBsnssBssssiassessL.

LIETUVIŲ KLUBO SVETAINĖ 
IR SALĖ

6835 SUPERIOR AVĖ.
Klubo ir salės vadovybė kviečia visus Clevelando 

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

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

IŠNUOMOJAMAS GARAŽAS 
vienai mašinai stovėti.

Kreiptis:
6820 Bayliss Avė.

KAMBARYS
Išnuomojamas miegamas su 

atskira virtuve vienam asmeniui 
— 1369 E. 94 St.

VALGOMOJO BALDAI
Parduodami valgomojo bal

dai: 6 kėdės, stalas ir bufetas. 
Geram stovyje. Prieinama kai
na. šaukti po 5 vai. vakaro.

PO 1-6406

LEIMON ’S CAFE

VISŲ LIETUVIŲ SUSITIKIMO VIETA
Alus. Vynas. Degtinė. Konjakai. Kiti gėrimai

Įvairūs valgiai, šeštadienių vakarais šokiai griežiant 
geram orkestrui

SUOPIS FURNITURE

731 E. 185 ST. KE 1-9737

Šios trys krautuvės duoda ir keičia Eagle Stampš

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

SLA 14 KUOPOS 
SUSIRINKIMAS

įvyks balandžio mėn. 6 d. (ant
radienį) 7:30 vai. vakaro Lietu- 

< vių salėje. ‘
Susirinkime bus centro val

dybos rinkimai, atstovų rinki
mai j SLA seimą (įvyksta bir
želio mėlį. Wilkes-Barre, Pa.).

Po susirinkimo draugiškas 
pobūvis su užkandžiais. Visi na
riai prašomi dalyvauti..

Valdyba

PARDUODAMI NAMAI

St. Clair — East 120 St. ply
tų, dviejų miegamųjų, vieno 
aųgšto, taip kaip naujas.

Tinkamas senesnio amžiaus 
žmonėms. Prie krautuvių ir su
sisiekimo.’

¥
Superior __ East 94 St. La

bai gražus 1 šeimos, 4 miega
mųjų. Labai geram stovy.

RAY NAUSNERIS
UL 1-3919 ‘ LI 1-9216

11809 St. Clair

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

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

WADE PARK REALTY
7032 Wade Park Avė., 

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

J. CIJUNSKAS 
LAIKRODININKAS

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

6210 Dibble Avė.,
• Cleveland 3, Ohio 

Tel.: ĖX 1-0376.

TALIS STUDIO

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

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

WOLFS FABRICS
7012 Superior Avė. EN 1-3764

Pilnai padengta apdrauda UTah 1-4515

WM. DEBBS PAINTING CO.
WM. DEBESIS

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

P J KURSIS
609 Society for Savings Bldg.—Cleveland, Ohio

OFISO TELEF.: MAin 1-1733. REZIDENCIJA: PENINSULA 2521
Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuose, kreip

kitės 1 mar.e, gausia pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą Įvai
riuose apdraudos-insurance reikaluose.

Sutaisau paskolas pirmo niorgečio. Patarnavimas ir iSpildymaa 
garantuojama. Kreipkitės |> mane "telefonu arba asmeniškai.

EZELLA DRESS SHOP
7011 Superior Avenue EX 1-8653

DVIGUBAI ŽENKLŲ KAS ANTRADIENĮ Wilkelis Funeral Home

• NAUJI ŠEIMININKAI. 

LEO’S CAFE
7501 ST. CLAIR EN 1-9425

. ■ . ■ . •
Atidarą nuo 8:30 ryto iki 2;30 nakties

ŠOKIAI PENKTADIENĮ IR ŠEŠTADIENĮ
" •

baliams . . . .........
patefonas ir kitos pramogos.

T v-a.r k o; lietuviai

>.

Patogi

<

2. susirinkimams.’ Televizija, plokštelių

dabar jūsų kaimyniątėj 
7106 Superior Avė.

;• / TęLHĖ.2-0144

Bet kuriuo laiku, bet kokios 
rūšies foto patarvimas Jums..

Modernūs pprtrttaū vastuvlų, 
UMImlų, valkų Ir kitos 

aoo. ,

FOTOGRAFUOS MEISTERIS

Eu^epinlų žurnalų ir lUmų 
tralvMiH <tab«
OXVZLANDE. '

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

PAMĖGINKIT A R C H SU P PORT minkštus, 
išklotus knasažinius batus ,

Puikus Velykinių batų pasirinkimas
- ' Moterims ir vaikams

DVIGUBAI ŽENKLŲ- ANTRADIENIAIS

JAMES SHOE STORE
7041 Superior Avė.

Pilnas laidotuvių patarnavimas

HEnderson 1-9292

V'-,< :u .... >.' 1 ■' .* '

& SON
SUMUŠTINIAI. .gėrimai, soda,

MARNE L L’S
7023 Superior Avenue

Saldainiai, Riešutai, Popkornai 
’ čia susitikit savo draugus pa pamaldų 

Geriausia kava mieste

FUNERAL HOME
Vėsinamas oras Jūsų patogumui

Della E. Jakubs & VVilliam J. Jalęube
Licensijūoti laidotuvių direktoriai įr balsamuotojai

25 melai simpatingo ir rimto patarnavimo
W Edna Avenue
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Geros sekios gražus vaisiai
Vasario 16 minėjimai jau pra

ėję ir dabar jau galima susida
ryti pilna padėties ir nuotaiku 
vaizdu.

Taip kaip ir praėjusiais me
tais, šiemet gal dar daugiau, j 

/Lietuvos byla atkreipė dėmesį 
■/įtakingi Amerikos pareigūnai, 

ypač iš kongresmanu ir senato
rių tarpo. Užsienio reikalų se
kretorius John Foster Dulles iš
leido labai turininga proklama
cija Vasario 16 d. proga. Jau 
netenka kalbėti apie atskirų 
valstybių ar miestų majorų pro
klamacijas.

Mes galime tik didžiuotis ir 
džiaugtis, kad JAV valdžia tiek 
daug parodo susidomėjimo ir 
padeda Lietuvos reikalui. Kers
teno komisijos paskyrimas ir 
tos komisijos atliekami darbai, 
be jokio abejojimo, yra vienas 
iš stambiausių įnašų į Lietuvos 
bylos sėkminga stūmimą pir
myn.

• ♦ ♦

Vasario 16 d. įvykių paveiks
le nepamiršime, kad šiais me
tais jau buvo nueita iki to, 
kad lietuvis kunigas — Mons. 
L. .į, Meildelis buvo pakviestas 
į Senetą maldai sukalbėti.

DRAUGAS, kuris, kaip žino
ma, praeityje ir net dabar dau
giausia pasisakydavo už demo
kratus mūsų politikoje, šio ma
lonaus įvykio proga savo veda
majame; kovo 1 diena, taip ra
šė :

"Bešališkai galvojant, tai šiuo 
minėjimu vyriausia įstatymų 
leidimo įstaiga lietuvių tautai 
dėmesio parodė daugiau, negu 
mes dristume norėti ar tikėtis. 
Jokioje kitoje valstybėje tas 
nebūtų ne. tik įmanoma, bet ir 
neįsivaizduojama .. . Senatorių 
pasikalbėjimas ąpie Lietuvą bu
vo ne tik sausas taktų pakarto
jimas, bet tarsi kokios labai 
augšto lygio diskusijos Lietu
vos ir kitų Pabaltijo tautų rei
kalu". . .

Mes, paprasti piliečiai, esame 
labai dėkingi mūsų veikėjams, 
kurie savo laika ir pinigus au
koja Lietuvos išlaisvinimui. Čia 
daug savo darbo ir dolerių yra 
įdėjęs inž. Antanas Rudis, kuris 
važiavo su Kerstenu į Europa. 
Prisidėjo ir kiti, kurie dirba 
Lietuvos gerovei, remiami mū
sų suaukotais pinigais, kaip M. 
Kiž.vtė arba Amerikos Lietuviu

J. J. RAČIŪNAS, Tabor Farm

Tarybos nariai.
Na, žinoma, ir mes, paprasti 

piliečiai, taip pat kuo kas ga
lėdami, stengiamės prisidėti. Juk 
atsiranda kartais progelių ir 
paprastam žmogeliui savo dvy
lekį pridėti"... O iš tikrųjų tai 
turėtume ir savo pečius duoti 
Lietuvos vadavimo darbui pa
remti, kada taip gausėja mūsų 
draugų JAV viršūnėse, respub
likonų partijai perėmus krašto 
administracijų. Be abejojimo, 
buvo ir atsiranda ir iš demo
kratų partijos šalininkų mūsų 
reikalui, nes gi ir jie negali at
silikti nuo didžiumos.

• ♦ •
čia noriu priminti vienų, gal

būt pačia tikriausių, tos pasėtos 
sėklos pradžių.

Kada praėjusiais metais res
publikonų partija turėjo seimų 
Chicagoje ir to seimo pir
mininku buvo dabartinis užsie
nio reikalų sekretorius J. F. 
Dulles, Antanas A. Olis tada 
įteikė jam Lietuvos nepriklau
somybės bylos pagrindinius do
kumentus. Ir respublikonai nu
tarė įtraukti Lietuvos laisvės 
reikalų į savo politinę linkmę. 
(Nepatogu buvo vėliau ir de
mokratams kitaip padaryti...). 
Todėl dabar tiek daug kongres- 
manų ir senatorių pasisako už 
Lietuvos išlaisvinimą.-

Dabar respublikonų adminis
tracija Lietuvos reikalus gina 
ir gins, nes tas klausimas yra 
įtrauktas į respublikonų parti
jos uždavinius. Tik, žinoma, tas 
negali mus užmigdyti: kiti mū
sų reikalus gina ir gins, o mes 
galime pamiegoti... Politikoje 
miegančio ar visai nusilpusio 
paprastai niekas nebegina. Gi
na gyvuosius ir judriuosius. Jei 
mes patys ir toliau spartinsime 
savo darbus, tai ir parama 
mums didės. Amerikos viršūnės 
turės tvirto pagrindo-tikėti, kad 
jos gina gyvų ir stiprų rekiala.

• * •
Taip gerai nusiteikus dėl va

sario mėnesio įvykių, man dar 
labiau prisirfiena netolima pra
eitis. Yra ir daug kitų faktorių, 
kiirie padeda užsuktai mašinai 
toliau suktis.

Kad ir tas pernykštis Ame
rikos Lietuvių Tautinės Sąjun-

Tito, Jugoslavijos | komunistinis' diktatorius, mėgsta ištaikingų 
gyvenimų, kartais išlaidesnį ir už karalių išlaidumų, čia jįs ma
tomas su (savo žmona vaikščiojant jam skirtame parke Belgrade.

gos sųskrydis tVashingtone ... 
Apie jį tada kaikurie lietuvių 
laikraščiai nervuotai prikalbėjo, 
o vienas net "aiškino”, kad tas 
sąskrydis Lietuvos reikalui tik 
pakenkęs ... Nieko nepadarysi, 
tokia kaikada mūsų būna "po
litika” (ne užsienio, bet "vi
daus”).

Sąskrydyje buvo sukviesti 
Amerikos senatoriai, kongres- 
manai, diplomatai, kiti įtakingi 
amerikiečiai. Jiems tada buvo 
parodyta Lietuvos dalis: mūsų 
kultūriniai turtai. Nežinau, ai
tai buvo patys geriausieji, bet 
berods geriausi ir pajėgiausi, 
kokius mes šiuo metu turime ir 
galime parodyti Amerikoje.

Buvo ir lietuviškos vaišės 
toms Amerikos politikos viršū
nėms. Buvo daug išsikalbėta, 
painformuota viešai ir privačiai. 
O visi tokie dalykai neša vaisių.

Kada amerikiečiai išgirsta ne 
tik mūsų nusiskundimus ir am
žinus prašymus, ne tik sausas 
informacijas, bet tuo pačiu me
tu pamato, išgirsta ir mūsų tau
tinį, kultūrinį turinį, mūtsų dva
sinį pajėgumų, jiems vaizdas 
susidaro daug pilnesnis ir įtiki
nimas stipresnis, gilesnis.

Olis, Lapinskas, kiti šio sąs- 
krydžio organizatoriai, tų su
prato. Suprato ir nuoširdieji 
mūsų tautiečiai, kurie iš tolimų 
miestų vyko į sąskrydį.

Ar daug kas tai vėl padarys? 
Ir ar mes patys tai dar pakar
tosime? Nupeikti lengva, bet 
tokius darbus padaryti neleng
va ir nepigu . ..

Iškyla prieš akis man dabar
tis ir ateitis ...

Tokius ir panašius dalykus 
pasiekti, patarnauti Lietuvos 
laisvės bylai dabar mums yra 
daug lengviau, negu praeityje. 
Ką kas besakytų, aš kartojau ir 
kartosiu labai širdingai džiaug
damasis: — mūsų jėgos sustip
rėjo, mes turime talkos, turime 
ir jaunų žmonių, ir užsigrūdi
nusių senių. Ir ta talka mums 
atėjo per naujakurius. Vienas 
šioks, kitas toks, trečias geras, 
ketvirtas "blogas”, — bet kai 
sudedi visus į krūvų, tai, brol, 
jau visai kitokia muzika pasi
girsta.

Naujakuriai atsivežė proto ir 
žinojimo (knovv how). Tegu to 
čia mums ir netrukdavo, bet 
pasakysiu, kad dar kiek pridėti 
tikrai ne pro šalį. Nėra reikalo 
naujakuriams sakyti, kų ir kaip 
reikia padaryti. Kai būna iške
liama gera. mintis ar sumany
mas, arba kai iš jų pačių koks 
sumanymas iškyla, jie randa 
kelių ir į viršūnes.

Už visa tai mes senesnieji 
esame labai dėkingi. Yra dabar 
lengviau ir smagiau dirbti tarp 
amerikiečių, nes ir tarp mūsų 
yra daug žmonių, kurie yra tiek 
pat išlavinti, kaip amerikiečiai. 
Tas tik dar labiau gerina nuo
monę apie lietuvius. Mūsų .dalis 
laikraščių kažkaip tų faktų lyg 
nutyli, kartais net man atrodo, 
kad įvairūs pranešimai spaudai 
rašomi taip, lyg tik-mūsų senų
jų nepaprastų veiklumų paro
dyti ir pagerbti. Nesibijokime 
tos naujos, "kompeticijos" '■— ji 
eina Lietuvos naudai ir mūsų 
garbės bęi mūsų tikrųjų nuopel
nų nesumažins. Įtraukime dau
giau jėgų ir į. Amerikos lietuvių 
'"vadovaujančius 'veiksnius”:

'Nepamirškime, kad beveik 
kiekvienoje lietuviškoje ’koloni-

1 Smetonos 
minėjimas 
Clevelande

Prezidento A. Smetonos at
mintis Clevelande buvo prisi
minta vasario mėn. 10 d. pa
maldomis Naujojoj parapijoje ir 
lankymu kapo Knovvland kapi
nėse. Gi dabar, kovo mėn. 28 d. 
įvyko minėjimas-akademija Ma
žajam teatre. Į minėjimų susi
rinko per 400 cleveląndiečių.

Minėjimas buvo pradėtas Lie
tuvos ir Amerikos himnais ir 
akt. Petro Maželio deklamacija 
”Aš norėčiau prikelti nors vie
nų senelį”...

Minėjimo rengimo komiteto 
pirmininkas K. S. Karpius, pri
minęs dalyviams asmenis, su 
kuriais a. a. Antanui Smetonai 
Amerikoje teko daugiausia dirb
ti, paprašė velionio atmintį pa
gerbti susikaupimo minute.

A. Smetona jr., 14 metų, labai 
stipri priaugančių pianistų jė
ga, nuotaikingai paskambino du 
Chopin kūrinius. Jam minėjimo 
dalyviai sukėlė didelės ovacijas. 
Po to kalbėjo Balys Gaidžiūnas, 
išryškindamas Antano Smetonos 
veiklų iki paskutiniosios okupa
cijos laikų.

Solistės Juzė Krištolaitytė ir 
Aldona Stempužienė dainavo 
tris duetus: Sėdžiu po langeliu, 
Plaukia sau laivelis ir Laukiu 
vis. Dainy išpildymas buvo la
bai vykęs, jog po minėjimo daug 
kas kalbėjo, kad jei abi solistės 
paruoštų didesnę duetų progra
mų, jos be konkurencijos su 
koncertais galėtų apkeliauti vi
sas didesnes lietuvių kolonijas. 
Publikai prašant jos dar padai
navo duetų iš Pikų Damos "Su
temo”.

Solistėms akompanavo pianis
tė Birutė Smetonienė.

P. J. Žįiūrys kalbėjo apie A. 
Smetonos? veikla Amerikoje. Gi 
Bendruomenės pirmininkas St. 
Barzdukas iškėlė tuos pačius rū
pesčius, kurie buvo aktualūs 
anuo laiku ir tebėra aktualūs 
dabar.

Čiurlionio ansamblio mišrus 
choras, vadovaujamas muz. Mi
kulskio, padainavo keturias dai
nas: Kur giria žaliuoja, O ko 
jūs liūdit, Senovės atsinimai ir 
Laisvės tėvynei numylėtai. Nors 
dalis ansamblio narių buvo iš
vykę į Detroito sporto varžybas, 
bet dainos skambėjo labai dar
niai ir minėjimo rimčiai malo
niai.

Prie minėjimo nuotaikos labai 
daug prisidėjo dail. V. Raulinai- 
čio padarytas prez. A. Smetonos 
portretas ir minėjimui skirti 
papuošimai.

*

Minėjimui rengti buvo suda
rytas platus, daugelio organiza
cijų komitetas. Visus minėjimo 
darbus vykdė komiteto prezidiu
mas, kurį sudarė: K. S. Karpius 
— pirm. (K. S. Karpiui atosto
gaujant jį pavadavo St. Ast
rauskas), A. Augustinavičienė, 
A. Mikulskis, V. šenbergas, P. 
J. žiūrys ir B. Gaidžiūnas.

Ar Šimkus mokė Vanagaitį 
muzikos? Ar skirtina "chaltūra” 
nuo tikrojo, meno? Ar meninin
kas ir menininkas biznieris tai 
tas pats?

Vyt. Sirvydas, kovo 18 d. Dir
voje atsiliepė api» mano sure
daguotą ir J. J. Baciūno išleistų 
A. Vanagaičio monografiją. Nie
kados nesiginčiju dėl paties gin
čo ir niekados nesibaru ar mano 
parašyti dalykai kam patinka 
ar ne, bet šį kartą esu privers
tas atsiliepti dėl tos paprastos 
priežasties, kad Vyt. Sirvydas 
savo recenzijoje kaikuriuos ma
no suredaguotojo knygoje iškel
tus faktus mėgina aiškinti sa
vaip, neparemdamas tačiau sa
vo tvirtinimų konkrečiais duo
menimis. Imkime, pavyzdžiui, 
Šimkaus paruošimo Vanagaičio 
j Petrapilio klausimą.

Aš parašiau Vanagaičio bio
grafijoje ir šiandien tebekarto- 
ju, jog tai iš piršto išlaužtas 
dalykas, nes lig šiol niekas ne
įrodė ir nėra surasta konkrečių 
duomenų, kad Šimkus kada nors 
būtų mokęs Vanagaitį muzikos. 
Man visai vistiek ar Šimkus Va
nagaitį ruošė į konservatoriją ar 
ne, bet man rūpi nustatyti pa
ties fakto tikrumą. Ta žinia pir
mą kartą pasirodė knygoje apie 
J. O. Sirvydų įdėtoje Vanagai
čio biografijėlėje, kur tarp kitko 
sakoma, jog Vanagaitis vargo
nininkavęs Laižuvoje (1912) 
pas kun. J. Tumą-Vaižgantų ir 
kun. Mironą Vabalninkuose 
(1913) ; čia Šimkus jį paruošęs 
j Petrapilio konservatoriją. Ir 
Vyt.. Sirvydas savo recenzijoje 
pastebi: "Kalbamų biografijėlę 
tikrino Vanagaitis, todėl jos

VYT. ALANTAS

kritiškai. Jei Vyt. Sirvydasbai kritiškai. Jei Vyt. Sirvydas 
turi tuos faktus įrodančios me
džiagos aš noriai-ja pasinaudo
siu ir savo "klaidas” atitaisysiu.

Kitas dalykas. Kai pradėjau 
ruošti Vanagaičio biografiją aš 
tuojau susidomėjau Šimkaus pa
ruošimu Vanagaičio į Petrapilio 
konservatoriją. Man kilo įtari
mas, kodėl būtent- Šimkus jį 
ruošė į Petrapilio, o ne apskri
tai j konservatorijų? Aš para
šiau laiškus senam dar iš Lietu
vos laikų Vanagaičio draugui J. 
Olšauskui ir dideliam mūsų mu
zikos istorijos žinovui prof. J/ 
Žilevičiui klausdamas, ką jie ži
lio apie Šimkų kaipo Vanagaičio 
muzikos mokytoją, štai jų at
sakymai: J. Olšauskas savo 
spalio 30 d. 1052 m. laiške sa
ko: "Nežinau, kad Vanagaitį 
būtų kada nors mokęs muzikos 
S. Šimkus. Gal tik per pasikal
bėjimus patarė ruoštis į konser
vatoriją”. Aišku be komentarų. 
J. Žilevičius savo sausio 3 'd'. 
1953 m. laiške pastebi: "Aš ne
turiu supratimo, kur Vanagaitis 
galėjo pas Šimkų mokytis mu
zikos”, o savo sausio 12 d. 1953 
m. man rašytame 'laiške dar 
kartą pastebi: "Kada Vanagai
tis susipažino su Šimkumi neži
nau, o kada jis rengė jį į Petra
pilio konservatoriją girdžiu pir
mą kartą”.

Galima spėlioti, kad Vana
gaitis susipažino su Šimkumi 
pas Mironą Valkininkuose, nes 
kompozitorius ir Mironas buvo 
labai artimi draugai, ir Šimkus 
galėjo pas jį atvažiuoti j. sve
čius, bet tai dar nėra joks. įro-

žinios išlaužtos iš vanagaitiško (|ymaa, kad Šimkus ruošė Vana-

Vanagaitį . €

joje mes turime naujų ir stip
rių jėgų. Turime jų ir pačiame 
Washingtone, kur prie Kongre
so dirba žymūs naujosios Lie
tuvos mokslininkai ar diploma
tai. Jų via y ryšiai ir įtaka daug 
padeda ir. daug padės' Lietuvai. 
Jeigu jie visi ne iš mūsų aukų 
pragyvena, tai dėl to dar nėra 
pagrindo nutylėti jų darbus.

• * *
Tikiu, kad ne tik per Vasario 

šešioliktąsias galėsime džiaug
tis Lietuvos reikalų garsinimu. 
Tai yra kiekvieno mėnesio, kiek
vienos savaitės užduotis. Kad 
Lietuva eina laisvės atgavimo 
keliu, vilčių yra. Ir tai dėl to; 
kad gera sėkla buvo gerai ‘ pa
sėta' ir žemė gerai ‘išdirbta. Taip 
dirbant ir gražūs vaisiai užau
ga. Ir jų vią naujų turėsime, 
jei panašų-darbą kantriai toliau 
varysime. A . y : • •

piršto”.
Jei recenzentas būtų atidžiau 

perskaitęs Vanagaičio biografi
jos tekstu 33 psl., tai Vanagai
čio neklaidingumu jam būtų te
kę smarkiai suabejoti. O ten 
mano pasakyta taip: "Kada Va
nagaitis išvažiavo iš Paežerėlių 
(Paežerėliuose jis gyveno prieš 
važiuodamas į Laižuvų) galima 
pasakyti tik apytiksliai. Vieno
je vietoje jis (Vanagaitis) rašo 
(Margutis, rugsėjo mėn. 1929 
m.), kad Paežerėlius apleidęs 
1913 m., o kitoje — (Margutis, 
gegužės mėn. 1913 m.) 1911 m.” 
Kurią datą nori pasirinkti Vyt. 
Sirvydas? Ar jis pasirinks vie
na ar kitą kiekvienu atveju jo 
paskelbtos datos minėtoje Va
nagaičio biografijėlėje neatitin
ka tikrenybės. įdomu tai, kad 
pats Vanagaitis niekur nemini 
—• bent man neteko užtikti — 
kad jis išvažiavęs į Laižuvų 1912 
m. Bet jei jis tikrino aną bio
grafijėlę, kaip sako V. Sirvydas kartais vadindavome "chaltūra”. 
ir šiuo atveju mes neturime jokio Jei Vyt. Sirvydui nepatinka ar- 
pagrindo juo netikėti, tai išei
tų, kad, paties Vanagaičio tvir
tinimu, jis važiavo į Laižuvą 
triskart: 1911, 1912 ir 1913 me
tais! Iš to aišku kiek kartais 
galima pasitikėti žmogaus at
mintimi. Aš apsistojau ties 1913 
m. data todėl, kad dar 1912 m. 
Vanagaitis lankė vargonininkų 
kursus Kaune, kaip tai liudija1 
jo draugas J. Olšauskas. Olšaus
kas taip pat pastebi, kad tuo 
metu Vanagaitis dar tebegyve
nęs Paežerėliuose. Jei Vanagai
tis išvažiųvo į Laižuvą 1913 m., 
tai pas Mironą į Valkininkus jis 
galėjo išvažiuoti nebe1 1913, 
rašo Vyt. Sirvydas, bet 1914, o 
gal net ir 1915 m.

žodžiu, studijuojant Vana
gaičio gyvenimą, man nepavyko 
tiksliai nustatyti šių datų: 1. 
Kada Vanagaitis ". apleido ša
kius?, 2. Kada išvažiavo į Lai
žuvą?, 3. Kada išsikėlė į Valki
ninkus?,4- Kada atf'kraustė į 
Daugus?, ‘5. Kada išvąžiavo į 
-Drezdeną ir 6.. Kada grįžo į Lie
tuvą? Galimas dalykas, kad tas 
datas būtų buvę galima nusta
tyti Lietuvoje," bet, .esant Ame
rikoje,' man nepavyko, Į paties 
Vąnagaičio, tvirtinimus, kaip 
matėme, mes turime žiūrėti la-

gaitj į konservatorijų. Jei Vyt. 
Sirvydas apie tų ruošimą skelbė 
minėtoje biografijėlėje ir da
bar tebetvirtina tą patį, tai te
gul įrodo. Jei jis mane įtikins, 
aš jam padėkosiu ir tą vietų 
Vanagaičio biografijoje atitin
kamai ištaisysiu.

Į Kitas Vyt. Sirvydo recenzi
joje iškeltas pastabas atsakysiu 
labai trumpai. Aiškinti, kad Va
nagaitis visą savo gyvenimą 
jautė savo sieloje konfliktą tarp 
menininko biznierio ir meninin
ko tikrąja to žodžio prasme, jei 
recenzentas to nesuprato iš ma
no biografijos, aš nemanau. Te
gul jis dar kartą perskaito 121 
psl. gal'jam tada šis tas paaiš
kės. Ypatingai tegul jis atkrei
pia dėmesį , į paties Vanagaičio 
žodžius, kuriuos jis pasakė savo 
draugui Pilkai prieš miųdamas.

Vyt. Sirvydui taip pat nesu
prantama, kad yra menas ir 
"menas", arba ką mes Lietuvoje

y

l.

išleistų kompozicijų, dainųų'rin- 
kinių, knygų, plokštelių,.Migu
čio numerių, vietų dajtų visų jo 
radijo programų, ruoštų minė
jimų, koncertų, piknikų su. jų 
šiokia tokia finansine apyvarta 
arba žiūrovų skaičiais. Skaity
tojas tada būtų turėjęs statisti
kos pasverti Vanagaičio veik
lą"...., žinoma, viskas galima, 
tik tada būtų reikėję Vanagai
čio biografijai patašyti ne metų, 
bet gal dviejų ar trijų mėty ir 
tai visos Vyt. širvydos siūlomos . 
dienotvarkės nebūtų buvę gali- 
ma atlikti. Paimkime, kad ir 
Vanagaičio išleistų kompozicijų 
sąrašą. Vanagaičio kompozicijų 
buvo išleista atskirais leidiniais, 
bet jų buvo daug paskelbta ir 
Margutyje. Tarkime, kad mes 
išrenkame iš 7000 Margučių'pus
lapių ir iš atskirų, leidinių jo 
kompozicijas ir sudarome sura
šą, bet ar iš tos statistikos skai
tytojas jau būtų gulėjęs pasver
ti Vanagaičio muzikinę veiklą? 
Aišku, ne, nes, kaip žinovai tvir- t. 
tina, daug Vanagaičio kompo
zicijų dar liko nepaskelbtų: jos 
tebeguli jo archyve arba tebesi- 
mėto išblaškytos žmonėse. Su
daryti ' Vanagaičio įdainuotų 
plokštelių sąrašą? J. Žilevičius 
savo straipsnyje tvirtina, kad 
Vanagaitis įdainuvo ■ maždaug 
600 dalykų. Kur šiandien tos 
plokštelės? Amerikos lietuviuo
se? Kaip jas išrinkti? Tai yra 
neįmanomas dalykas ir niekas 
jų pilno sąrašo nesudarys, ne
bent jei kas apvažiuotų visą 
Ameriką, bet aš, deja, to nega
lėjau padaryti.

Panašiai būtų galima pasaky
ti dėl kitų Vyt. Sirvydo progra- . 
mos punktų. Pagaliau man tai 
nesuprantamas vienas dalykas: 
kodėl žmonės davinėdami išmin
tingus patarimus kitiems patys 
jais nesinaudoja? Man kyla 
klausimas, kodėl Vyt. Sirvydas, 
redaguodamas knygą apie B. K. 
Balutį pats "nepasidilgino" Jur- 
gėlos išganingu pavyzdžiu ir ne
surašė, pav., kiek numerių su
redagavo 
Lietuvos
straipsnių jis ten parašė ir ne
sudarė pagrindinio tų straipsnių 
sąrašo, kiek jis turėjo posėdžių 
su visokiais .diplomatais, kiek 
Balutis suredagavo diplomatinių 
notų, kiek kartų dalyvavo viso
kiose tarptautinėse konferenci
jose, kiek jis parašė pranešimų 
Užsienių Reikalų Ministerijai 
būdamas ministeriu Washing- 
tone ir Londone ir t.t. Juk tada 
"skaitytojas bent būtų turėjęs 
statistikos pasverti Balučio 
.veiklai”...

Visai sutinku su Vyt. Sirvydo 
užbaigiamaisiais žodžiais: "Aiš
ku, kas čia padaryta (jis turi 
galvoje mano suredaguotą Va
nagaičio monografiją) gal vė
liau bus kitų geriau padaryta 
su didesniu žinojimu ir įžvil- 
giu”. Aš lygiai tą patį esu pa
reiškęs savo įžanginiame žody
je. Ir dar turiu pridurti, kad 
man Vanagaičio. biografijos ra
šymas dar nėra baigtas darbas. 
Kiek galėdamas aš ir toliau ren
ku apie jį medžiagą ir visada 
esu pasiruošęs pasinaudoti su- 1 
gestijomis bei naujais duome
nimis, jei tik jie objektyvūs, 
rimti

Balutis dirbdamas 
.redakcijoje, kiek

ba jis nesugeba meną skirti nuo 
"meno”, tai ir yra jo skonio ir 
kultūros dalykas. Man gi me
nas turi savo gradacijas, ir aš 
berniškos dainos nekelsiu į sim
fonines augštybes ir vadinamo 
modernizmo teplionės nelyginsiu 
su Mykolo Angelo tapyba. Re
cenzentas ištraukia iš archyvo 

1 seną pasaką ir ‘ rašo: "Meną į 
augštą ir. žemą arba tikrą ir ne
tikrą H’skirstydami nepasiel
kime kaip zakristijonai, kurie 
nuo augštųjų stovylų dulkes 
bedulkindami taip su dievybe 
susipranta, kad Dievo nebesu
pranta”. Map tas pasakymas 
primena zakristijonus, kurie 
nuo statulų puikių visai nešluos
to ir į dievybę' žiūri pro storą 
dulkių sluogsnį. Tuomet visai 
nebenuostabu, kad ■ tie .zakristi
jonai nebeskiria kas yra menas 
ir "menas”, kas yra chaltūra ir 
■balaganas ir kas’ yra tikras te
atras ir kės yra rapsodija' ir 
arklio nušįžvengimas

Nepasigaili man, Vyt. Sirvy
das ir išmintingų paarimų. Jis 
rašo, kad iš Bačiūno išleistos' P. 
Jųrgėlos monografijos " "Anta
nas Olšauskas" Alantas būtų 
naudingai "pasidiliginęs sudarys 
ti pagrindinį sąrašą Vanagaičio

ir patikimi.
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Prašau neatsisakyti paskelb
ti . sekantį mano pareiškimą: 
Kad išvengus bet kokių nesusi
pratimų, pranešu visuomenės 
žiniai, kad aš, Birutė Novickie- 
nė, gimusi Grigaitytė, Liętuvos 
Atgimimo Sąjūdyje nedalyvau
ju ir to sąjūdžio moterį neor
ganizuoju.
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