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LIETUVIAI 
STUDENTAI 

TARPTAUTINĖJE 
PARODOJE .

Vienoj iš didžiausių JAV aukš. 
. tųjų mokyklų — University of 

Illfnois, kiekvienais metais užsie
niečių studentų grupės ir. Zeta 
Phi Eta moterų korporacija ren
gia International Fair. šios pa
rodos metu išstatomos įvairių 
tautų reprezentacinės parodėlės, 
parduodamos importuotos užsie
nietiškos prekės bei valgiai, ruo
šiamos programos, kuriose su. 
savo tautoms charakteringais 
šokiais bei dainomis pasirodo 
studentai iš visų kontinentų.

Šįmet šį tradicinė paroda bu
vo surengta vasario mėn. 22 die
ną. Urbanos Lietuvių Studentų 
Draugija buvo rengėjų taip pat 
pakviesta dalyvauti šioje Inter- 
national Fair. Norint kaip galint 
geriau reprezentuoti Lietuvą bei 
lietuvius studentus buvo 'nutar
ta padaryti mūsų liaudies meno 
eksponatų bei genocido parodėlę 
ir pademonstruoti mūsų tauti
nius šokius.

Dalyvauti programoje su tau
tiniais šokiais buvo pakviesta iš 
Chicagos p. I. Ralienės vadovau
jama Tautinių šokių šokėjų gru
pė.

Mūsų šokėjai pasirodė dviejo
se programose didžiojoj Univer
sity of Illinois salėje. Įvairiatau
tė publika buvo sužavėta nepaš 
prastai puikiai atliktais šokiais, 
šokėjai susilaukė milžiniškų ap
lodismentų ir buvo iššaukti ”biū- 
sui”. Po programos jie gavo dau
gybę komplimentų ir padėkų iš 
Urpversity of Illinois profesorių, 
amerikiečių ir užsieniečių stu- 
zlnnfii T .n ha f ftnucr atiairlnmpiimn
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Kritu dvi vjriiiisylės
Vos šešios savaitės praėjo nuo 

paskelbimo žinios, kad Prancū
zija savo vyriausybės priešakiu 
labai sunkiu laiku (vykstant 
riaušėms Tunise) pastatė, visai 
naują asmenį, Edgar Faure, ku
ris, tarp kita ko, buvo jauniau
sias ministeris pirmininkas, kokį 
Prancūzija buvo kada nors tu
rėjusi — tik 43 metų amžiaus.

Nespėjo spauda jį kaip rei
kiant apibūdinti, aprašyti jo pra
eitį, pasidžiaugti ir paspėlioti, 
kad gal tai kylanti, Prancūzijos 
žvaigždė, nurodyti kaip jis iš 
karto labai gerai užsirekomen
davo ir patraukė savo pusėn 
daug simpatijų, ir štai — jo 
vyriausybė jau atsistatydino.

dentų. Labafdaūg susidomėjimo 
šokiai sukėlė studentų iš Arti
mųjų Rytų tarpe, kurie niekad 
panašių šokių nebuvo matę, čia ' 
gimę Amerikos lietuviai studen
tai su pasididžiavimu sakėsi: ’Tr 
mes esam lietuviai.” Parodos 
rengėjai yra gavę laiškų su pra
šymais surengti universiteto au
ditorijoje vien tik lietuvių kon
certą. Poniai I. Ralienei ir jos 
grupei, kurie jau antrą kartą 
neatsisako atvykti virš 120 my
lių nuo Chicagos ir dalyvauti 
programose taip puikiai repre
zentuojant Lietuvą, priklauso 
mūsų visų gili padėka.

Be lietuvių dar buvo škotų, 
graikų ir pietų amerikiečių tau
tiniai šokiai. Tuo pačiu metu ki
toje salėje pasirodė japonai, in
dai, filipinai, argentiniečiai ir 
kiti.

Mažoj, bet skoningoj parodė
lėje buvo išstatyti mūsų liaudies 
meno gamyniai: audiniai, medžio 
drožiniai, gintaras, odos išdirbi
niai, taip pat knygos ir pąšto 
ženklai. Didelio susidomėjimo 
sukėlė medžio drožiniai, ypač 
tikrai meniškai pagamintos lėkš
tės ir kryžiai, kuriuos maloniai 
paskolino "Margutis”. "Margu
čio” kolektyvas jau antrą kartą 
gelbsti Urbanos Lietuvių Stud. 
D-jai su liaudies meno ekspona
tais. Pirmasis kartas buvo per 
lietuvių studentų suruoštą Lie
tuvos vakarą — Lithuanian 
Night. Džiugu, kad "Margutis”, 
nor ir susidarydamas sau daug 
sunkumų, vis tiek neatsisako 
progų parodyti mūsų puikųjį 
liaudies meną užsieniečiams stu
dentams. -

Firmos ^'Nemunas” meniškai 
pagamintos lietuviškais raštais 
ir vaizdais odinės piniginės bei 
foto albumai traukė visų akį. 
Šios p. J. Gudelio iš Chicagos 
vadovaujamos firmos gaminiai 
buvo taip pat išstatyti pardavi
mui importuotų prekių skyriuje, 
šiame skyriuje buvo pardavinė
jami daiktai gauti iš Švedijos, 
Norvegijos, Kinijos, Meksikos, 
Olandijos, Vokietijos, Prancūzl- 
jc:., Panamos, Siamo, Japonijos 

' ir daug kitų kraštų.
Gražim.1'tnntlnVrt ’
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nius atstovaujančios partijos 
mieliau norėtų mokesčių nekel
ti, o taupyti, sumažinant socia
linius patarnavimus. Ministerio 
pirmininko planas šių nepaten
kino ir geroka dalis tų partijų 
atstovų, kurios vyriausybę rėmė, 
pabalsavo prieš ministerio pir
mininko planą. Jo planas buvo' 
atmestas ir jis atsistatydino.

PADARYK, BET
NEREIKALAUK PINIGŲ!

Prancūzijos ministeris pirmi
ninkas ką tik grįžo iš Lisabonos, 
kur buvo padaryti svarbūs nu
tarimai dėl Europos gynimo or
ganizacijos: Tie susitarimai už
dėjo tam tikrų pareigų ir Pran
cūzijai. Numatyta dar šiais me
tais parengti 12 prancūzų divi
zijų. Patys susitarimai ypatingo 
pasipriešinimo nesutiko. Bet tam 
įvykdyti reikia pinigų. Jų gauti 
buvo trys būdai: mokesčių padi
dinimas, socialinių patarnavimu 
sumažinimas, ar valstybes pa: 
skola. Ministeris pirmininkas pa
rengė planą pavartoti visas tris 
priemones, bet didesnį svorį krei
pė į mokesčius. Jis pareiškė, kad 
vien tik padidinant mokesčius ’ 
galima priešintis infliacijos pa
vojui. O infliacija, anot jo, yra 
pats bjauriausias ir pats netei
singiausias mokestis.

Tačiau politinės partijos į tą 
klausimą žiūri ne vienodai. So
cialistai ir krikščionių demokra
tų partija, kurios atstovauja ne- 
turtingėsniuosiūs sluogsnius, re
mia mokesčių padidinimą. Bet 
turtingesniuosius, ypač prekybi
ninkų bei pramonininkų sluogs-

austos staltiesės, juostos, užval- 
kalėliai, užuolaidos — gauti iš 
p. šiurkutės — sudarė gražią 
lietuviškų audinių parodėlę. 
Spalvingai .išausti mūsų kakla
raiščiai visiems labai patiko ir 
beveik kiekvienas norėjo jų įsi
gyti.

KIENO DABAR EILĖ?

Pagal Prancūzijos konstituci
ją nuversti vyriausybę labai 
lengva, bet sudaryti naują — ne 
juokai. Ji turi pereiti per "dvi 
ugnis”. Pirma turi gauti pasi
tikėjimą prezidento pasiūlytas 
pirmininkas, o paskui dar turi 
gauti pasitikėjimą ir jo sudary
ta vyriausybė.

Tuo tarpu prezidentas pasiūlė 
sudaryti vyriausybę Paul Rey‘ 
naud, buvusiam paskutiniam 
Prancūzijos ministeriui pirmi
ninkui prieš pat Prancūzijos su
klupimą prieš vokiečius. Kad jis 
gautų pasitikėjimą, jis iš anks
to turi sutarti, kurias partijas 
jis mano įtraukti į vyriausybę ir 
kokia bus tos vyriausybės pro
grama. Reynaud planas yra su
daryti "tautinės vienybės vy
riausybę”, įtraukiant visas par- 

lįią?iišpKytus.komunistus. (Par 
žymėtina, kad P.Reynaud turė
jo būti Prancūzijos Laisvosios 
Europos komiteto pirmininku). 
Maža yra vilties, kad šitokią 
plačią ■ koaliciją pasisektų jam 
sulipdyti, kadangi gaulistai ne
linkę eiti į tokią vyriausybę, ku
rios pirmininkas ne pats gen. De 
Gaulle, o socialistai iš viso ne
nori eiti į valdžią kartu su gau- 
listais...

Paul Reynaud bandymas ne
pasisekė ir jis vyriausybę suda
ryti ątsisakė. Gaulistai buvo su-
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Šiomis dienomis į Vilties drau
giją įstojo šie asmenys: 
48. Antanaitis J.,

I

IVaterbury ......... . 25 dol.
49. Botyrius Petras, 

Cleveland .............. 100 .,
50. Židonis Mykolas,

Amsterdam ......... 10 „ ’ * > ' ’KsB

51. Lalas Petras,
Amsterdam ......... 10 .,

52. Lukšis Antanas, S t-: '

Amsterdam .......... 10 „
53. Skruzdys Antanas,

Amsterdam -.......... 10 ,.
■
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Pirmas narių telkimo laikotar
pis baigiasi kovo mėn. 31 d. 
Kviečiame iki to laiko visus tau
tinės minties veikėjus ir jiems 
prijaučiančius stoti nariais Į Vil
ties draugiją.

DIRVOS 
TALKININKAMS

?Ą$i

g

Paskelbtos trečiosios ■ Dirvos 
talkos dovanos talkininkams pa
keičiamos ir tuom pačiu padidi
namos. Apie tai skaityk šio nu
merio 3 psl. Už dovanų pakeiti
mą J. Bačiūnui širdingai dėko
jame.
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Pirmieji pavasario pranašai

"Čia bus nuolatinis lietuviškos jaunimas. Kai dabartinė karta 
kultūros šaltinis” — pasakė Lie
tuvos garbės konsulas Bostone

_, ,---------- --------------------- ! adv. šalna, perkirpdamas kas-
tikę dalyvauti ir Reynaud vado- piną, atidarant Amerikos Lietu
vybėje, bet socialistai pareiškė, 
kad jie negali įeiti į vyriausybę 
su grupe, kurie esą pasireiškę 
nusistatymais, priešingais res
publikai ... O kai paaiškėjo, kad 
į Reynaud vyriausybę ne visos 
partijos eina, tai atsisakė ir 
gaulistai.

Nepasisekus .sudaryti- "tauti
nes vienybės”,vyriausybę, padė
tis pasidarė ypatingai kebli, nes

vių Tautinės Sąjungos Bostono 
skyriaus namus, iškilmėse, įvy
kusiose pereitą šeštadienį, kovo 
1 dieną.

Šaltiniu jis pavadino tuos na
mus todėl, kad, anot jo, čia bus 
vieta, kur turės progos lietuviš
kai ir kultūringai auklėtis mūsų

trauksis iš gyvenimo, iš šio ži
dinio išeis naujos jėgos, kaip iš 
kokio šaltinio išsiliedamos į lie
tuvių visuomeninį gyvenimą..

*
Norėjau būti tarp tų palaimin

tųjų, kurie neregėjo, o įtikėjo. 
Tai yra, dar nematęs, kaip atro
do Bostono ALTS skyriaus su
kurtasis tautinis židinys, jau bu
vau bandęs daug kam papasa
koti, kokį puikų dalyką bosto- 
niškiai Sukūrė.

:1

f

TĖVIŠKĖLĖ SU 11 NR.
šio mėnesio. Tėviškėlę visi 

skaitytojai gaus su Dirvos 11 
Nr., kuris išeis ateinančia sa
vaitę. Jaunieji Tėviškėlės skaity
tojai taip pat atkreipkit rimtą 
dėmesį į skelbimą talką ir do
vanus. . ■ •» . ■ •
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^vyzdžiu parodyti,' kuriuo būdu 
ateivija įneša kultūros turtą į 
šios šalies lobynus, tai Bostono 
lietuvių tautininkų namai nuo 
šiol bus vienas iš geriausių tam 
įrodymų. Jau daugelis bostonie
čių kitataučių yra užsukę pasi
žiūrėti, ka čia tie lietuviai ren
gia. Ir kiekvienas įžengęs iš kar
to tampa pritrenktas netikėto ir 
dar tikrai nematyto grožio. Ne 
ištaigingumas, o naujas, čia ne
matytas menas nustebina, ir nie
kam iš jų dar nereikėjo dėti pa
stangų mandagiai suvaidinti pa
sigėrėjimą. "Terrificl”, ”Won- 
derfull” — tai beveik neišven
giamas kiekvieno amerikiečio 
įspūdžio pareiškimas.

•
O jei kas nori gero pavyzdžio, 

ką gali sukurti darnus senosios 
ir naujosios ateivijos bendradar
biavimas, tai geresnio .irgi ne
rasi. šis kūrinys kaip tik yra to
kio bendradarbiavimo vaisius.

Kaip B. Kalvaitis atidarymo 
metu pažymėjo, tą darbą atliku
sio organizmo stuburkaulis bu
vo senosios ateivijos veikėjas J. 
Kasmauskas. Jis iškėlė tą idėją, 
jis daugiausiai tame darbe padė
jo ir organizavimu ir finansais. 
Gaisro beveik sunaikintas na
mas buvo nupirktas už $2.100. 
Kol jis iš sudegusio laužo virto 
tikru meno kūriniu, tęko išleisti 
dar apie $8.000. Didžioji tų pi
nigų dalis J. Kasmauško kredi
tuota. Be to, sumanymas nebū
tų galėjęs įvykti.

Bet vien pinigas to "nuodėgu
lio” irgi negalėjo paversti tuo, 
kas jis dabar yra. čia pažymėti
ni du asmenys, kurie buvę šio 
darbo širdis ir siela. Tai inž. Mi
kalauskas, vykdęs visas archi
tektūrines idėjas, ir dailininkas 
V. Andriušis, kurio talento ir 
technikinip sugebėjimo dėka 
mūąų ’ liaudies meno turtai taip ■ 
skoningai tapo sudėti j šio židi
nio sienas.

Ir pagaliau — darbo skruzdės! 
Gal kita proga organizatoriai 

Iplačiau papasakos, kas.' ir kaip.

:1 jSį

jj

p;

$3

Bet ne visai pavyko. Vos tik 
įėjus į tą namą teko pripažinti, 
kad — ne, tiek tai tikrai nesiti
kėjau! ‘

Trumpai kalbant, — tai yra 
pirmas toks pavyzdys Ameriko
je, taip įspūdingai parodęs, ko
kia yra toji lietuviška ornamen
tika ir ką iš jos galima sukurti. 
Viršutinė namo salė (apatinė dar 
tik provizoriškai įrengta) neiš
vengiamai priminė, kitą, ligi šiol 
vienintelį tokios rūšies meno1 
kūrinį, būtent, Vytauto Didžiojo 
menę Kaune, Lietuvos Karinin
kų Ramovėje, žinoma, ši salė 
yra mažesnė, negu anoji, ir kuk
lesnė, tačiau tai iš viso yra pir
mas tos rūšies įrengimas, kurį 
tenka matyti po anos Vytauto 
Didžiojo menės. Nežinia dabar, 

1 ar toji menė beatrodo taip, kaip 
i kuris!i* buvo įrengta. Greičiausiai ji 

jau sužalota pagal okupantų sko
nį. Tai Bostono tautininkų namų 
salė, galbūt, šiuo metu yra vie- 

1 nintelė tokia vieta, kuri taip 
turtingai ir taip skoningai pa
puošta lietuviška tautine orna
mentika.

*
Aprašyti, kaip tas .židinys at

rodo, negalima. Reikia jį pama
tyti. Reikia jį aplankyti. Aplan
kyti, jei galima, geriausia ne ko
kio susirinkimo ar pobūvio metu, 
o aplankyti vienam, kai jis tuš
čias, ir pabūti jame valandą, ki
tą ... Išeiti nesinori, ir valanda 
kilnioje tyloje bematant prabė
ga. Panašiai, kaip mistiškoje baž' 
nyčios nuotaikoje. Tik Bažnyčių 
yra daug pasaulyje. O ši vieta 
tuo tarpu yra viena • tokia ... 
Mums, lietuviams, Amerikoje ši
tokia tautinė šventovė dar pir- 

. moji. . -
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" , JL.ci.11 jvcii ciiiciun
. .... , IPrezidentas nebešuranda asmens, parupo įsakymu buvo pašalinta.

Ypatingą susidomėjimą sukę- kuris sutiktų bandyti ką nors Dabartinė vyriausybė daugumos 
Kalbama^kad ši vy- parlamente neturėjo. Bet ji sten. 

gėsi su vvafdistų dauguma šiaip 
taip susitarti.

Pasirodžius laikraščiuose mi
nėtai žiniai apie parlamento atos
togas, ministeris pirmininkas 
pareiškė, kad tai netiesa, kad to
kio akto nėra, o tą pareiškęs jis 
atsistatydino ir išvyko į savo 
ūkį. Pasirodė, kad parlamento 
paleidimo klausimas buvo svars
tytas. To norėjo karalius, tam 
buvo palankūs ir trys ministe- 
riai, kurie jau buvo atsistatydi
nę, kai premjeras pasipriešino 
paleidimui.
. Dabar aiškėja, jog Farukas 
nebuvo patenkintas tuo, kad 
premjeras lyg ir perdaug sten
gėsi nusileiąti wafdistams, kurie 
yra priešingi ne tik anglams, 
bet'taip pat priešingi ir plates
nėms socialinėms, bei kultūri
nėms reformoms. Karalius Faru
kas, ■ nors apie jį ir labai .nepa- 

, lankios , nuomonės. dėl jo priva- 
taus'gyvenimo būdo, paskutiniu 
metu pradeda susilaukti nema
žai pritarimo dėl jo gana ener
gingo pasiryžimo kaip tik imtis 

'' . ■ ' ; ■

t ■' . .

riame raudonais siūlais buvo pa- riausybės krizė gali nuvesti į i 

rodyti lietuvių ištrėmimai į Si
birą bei kitas Rusijos vietas, tuo 
primenant komunistų okupuotą 
Lietuvą ir lietuvių tautos likimą.

Draugijos nariai, apsirengę 
spalvingais lietuviškais tauti
niais drabužiais, aiškino ekspo
natų reikšmę bei teikė žinias 
apie Lietuvą, šalia lietuvių,' pa
rodėles turėjo beveik visos pa
saulio tautos (universitete yra 
studentų iš virš 60 valstybių). 
Paroda buvo plačiai paminėta 
vietos laikraščiuose ir ją aplankė 
virš 3000 žmonių.

Tokie lietuvių studentų pasi
rodymai supažindina kitų tautų 
studentus-su Lietuva, jos ryš- 
tinga kova su komunizmų ir įgy
ja lietuviąms labai .daug nuošir
džių draugų. Tai yra .labai reikš
mingas faktąs, kadangi iš uni
versitetų išeis Amerikos ir kitų 
valstybių opinijas niistatą asme
nys, kurie turės didelės' įtakos 
byloje dėl" Lietuvos išlaisvinimo 
ir būsimos. Nepriklausomos Lje-

konstitucinę krizę.

KITAS PASIKEITIMAS 
EGIPTE

tuvos gyvenimui.
A AA-----■

:iins kostiumas,

- - V .

■ ■

. ■ ■

R. Mieželis 
' j

Ir Egipte šį kartą nauja vy
riausybė išsilaikė tik penkias 
savaites. Bet čia krizės vaizdas 
kiek kitoks, čia jau žinomas 
naujas premjeras ir netruks nei 
Visos vyriausybės sudarymas. 
Bet pats pasikeitimas yra reiš
kinys gana didelių permainų vi
soj Egipto politikoj.

. Vyriausybės atsistatydinimas 
čia įvyko kiek savotišku būdu. 
Laikraščiuose pasirodė žinia, 
kad parlamentas paleidžiamas 
atostogų, o« tai reiškia, kad po 
to jis greičiausiai bus ir visai 
paleistas ir bus 'nauji rinkimai. 
Dabartiniame parlamente dau-

• r- J * •'*
gumą turi wafdistai (Egipto na
cionalistai), kurių vyriausybė 
prieš penkias savaites, po gar-

A,-.

'l

šiųjų Kairo riaušių, karaliaus kovos prieš korupciją ir už pla
tesnes socialines reformas. Ka
dangi ivafdistų partija sudarė 
tam nemažą kliūtį, tai jam ir 
nebetiko premjero nuolaidumas 
jiems. Dabar karalius pavedė su
daryti vyriausybę buvusiam 
wafdistų partijos nariui, ___
pereitais metais buvo iš tos par
tijos išmestas dėl pasišiaušimo 
prieš korupcijos įsigalėjimą, 
j vyriausybę jau įėjo' ir 
tie trys ministeriui, kurie buvo 
norėję atsistatydinti. Jie turį 
gerą vardą, kaip labai sąžiningi 
vyrai. Amerikos vyriausybėje 
reiškiamas pasitenkinimas to
mis permainomis.

Nauja vyriąusybė derybose su 
angląis dėl Sueso kanalo ir Su
dano, manoma, bus irgi kieta, 
bet tikimasi, kad ir anglai šiuo 
atveju .bus išmintingai nuolai
dūs. Tos derybos jau turėjo pra
sidėti, bet prieš pat permainas 
jos buvo atidėtos, nes anglų de
legacijos pirmininkas susirgo. 
O gal tai ir diplomatinė liga ... 
Gal su buvusia vyriausybe nebu
vo pakankamai vilties susitarti. 
Atrodo, jog karalius yra. linkęs, 
kad sųsitarjmas įvyktų. Ir gal 
vyriausybės pakeitimas kaip tik 
tam yra palankus ženklas ...
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KAS ir KUR
• Dešimtoji Europos Tarybos 
sesija šaukiama kovo 19 d. Pa
ryžiuje. Pirmininkaus Švedijos 
užsienių reikalų ministeris Un- 
denas. Lietuviai siųs savo ste
bėtojus.
• šiais metais Rašytojų Draugi
jos literatūros premija bus įtei
kiama kovo mėn. 30 d. Chicago- 
je. Iki to laiko sudarytoji komi
sija nuspręs kam premiją įteikti.

• Dailininkai A. Galdikas ir V.
Kasiulis, gyveną Paryžiuje, ruo- tekantį Nemuną, 
šiasi pavasario parodoms. P. Ka-' 
siulienė audžia vieną savo vyro 
pieštą paveikslą, kuris taip pat 
bus išstatytas parodoje.

• Vet. gydytojas A. Kušlys Ber
no universitete, Šveicarijoje, už 
gyvulių džiovos klausimais pa
rašytą disertaciją gavo dakta
ro laipsnį.

• Vasario 16-osios proga Švei
carijoje išleistas, Dr. A. Geručio 
redaguotas, "Šveicarijos Lietu-

Pirmą kartą, kada į rankas versity of Notre Dame, knygo- 
ėmiau prof. S. Kolupailos para- je sako: "Gražiausias irsekmin- 
šytą knygą "Nemunas", maniau, I ginusias mano gyvenimo laikas 
kad čia bus skaičiai, skaičiai ir 
skaičiai, bus sunku prisiversti 
perskaityti iki pabaigos, iki 237 
puslapio. Deja, apsirikau aš, ap
sirinka ir tie, kurie taip pamano 
dar jos nepirkę. S. Kolupailos 
knyga "Nemunas” yra mūsų 
turtingos istorinės praeities ne
kasdieniška iškarpa.

Autorius savo knygoje duoda 
Nemuno ir prie Nemuno esančios 
aplinkumos labai turtingą, pa
sakyčiau, retai mums dar gir
dėtą, aprašymą. Ir aprašymą 
sultingą, kokį gali duoti didelis 
savo krašto mylėtojas, didelis 
gamtos, o ypatingai upių ir eže
rų draugas. Nėra prasmės kal
bėti apie šios knygos turinį, nes 
reikėtų beveik viską vėl kartoti 
iš knygos, o kad būtume teisūs 
savo žodžiams, čia spausdiname 
vieną ištrauką, kuri liečia musų 
Dzūkijos, Merkinės miestelio, 
praeitį, dabartinį ir pro Merkinę

I
• Pagal oficialius duomenis šiuo ta skaityti eilę paskaitų aktua- 
metu Brazilijoje priskaitoma liais klausimais.
44,803 lietuviai. Sao Paulo mies-1 
te lietuvių yra apie 12,000. Tai 
{stambiausia lietuvių kolonija.
• Brazilijos Lietuvių Sąjungai 
paminėti Brazilijoje išleistas^lei
dinys "Lietuvių Sąjungos Bra
zilijoje metraštis”. Jis išleistas 
Sąjungos dvidešimtmečiui pami
nėti. Iš leidinio galima susida
ryti vaizdą apie .Brazilijos lie
tuvių gyvenimą.

• Iš spaudos išėjo O. B.'Audro
nės eilėraščių rinkinys "Beržų 
pasakos”. 96 psl., kaina $1.50. 
Rinkinys iliustruotas dail. L. Vi
limo. Spaudos darbas Patrios 
spaustuvės.
• Brobklyne gyvenąs J. Sagavi- 
čius - Sagys, žinomas veikėjas ir 
visuomenininkas, išrinktas New 
Yorko architektų ir inžinierių 
sąjungos garbės nariu.
• Chicagoje veikianti Mažosios 
Lietuvos Bičiulių Draugija pra
dėjo rinkti aukas Mažiosios Lie
tuvos organizacijoms, spaudai ir
moksleiviams paremti. Draugi- vių žinių” naujas numeris. Įdo- 
jos valdybon įeina: L. Smulki- mus pasikalbėjimas su prel. K. 
tys, M. Nauburas, J. Mašiotas, Šauliu, vasario šešioliktosios Ak- 
P. Bagdonas ir A. Liorentaitė- 
Aukas prašo siųsti: Mašiotas 
Jonas, 3310 So. Union Avė., Chi
cago 16, III.
• Uragvajuje, kur su visomis 
teisėmis veikia Lietuvos pasiun
tinybė, vasario 16-oji buvo turi
ningai paminėta. Lietuviškos 
programos buvo perduotos per 
penkis Montevideo radiofonus. 
Per visas stotis buvo perduota 
ministerio Dr. K. Graužinio kal
ba apie Lietuvos padėtį.
• Didžiojoj Britanijoj einantis 
laikraštis "Britanijos Lietuvis” 
labai sumažėjus skaitytojams 
Anglijoje (dėl emigracijos į ki
tus kraštus) nori aptarnautį vi
suose Europos kraštuose gyve
nančius lietuvius.
• Prie Pietų Vokietijos radiofo
no, Stuttgarte, suorganizuotose 
diskusijose apie tautos suvere
numą lietuvius atstovavo: W. Ba
naitis, M. Brakas ir Z. Ivinskas. 
M. Brakui ir Z. IvinskUi pasiūly-

to signataru.

AR STIPRUS 
SOVIETU JŪRŲ 

LAIVYNAS?
Britų laivyno šiemetiniame 

metrašty "Jane’s Fighting 
Ships" paskelbta įdomių duome
nų apie Sovietų karo laivus, ku
rie patvirtina kiek anksčiau El
tos paskelbtus samprotavimus. 
Jame taip pat atskleidžiamas 
britų regatos "Lark” likimas. 
Minimoji regata, vokiečių po- 
vand. laivų smarkiai sužalota, 
šiaip taip pasiekė Murmanską, 
kur britų admiraliteto buvo pri
pažinta "nebetinkama tolimes
niam naudojimui”. Tačiau dabar 
Sovietai ją vėl "padarė naudin
gą" ir ne tik negrąžina britams, 
bet paleido į apyvartą kaip savo 
oficialų sovietinį karo laivyno 
vienetą.

Britų duomenimis, dabartinio
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Nemunas turi per 937 kilo
metrus, į jį įteka per 100 ma
žesnių upių, Nemunas teka per 
visą. Lietuvą, Nemunas mūsų di
džiausia upė, prie Nemuno vyko 
labai tiirtinga Lietuvos istorija. 
Ir visa tai šioje knygoje, leng
vai skaitoma forma, skaitytojui 
patiekiama. Pats S. Kolupaila, 
kuris dabar profesoriauja Uni-

naujai sukuriamo sovietinio lai
vyno programa apima tris ko
vos laivus, 20 kreiserių, 120 nai
kintojų ir apie liOOO tolimiau
sioms kelionėms tinkamų pOv.' 
laivų, iš kurių 370 jau1 •apykan
toj. Vokiečių lėktuvnešį ”Graf 
Zepelin” Sovietai pavertė bando
muoju ir karinio apmokymo lai
vu toli mušantiems pabūklams. 
Tuo tarpu prieš Sovietų laivyną 
britai šiuo metu tegaji pastatyti 
aktyvioj tarnyboj esančius 5 ko
vos laivus, 24 kreiserius, 95 nai
kintojus, 53 pov. laivus, 60 mi
nininkų, 7 sunkiuosius ir 6 leng
vuosius lėktuvnešius. Į šį skai
čių neįeina vad. "rezervinis lai
vynas”. JAV karo laivynas ap
ima 5.000 karinių vienetų, iš jų 
vieną kovos laivą, 10 lėktuvne
šių, 4 lyd. lėktuvnešius, 9 sunk, 
kreiserius, 4 lengvuosius, 135 j 
naikintojus ir 72 pov. laivus. 
Amerikiečių kreiseriai ”Naw- 
port News” ir "Salam” šiuo me
tu yra didžiausi, greičiausi ir 
geriausiai pasaulyje ginkluoti 
kreiseriai. Ir šie amerikiečių 
skaičiai betgi neapima aktyvioj 
tarnyboj esančių vad. -'rezervi
nio karo lšivyno” vienetų.. E.

i i

buvo skirtas Nemuno studijoms. 
Būdamas 20 šimtmečio realistas 
— technikas siekiau "pažaboti” 
Nemuną naudingam žmonijos 
darbui, todėl jnatavau jį, tyrinė
jau, stengiau įsprausti į tabeles, 
grafikus ir forrhules. Bet kartu, 
lyg 19 šimtmečio romantikas, 
mylėjau jį, kaip "naminę mano 
upę”, žavėjaus jo nepaliestu 
gamtos grožiu, lankiau ir kitus 
skatinau lankyti, stengiaus at
skleisti įdomią jo praeitį, rašiau 
apie jį visomis kalbomis... Ir 
dabar, toli nuo*1 Tėvynės, lygiai 
kaip kadaise kitas-didysis trem
tinys — romantikas, regiu Ne
muną visame jo grožyje ir ra
šau ilgėdamasisA.”

Nemuną turi perskaityti visi 
lietuviai, suaugę ir būtinai jau
nimas. Būtiną! jaunimas todėl, 
kad iš Šios knygos jis labai gau
siai papildys savo žinias apie 
Lietuvą ir jos grožį. O tokių ži
nių, šiam visokių nutautėjimų 
laike, mes labai ir labai stoko- 
jam. Mokytoją!, kurie rūpinasi 
jaunimo lietuvišku švietimu, turi 
šeštadieninėse mokyklose specia
liai išnagrinėti viską, kas toj 
knygoj parašyta.

Gerai žinau, kad sausai rašy
ti istorijos vadovėlis neįspaus 
tiek įspūdžių ir taip lengvai ne
paliks atmintyje; kaip gali pa
daryti ši, tikro mylėtojo ir žino
vo, rašyta knyga. Knyga apie 
Nemuną, bet ,drauge ir knyga 
apie mūsų Lietuvą.

Nemunas, Dr. Steponas Ko
lupaila, Lietuviu Katalikų Spau
dos Draugijoj,leidinys, 237 pls„ 
kaina $2.00. ‘ ? B. G.
-------- ---------------------------------

Prisidėk•. r--'
prie VILTIES — spaudos

ir radio bendrovės
■ l.

rėmimp.

Primityviškiausia Amerikos 
indėnų giminė Šeri vasaros me
tu gyvena Meksikos vandenyse 
esančioje Tiburon saloje, o žie
mos metu keliasi į pačią Meksi
ką. Šeri indėnai neišpažįsta jo
kios religijos, neturi vadų, gydo
si įvairiais "magiškais” nfilte- 
liais, pragyvenimą pelnosi žve
jyba. Tai vietinintėlėj sena žvejų 
nomadų giminė, savo gyvenimą 
tebetvarkanti keistais ir labai 
primityviais indėniškais papro
čiais. Pvz., vestuvės įvyksta jau
nosios ir jaunojo giminėms suė
jus ir aptarus kainą. Paprastai, 
jaunasis turįs jaunajai sumokėti 
keletą dėžučių kavos (būtinai 
metalinėse dėžutėse) ir konser
vuotų vaisių.

Septynioliktame šimtmetyje 
mokslininkai rado 3000 Šeri gi
minės indėnų. Vietiniai karai ir 
epideminės ligos šią giminę spar
čiai apnaikino. 1920 m. jų tebu
vo vos 180. šiandien, po trisde
šimties metų, jų priskaitoma iki 
219.

Skandinavijos orinio susisieki
mo bendrovė tyliai pasiruošė ati
daryti pirmąją pasaulyje orinio 
Busisiekimo liniją j . JAV per 
šiaurės ašigalį. Lėktuvai regu
liariai pakils iš Skandinavijos 
valstybių, perskris šiaurės aši
galį, Grenlahdijos salą ir nutūps 
Amerikos vakarinio pakraščio 
aerodromuose. 6250,mylių kelią 
lėktuvai nuskris tik su vienu 
sustojimu Grenlandijos saloje, 
kur* amerikiečiai turi didelę avia
cijos bazę. Pirmasis skridimas 
bus atliktas 
pagamintu 
DC-6-B.

f. . : . . . ■ ■

shijigtono. slaptos cejės komu- 
ilistų partijos narys ir griežtai 
patvirtino, kad šios celės keliuo- 
s.e posėdžiuose dalyvavo buvęs 
Amerikos ųžBienių ministerijos 
aukštas pareigūnas Alger Hiąs. 
Grupė raudonų amąrikonų daro 
pastangų išlaisvinti Hissą, bet; 
šis naujas Rūdininkas greičiau
sia jų pastangas sugriaus.

*
»

Trisdešimties metų paslaptis 
pagaliau paaiškėjo. Bostone, 
Mass. per daugelį metų nežinia 
kas ir iš kur atsiųsdavo organi
zacijoms, universitetui, ligoni
nėms ir pavieniams asmenims 
dideles sumas pinigų. Bostono
medicinos biblioteka, Massachu- 
setto farmacijos institutas buvo 
pastatyti šio paslaptingo fondo 
pinigais.

1922 metais G. R. White, mui
lo fabriko "Cuticura Soap Čo." 
savininkas, prieš savo mirtį įra
šė testamente, kad jo įpėdiniai 
nuo pelnytų kiekvienų trijų do
lerių privalo du dolerius skirti 
slaptam labdarybės fondui. Si 
paslaptis turėjo būti saugoma 
trisdešimt metų. Tik šiais me
tais testamento vykdytojai pa
slaptį paskelbė viešumai. Labda
rybės fondas per 30 metų išmo
kėjo 30,000,000 dolerių ir toliau 
šį testamentą tęsės.

J. Stpž.

(Iš PROF. S. KOLUPAILOS KNYGOS NEMUNAS)

Kryžiuočių kronikose Merkenpille 
minima nuo 1377 metų, kada jų mar
šalka Gotfred Linden žygiavo prieš Al
girdą ir apiplėšė Merkinę. 1391 metais 
Merkinę atėmė Vytautas Didysis, o 
1393 metais kryžiuočių mistras Jungin- 
gen ją sugriovė.

Kryžiuočiams buvo ant kelio j Vil
nių, j Trakus, Lydą, Naugarduką, todėl 
jie ne kartą ją užpuldavo, ir naikindavo, 
ir naikindavo,-o lietuviai atstatydavo. 

Per Merkinę ėjo taip pat didelis vieške
lis iš Krokuvos į Vilnių, aplenkdamas 
pavojingą Rūdininkų girią.Todėl Mer
kinėje dažnai lankėsi įvairūs karaliai.

Karalius Jogaila, dažnai medžiojo 
dideliuose užnemunės miškuose. To pat 
tikslu, būdavo Merkinėje Žygimantas 
Augustas ir Vladislovas; IV, kuris čia 
ir mirė 1648 metais. Po karų su švedais,

jusi, 1707-1708 metais ją buvo aplankęs 
rusų caras Petras Didysis.

šešioliktajame šimtmetyje Merki
nėje buvo mūrinė rotušė, kelios bažny
čios ir vienuolynai. Miesto ribas žymė
jo keturi mūriniai stulpai, valstybės 
herbais papuošti; vienas jų, buvo už 
Nemuno.

1794 metais, Kosciuškos sukilimo 
metu, Merkinė buvo sudeginta rusų ka
riuomenes.

S; Moravskio žodžiais, .Merkinė, 
kur mirė daug žymių žmonių, paskirta 
"kapų ir karstų garbei”. . .. • • •

M. Balinėki savo veikale apie Di
džiąją Lietuvos Kunigaikštystę rašo: 
Aštuonioliktojo šimtmečio pabaigoje 
Merkinė teikė keliautojo akiai nualin
to ir senatvėje apkerpėjusio miesto, 
vaizdą. Jos padėtis ties dailiuoju Ne

kada Merkinė buvo smarkiai nukentė- munu yra kaž kokia liūdna, ypač, kai

šį rudenį specialiai 
lėktuvu Dougias

*
Edinburgho universiteto rek

toriumi iškilmingai paskelbtas 
penicilino išradėjas Alexander 
Fleming. Iškilmingo įvesdinimo 
kalboje žymusis mokslininkas 
papasakojo šį epizodą: ”1928 
metų vieną rugsėjo mėnesio rytą 
aš pastebėjau truputį pelėsių 
ant. vienos bakterinės kultūros. 
Atrodė, kad pelėsiai naikino pa
čią bakteriją. Buvo kažkas labai 
nepaprasta. Norėjau išmesti ap
krėstą kultūrą, tačiau pagalvo
jęs nutariau padaryti keletą ty
rimų. Juo daugiau aš tyriau, juo 
įdomiau darėsi. Pagaliau aš nu
stačiau, kad pelėsiai virto stip
riu ir nekenksmingu vaistu, ku
rį aš pavadinau penicilinu.”

*
Adam Hat kompanija, kurios

*

Yra didelis pasirinkimas visų 
gerųjų fabrikų RAŠOMŲ MA
ŠINĖLIŲ su pilnu lietuvišku 
raidynu (kaip, kad buvo Lietu
voje) ; taip pat ir kitų kalbų rai
dynais. Kainos prasideda nuo 
$64.00.

Ten pat gausite skaičiavimo 
mašinas, rotatorius ir kitas raš
tinės reikmenis, fisą lietuvišką, 
spaudą ir visokius lietuviškus 
meno kūrinius. Kroipitis į firmą:

J. Karvelis, 
4434 So. Fairfield Avejiue, 
Tel. Frontier 6-3387, 
Chicago 32, 1UL

•
Egipto kariuomenėje pamažu 

įvedami vokiški metodai. Kadai
se anglų karininkų apmokytoje 
armijoje šiandien yra 427 buvę 
vvehrmachto kąrininkai. Maž
daug prie kiekvieno batalijono 
yra vienas vokietis karininkas — 
instruktorius. Net Egipto armi
jos štabo posėdžiuose dalyvauja 
vokiečių karininkai.•

Praėjusią savaitę į kongreso 
rūmus savo noru netikėtai at
vyko rašytojas Nathaniel Weyl. 
Įėjęs į vidaus saugumo komite
to kambarį, Weyl pareiškė, kad 
jis 1934 metais yra buvęs Wa-

TUOJ ĮSIGYKIT 
ŠIAS KNYGAS!

skrybėlės ir mes nesiojam, gar-
siajam Amerikos dienraščių žur
nalistui Drevv Pearson pusantrų 
metų mokėjo 5,500 dolerių kas 
savaitę ir rėmė jo radijo progra
mą. Bet kai smarkusis senato
rius Joe McCarthy kartą pasa
kė, kad žurnalistas Pearson yra 
komunistų įrankis, melžiamoji 
karvutė užtrūko. Kai senatorius 
pagrasino boikotu prieš kompa
niją, Adam Hat nutraukė sutar
tį ir atsisakė žurnalistą remti.

' •
JAV karinė vadovybė patvir

tino planą, kuriuo visi sprausmi- 
niai ir raketiniai lėktuvai apie 
1960 metus skraidys be jokių 
pilotų, valdomi specialaus me
chanizmo. . ■

',* ■ ■

Kongresas svarsto galimybes 
uždaryti prie Amerikos vyriau
sybės esantį indėnų biurą ir iš
leisti .'įstatymą suteikiantį vi
siems' indėnams Amerikos pilie
tybę. .

--------------- 7- I -----------------------  
iškirtus Leipalingio girias, kur seniau 
vyko garsiosios medžioklės, pasiliko dy
ki smiltynai. Turgaus aikštėje daug 
mūrinių namų, kurie irsta ir sudaro 
liūdną nuotaiką.

Merkinė jau nebeatsikėlė. Garsi 
praeitis su Magdeburgo teise — savi
valdybės privilegija, su rotuše, miesto 
vartais, herbais ir titulais — paliko is
torijai. Rusai rotušę perdirbo Į cerkvę, 
uždarė vienuolynus bei bažnyčias. Su
iro netaisomi ir jau nebereikalingi rū
mai. Merkinė paliko nuošaliai nuo di-‘ 
džiųjų susisiekimo kelių, nebelankė jos 
daugiau karaliai nei carai...

Aplankęs Merkinę 1849 metais S. 
Morąvskis tvirtino, kad Merkinė tebu-. mokykla 
vo žinomą džiovintų grybų gamyba! 
Sic transit gloria muhdi,.. ..

Altorių šešėly
Mykolaitis-Putinas ....

Anglų kalbos gramatika
J. Kukanauza _________

Balutis
J. J. Bačiūno leidinys ....

Dulkės raudonam saulėleidy
V. Ramonas______________ 3.00

Darius ir Girėnas
Jurgėla _______________ ___1.50

Debesys plaukia pažemiu
A. Baronas

Gintaro pasakos
Teta Rūta.................

Kazimieras Sapieha
B. Sruoga .A......

Kuprelis
Ignas šeinius ____

Lietuviškos pasakos
J. Balys__________________ 2.50

Mėnuo vadinamas medaus
N. Mazalaitė__ .____ !___ 2.50

Meškiukas Rudnosiukas
Vytė Nemunėlis __________ 2.00

Motulė paviliojo ,
Lazdynų Pelėda

Nemunas
St. Kolupaila________ :______2.00

Our Country Lithuania
V. Augustinas_______ ...___5.00

Vibos knygos siunčiamos paštu. Užsakant pi
nigus siųskite-

—-$4.00

... 2.00

Princas ir elgeta
1.20

Pirmas rūpestis
Jurgis Jankus ____________ 2.00

... 1.50
Pragaro pošvaistės

■ V. Alantas------------------------- 3.50

2.50

0.35

2.50

2.00

Partizanai už gelcž. uždangos 
Daumantas _________

Raipybė man
J. KėkStas......................

Raguvos malūnininkas 
V. Tamulaitia ..

Sudiev, kvietkeli 
Pulgis Andriušis

San MichaI knyga 
Axel Munthe ...

šventieji akmenys 
Faustas Kirša

Tėvų pasakos
A. Giedrius .

Tautosaka apie dangų
J. Balys .u------- ......

Tautosakos Lobynas 
J. Balys ---------- ---------

Vieneri metai ir viena savaitė
B. Gaidžiūnas ____________ 1.50

Valentina
A. Vaičiulaitis...........................2.00

ir daug kitų

dirva;
6820 Superior Avė., 
CIeveland 3, Ohio
—|’ ........ fili

medžioklių ragai, o tūkstantamečiai 
ąžuolai dengė sukaitusius nuo kaitros 
savo monarchių smilkinius, ten šian
dieną iš dykinių ir miškų kirtimų vil
kosi alkanos Merkinės žydų ožkos...

Ir Nepriklausomoje Lietuvoje Mer
kinė liko .tolimu pademarklinijo užkam
piu.. Jai ir dabar nesisekė.

Čia buvo pradėjusi gražiai dirbti 
lietuviškos kultūros darbą vidurinė mo
kykla, kuriai'visą sielą ir savo mate- čia viduje dailiai išpuošta., Jos lubose 
Halinius išteklius buvo atidavęs jos ve? jau 1912 rtiętais nupieštas mūsų Vytis! 
dejas kuri, dr. Juozas Bakšys. 1924 me- Prie Merkio žiočių — aukštas pi- 
tų pabaigoje jį nužudė iš anapus de- lies kalnas, kurį plauna mažytis Stan- 

t:; vienas šlaitaš gerokai

Pamokos suiro; O mūsų laivą visą dieną 
lankė žingeidus jaunimas ir žavėjusi 
jo "didumu”.

Merkinė matyti iš tolo, ypač plau
kiant Nemunu iš Kauno: ant* aukšto 
smėlio kranto — stogų krūva, kuriai 
Viešpatauja baltos bažnyčios stogas. 
Bažnyčia be bokšto, bet aukštu gotišku 
stogu. Seniau ji priklausė jėzuitų, vė
liau domininkobų vienuolynui. Bažny-

, marklinijos atsiųsto žmogžudžio ran- gio upelis:, ____ ____
' ka.. 1929 metais buvo uždaryta ir pati apgriuvęs. Kalhas priklauso klebo- 

, i... ■ nijai. Prieš keletą metų spaudo-
Dabar Merkinės gyvenimas visai * je buvo varoma kampanija -prieš kle- 

. apmiręs, joje beliko vos 2000 gyvento- bono ožkas, kurios trypė šlaitus. Greta 
1872 metais plaukęs pro Merkinę jų. Mieste nebuvo, galimą net laikraščio jo — garsusis Merkinės piliakalnis, 

archeologas Z. - GlogeriS' ją vaizduoja, nusipirkti, tik apeidavo autobusas iš Stangio daubos atskirtas nuo miesto, 
kaip menką miesčiuką, kur jo giliuose Kauno, ir tai ne kas dieną. -Iš plikos piliakalnio Viršūnes — labai
smiltynuose grimsta vežimai. Tada ar- ' Kai pirmą kartą atplaukėm iš Kau- platus reginys; Tiesiai ateina Nemunas,, 
dė buvusio vienuolyno sienas ir plytas no garlaiviu,. 1924 metų rugsėjo mėn. kuris suka dešinėn, iš kairės — didin- 
kroyė'į laivą gabenti į Rumbonis kitai ‘28 d., visas miestas atėjo į Tirantą pa- , gas Merkio slėnis. Ties piliakalniu per 
štatybai. Kur seniau aukštai kilę į dan- žiūrėti to "neregėto dzyvo”. Mokytojai Nemuną pastatytas plento tiltas. Ųž 
gu laivų Stiebai, kur aidėjo karališkų nesugebėjo sulaikyti moksleivių, visos tilto —smėlio kopos su retais krūmokš-
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500 Nauju skaitytojų

premijos skiriamos sutelkus 
skaitytojų.
kviečiame į trečiąją Dirvos

rių tarybas tvirtina partijos ko
mitetai. . 1

bei logiškumo. Jis piktinasi to
kiais posakiais, kaip "didesnioji 
pusė”, "mažesnioji pusė”, "pir
mų pirmiausia” ir kt. Toki posa
kiai esą absoliučios ignorancijos

Vii;

sudaryti įspūdį, kad matemati- žmonių. Lietuvoj "mokslus ėjo’ 
kas yra įprastame žmonių gy- 
venimė nepakenčiamas bendrau-

1 tojas ... Juk, jeigu draudžia sa-
, ... i "mažesnioji pusė”, tai, ko

A

Prof. Viktoras Biržiška šių davinius, kažkaip savaime priė- 
metų "Aidų” 2-me numeryje pa-1 jau išvados, kad matematika yra 
skelbtu savo straipsniu apie ma
tematiką paskatino mane šį'kar
tą atitrūkti nuo vadinamųjų "ak
tualijų". Pifekątino pačiu pir
muoju sakiniu, kur jis visai tei
singai pastebi, kad kiekvienos 
tautos visuomenėje yra paplitu
si .keista ir perdėm klaidinga 
nuomonė apie matematiką.

Iš tikrųjų, tų klaidingų nuo
monių apie matematiką labai 
daug kur galima sutikti. Tariant 
prof. Biržiškai pasibaisėjimo su- 

, keliančiu posakiu, "didžioji pu
sė” mokinių bene visais laikais 
į matematikos mokslą, drauge ir 
į jos mokytojus, žiūri kaip į kokį 
baubą, ar bent kaip nežinia už 
kokias nuodėmes paskirtą baus
mę...

Kodėl taip yra ? Tai šitas klau
simas ir sugundė mane apie tai 
pasidalinti su skaitytojais min
timis, kilusiomis beskaitant prof. 
Vikt. Biržiškos straipsnį.

¥ ¥

Prof. Biržiška teigia, kad ma
tematika esanti laikoma slaptu, 
tik rinktiniams žmonėms tcpri- 
einamu mokslu, kuriame nebėra 
jokių, neišspręstų problemų, ku
riame viskas aišku ir kuriame 
todėl jau nebegalima nieko nau
ja atrasti. Kitaip sakant, mate
matika esanti laikoma mokslu, 
kuriame jau nebėra vietos kūry
biniam jieškojimui.

Šitą pažiūrą profesorius ir 
stengiasi sugriauti, bandydamas 
skaitytojams išaiškinti, kas yra 
ta matematika, ir bandymas 
jiems pasakyti, kad ir matemati
koje dar toli gražu ne visos pro
blemos išspręstos, kad dar toli' greičiausiai 99 iš šimto skaity- 
gražu nėra progos pasireikšti,* tojų, pabandę tą' straipsnį per- 
beartėjant prie tobulybės. | skaityti, jei nėra specialistai

Bet čia reikia pastebėti, kad matematikai, tik dar kartą galės 
toji matematikos nemėgstanti ir pagalvoti: "Na, ką čia dabar 
jos beveik tiesiog bijahti žmo- (tas profesorius sako, kad klaida 
nijos "didžioji pusė” retai: kada yra manyti, jog matematika tėra 
j matematiką pažiūri taip giliai. 
Paprastai matematiką laiko tik 
"sausu”, neįdomiu, sunkiai įkan
damu mokslu ir tiek. Žmonės, 
kurie matematiką mėgsta ir tu
ri atitinkamų gabumų, kitų daž- , 
niausiai laikomi neturinčiais ; 
"jausmų”, neturinčiais "roman
tikos” žmonėmis, kitaip sakant, : 
"vaikščiojančiomis formulomis".

Ar taip iš tikrųjų yra? žinoma, 
ne. Bet toks įsitikinimas yra įsi
vyravęs ne visiškai be pamato. 
Pirmutinė to priežastis yra, ma
no nuomone, didžiuma matema
tikos ■ mokytojų. Jie dar žemes
nėse mokyklose sudaro, tokį 
įspūdį mokiniams. Deja, ir ma-l 
tematikos fakultetuose nedauge
lis profesorių tokią nuomonę iš
sklaido ...

Prieš maždaug 25 metus, dar 
būdamas gimnazijoje, ypač 
spręsdamas trigonometrijos už-

kaip tik pašėlusiai įdomus daly
kas! Ne tik nė "sausas”, bet 
priešingai — dalykas, kuriame 
žmogaus vaizduotės gyvumas 
būtinai reikalingas, jei nori 
"perkąsti" visų tų "nepašvęsta
jam” beprasmiškomis atrodančių 
ir manipuliacijų formulomis 
kartais tiesiog stebinantį pras
mingumą,

Ir iš karto kilo mintis — ko
dėl taip yra, kad retas matema
tikos mokytojas parodo moki
niams tą tikrąjį matematikos 
prasmingumą ir jos įdomumą, 
galimybes pasireikšti su logika 
sujungtam vaizduotės lakumui 
— ir tai ne tik bejieškant naujų 
problemų sprendimo, bet ir besu- 
sipažįstant jau su kitų išspręs
tomis problemomis? Iš to buvo 
išvada — pasiryžimas studijuoti 
matematiką ir tapti tokiu ma
tematikos mokytoju, kurio mo
kiniams matematika nebūtų 
"baubas...”

Ir studijavau, beveik trejus 
metus, tarp kitų ir pas patį prof. 
Vikt. Biržišką. Ir nenusivyliau 

>l/n Til. .rian. l.iinn • > n ‘ 

linkybės neleido Inatematikos 
fakulteto užbaigti ir įvykdyti 
pirma minėtą pasiryžimą.

♦ ♦

Ir vėl bandau aiškintis, kodėl 
kaip tik šis prof. Biržiškos 
straipsnis paskatino apie tai kal
bėti. Todėl, kad jis man pasiro
dė beesąs dar vienu nauju pa
vyzdžiu. rodančiu dėl ko visuo
menėje apie matematiką yra to
kių klaidingų nuomonių, kurio
mis profesorius nusiskundžia. 
Nes jau ne "didžioji pusė”, o

skaičių aibės galia, vadinamos 
nesuskaitytinėmis aibėmis”/..

Profesorius, lyg ir pats su
abejojęs, ar skaitytojui tatai 
bus' aišku, stengiais tą. teigimą 
paaiškinti tokiu sakiniu:

Pvz. yra nesuskaitytinėkvisų 
vieno tikrojo argumento tolydi
nių tikrųjų funkcijų aibė ir 
pan."

Kad dalykas po tokio paaiški
nimo nematematikui nepasidarys 
aiškesnis, regis, netenka nei 
abejęti...

Teatleidžia gerb. profesorius, 
jei išsitarsiu čia, kad prie klau
simo prieita nors ir labai giliai, 
moksliškai, bet... nepedagogiš
kai. Bandant skaitytojams, tai 
yra; įvairaus išsilavinimo ir įvai
rių, kartais nuo matematikos la
bai tolimų specialybių žmonėms, 
kai ką pasakyti apie matematiką, 
pavartotas netinkamas metodas. 
Rezultatas — noras jiems kai 
ką pasakyti, kai ką paaiškinti 
liks neįvykęs, tikslas nepasiek
tas, nes labai retas kas pajėgs 
suvokti, kas norėta išaiškinti.

Tai nėra priekaištas specialiai 
i kalbamajam rašiniui. Leiskime,

■it i n
■..y. ■■■:■. ....
dalyko specialistams, tiems, ku
rie galės jį "įkasti”. Visi kiti — 
tegul sau neskaito, žinoma, kaip 
tik dėl to visuomenėj ir nepasi
keis nuomonė apie matematiką,
kuria profesorius pačioj pradžioj 
nusiskundžia. 'Bet tiek to. Tas 
sukelia tik kitą mint j. Būtent 
— mums reikia tarp kitų daly
kų neužmiršti susirūpinti ir pe
dagogikos talento ugdymu savo 
tarpe.

Štai daugelis mūsų, patekę į 
tokius darbus, kurių niekad sa
vo gyvenime nėra dirbę, turi jų 
mokytis. Mokytis turi iš seniau 
dirbančių, prityrusių bendradar
bių ar vyresniųjų. Kai kur tie 
gal ir nesistengia pamokyti. At
seit,'jei norit čia dirbti, tai pa
tys būkit gudrūs išmokt i... Bet 
daug kur yra ir labai gerų norų 
pamokyti, tačiau tas mokymas 
esti labai savotiškas. Jei ką aiš
kina, tai taip, kaip jau beveik 
viską žinančiam: pasakys sku
biai, neaiškiai ir mano, kad jau 
turėjai viską puikiausiai supras
ti. Aiškintojas mano, kad jeigu 
jam jau aišku, tai ir kitam tas 
turi būti aišku. Tai yra Įiedago- 
ginio sugebėjimo stoka.

Mūsiškiuose pedagoginio su
gebėjimo diegų yra daug. Bet 
juos reikia palaikyti ir ugdyti. 

. Tai svarbu visose srityse. Kurio-

je srityje bus mūsų specialistų, 
nė tik tokių, kurie patys sugeba 
gerai tą dirbti, bet sugeba ir ki
tus pamokyti, toje srityje mes 
būsime stipresni. Galvojant apie 
Lietuvos ateitį, reikia atminti,

matematikoje pasėka.
Iš ■ tiesų, griežtai matematiš

kai imant toki posakiai yra ab
surdiški. Bet argi viskas gyve
nime turi būti tvarkoma griež- 

______ ; tais matematikos dėsniais ? Kal- 
kad, jeigu norime turėti daugiau I ba — gyvoji žmonių kalba — 
gerų niedikų, tai jų nebus be -*-»—’ -----*«---------
gerų medicinos pedagogų, jei no
rime turėti gerų inžinierių sta
tybininkų, tai jų irgi nebus be 
gerų tos srities pedagogų, ir t,t. 
Įvairių, "praktiškų ir nepraktiš
kų” sričių specialistai, jei dar 
galvoja kurie apie Lietuvos atei
ties gyvenimą turėtų tarp ko 
kita rengtis būti ir tų sričių pe
dagogais, patraukliais ir nuo
sekliais, šuoliais į priekį nenu
bėgant sugebančiais dalyką iš
dėstyti mokytojais.

¥ ¥

PAVERGTOJE 
TĖVYNĖJE

Kaip ir anksčiau, taip ir šiemet 
komunstai prieš vasario 16-ją 
okup. Lietuvoje sustiprino seki
mą, tačiau, kaip ir seniau, tiek 
Vilniuje, ypač Rasų kapinėse ir 
prie Gedimino pilies, tiek Kaune, 
Šiauliuose ir kitur buvo išmėty
ta prieš okupantus atsišaukimų, 
įspėjimų, primintos gyventojams 
Nepriklausomybės, metinės ir 
jos reikšmė, šiemet taip pat, kas 
galėdamas, klausėsi radiįos tran
sliacijų per AB, iš Vatikano, Pa
ryžiaus ir kitur, nors dėl to rizi
ka dar daugiau padidėjo.

• ♦ •

"Tiesos” N. 29 (š. m. vasario 
3 d.) vedamuoju "Kaimo lekto
riumai", nurodomą, kad visoj

dažnai nesiskaito ne tik su mate
matikos, bet ir su pačios forma
linės logikos dėsniais. Ji turi 
savo logiką. Ką pasakysite apie 
tokius posakius, kaip 'širdis 
liepsnoja", "užmesk akį”, "dantį 
galanda", ir t.t. ir t.t. Iš pirmo 
žvilgsnio čia nėra jokios logikos, 
tikri absurdai. Bet ar reikia aiš
kinti, jog tai iš tikrųjų yra kal
bos turtai, jos vaizdingumo pa
žibos. Tas pats ir su mažesnio- 
siomis bei didesniosiomis "pusė
mis”. Aišku, kad čia turima gal
voje ne matematinė pusė, o tik 
dalis. Tą visi labai gerai supran-, 
ta, ir matematikui nėra pagrin-.Sov. Sąjungoj 1951 m. gavo”mo- 
do prie to kibti. Jei jis prie tokiu1 kytis” (faktiškai — klausytis 
dalyku kimba, tai tikrai gali priverčiamos agitacijos) 57 mil.

■----------- , . • . ... . .

apie pusę mil. žmonių, komun. 
literatūros išleista 8,9 mil. egz. 
bendro tiražo, komunistinimas ir 
rusinimas' buvo skleidžiamas 
2.924 klubų — skaityklų, 320 

'anoj pusėj ežero”! Nes juk gi vat*- "kaimo klubų”, 767 biblio- 
/“j ".kultūros namų”, 30 

I muziejų. Lietuvoj taip nat vei- 
sai lygi su šiapus esančiąja da-Jcįa *<e*‘ šimtai "lektoriumų”, ku-

Rūpi dar grįžti prie to mate
matikos "sausumo”. Matemati
koje būtinas logikos griežtumas 
ir tikslumas, be abejo, atsiliepia 
į tilo dalyku užsiimančio žmo
gaus galvoseną ir kitose srityse. 
Štai gerb. profesorius Vikt. Bir- _WJ„ 
žišlca ir gyvoje žmonių kalboje kyti 
reikalauja matematinio tikslumo Į gero, gal uždraus sakyti ir, pvz., 

i**»**e| v • J M, * to* •
negalima tvirtinti, kad už eže-' tekų, 135 "kultūros namų”, 30 
ro esanti erdvės dalis yra vi-'muziejų. Lietuvoj taip pat vei-

tik pateptiesiems teprieinamas 
dalykas! Ką gi čia paprastas 
žmogus gali suprasti!”

Iš tiesų, nors ir prieš daugelį 
metų, bet augštosios matemati
kos mokslo visdėlto ragavęs, tik 
ypatingai atidžiai įsiskaitydamas 
šiaip taip sugebėjau sekti pro
fesoriaus mintį ir numanyti, kur
link ji veda. Kas apie augštosios 
matematikos sąvokas bei įvardus 
(terminus) nėra girdėjęs, (o to
kių juk, turbūt, skaitytojų tarpe 
labai stipri dauguma), tam šis 
straipsnis nė tik nieko nepasa
kys apie matematiką, bet suda
rys dar baisesnio baubo įspūdį, 

Inei prieš tai bus apie matematiką 
turėjęs ... Ilgai nejieškant, im
kim kad ir tokį sakinį:

"Nepasibaigiamos aibės, kurių' 
elementų. negalima sunumeruo
ti, ir kurių galia yra tuo būdu 
didesnė, negu visų natūrinių

Nuo 1952 metų'kovo mėn. 1 dienos 
iki 1952 metų birželio mėn. 15 dienos 
skelbiama trečioji Dirvos talka.

Į talką kviečiami visi mūsų talki
ninkai, dabartiniai skaitytojai ir Dirvos 
draugai. Bendromis pastangomis mes 
turime sutelkti 500 naujų skaitytojų, 
kurie dar Dirvos, dėl vienokių ar kitokių 
priežasčių, neskaito.

Mes visus talkininkus prašome at
kreipti ypatingą dėmesį j tas šeimas, 
kurios turi vaikų. Dirva leidžia mėne
sini, gražiai tvarkomą, 16 didelių pus
lapių "Tėviškėlę”, kuri visiems Dirvos 
skaitytojams duodama nemokamai. Tai 
vienintelis vaikų laikraštis, spausdina
mas tokiu tiražu ir paskleidžiamas i>o 
viso pasaulio lietuvių šeimas. Mūsų tiks
las "Tėviškėlę" dažninti, tenkinti tėvų 
ir vaikų norus. Jei mes padidinsime 
Dirvos skaitytojų šeimą, susidarys są
lygos dažniau ir "Tėviškėlę” leisti. Tat 
j šią talką turi įsijungti ir jaunieji, jei 
jie nori dažniau savo laikraštį skaityti.

Dirva pradėjo aktyviai telkti ge
riausius bendradarbius, gyvenančius 
įvairiausiuose pasaulio kraštuose. Kiek
vienam numery jūs matot naujas pa
vardes. Bendra talka padidinę prenume
ratorių skaičių Jūs įgalinsit mus tuo 
keliu ir toliau eiti ir laikraštį padaryti 
tokį, kokio kiekvienas lietuvis trokšta.

Dirvos talkai pasibaigus, trys dau- 
. ginusia naujų skaitytojų surinkę talki

ninkai, gaus premijas.

Pirmoji premija — atostogų savai
tė J. Bačiūno Tabor Farm ar Prospect 
Point vasarvietėse. Antroji premija — 
30 dolerių ir trečioji premija — 20 do
lerių. Premijas gauna surinkę nemažiau 
kaip 20 naujų skaitytojų.

Jaunieji Tėviškėlės skaitytojai, tu
rintieji nemažiau kaip 12 metų, taip 
pat kviečiami aktyviai įsijungti i talką. 
Jiems taip pat skiriamos trys dovanos:,

Pirmoji — savaitė atostogų J. Ba
čiūno paminėtose vasarvietėse. Antroji 
premija — radijo aparatas ir trečioji 
premija — 10 dol. Premijos skiriamos 
surinkus nemažiau kaip 12 naujų pre
numeratorių.

J. Bačiūno vasarvietėse jaunieji ga
li atostogauti ir be tėvų, nes yra specia
li priežiūra. Jei vyks ir tėvai — gaus 
specialią nuolaidą. Jei suaugęs talkinin
kas laimė? premiją iv norės vykti su 
savo šeima, šeimos nariai taip pat gaus 
nuolaidą.

Naujiesiams skaitytojams, burtų 
keliu bus paskirta 25 naujai išėjusios 
knygos.

Talkininkams premijos bus skiria
mos pagal surinktų taškų skaičių. Me
tinė prenumerata vertinama 4 taškais, 
pusmetinė 
1 tašku.

Visos
500 naujų

Visus 
talką! .

limi... Atsiprašau, tada gal ir 
"šiapus” negalima sakyti?

Ar galima kur nors būti "visų 
pirma” ar "pirmų pirmiausias”? 
Matematiškai — ne, nes tik vie
nas kas gali būti pirmas, o jeigu 
kas ne pirmas, tai tegali būti 
antras, ar trečias ir t.t. Bet gy
venimiškai kalbant, dalykai at
rodo kitaip. Sakysim — pirmieji 
savanoriai ir vėlesnieji. Tų pir
mųjų buvo daugelis, ir jų tarpe 
.caikurie buvo pirmesni, kaikune 
ne taip jau labai patys pirmieji. 
Kas nors buvo ir visų pirmiau
sias, arba pirmų pirmiausias. 
Man regis, kad taip drąsiai gali 
kalbėti ne tik matematikos ig- 
norantai, bet taip pat ir jos pro
fesoriai, nei kiek nesusidėdami 
nei kalbos dvasiai, nei matema
tikai.

O juk ir pats prof. Biržiška 
net matematiniame apbrėžime 
kažin ar tiksliai vartoja žodžius. 
Štai: "Dydžiu matematikoj va
dinama visa tai, kas gali būti 
laikoma sau lygiu ar nelygiu”. 
Ar gi galima iš viso ką nors 
palyginti su juo pačiu? Juk, jei
gu jau kas nors palyginamas, 
tai tik su kuo kitu. Lyginimas ko 
nors su juo pačiu, atrodo, lyg ir 
būtų veiksmas be pakankamo 
objektų kiekio: yra ką lyginti, 
bet nėra su kuo ...

Todėl gal, pačios matematikos 
labui, nevertėtų jos precizišku
mu terorizuoti kitų gyvenimo 
sričių.

» ♦ »

1951 metai Vilniaus operos 
nulydėti tradicine Traviata, ba
letas davė atnaujintą "Raimon
dos” spektaklį, užtat Vilniaus 
dramos teatras gavo pastatyti 
perdėm komun. premjerą 
čiojo kurso studentas”.

* » » '

Londone įvykusią Europos Są
jūdžio konferenciją, komunistai 
tiek per radiją, tiek per spaudą 
pradėjo bjauriausiai dergti. Iš
plūsti veikėjai ne tik lietuviš
kai ir rusiškai, bet ypač smar
kiai juos išdergė Varšuvos radi
jas, išvadindamas "judų kon
gresu”, drauge skelbdamas, kad 
jie gauną-vis didėjančią iš ang
losaksų paramą, pasisakę už Vo
kietijos atginklavimą etc. Euro
pos tremtinių vis didėjantis vie
ningumas ir jiems teikiama Va
karų parama komunistus tiesiog 
siutina.

Ar jau 

įstojai j 

VILTIES 

draugiją?

DIRVĄ UŽSISAKYTI
galima ir šiandien, nėra reikalo
laukti nei metų, nei mėnesio

pabaigos! \

liais — kiek akys siekia. Smėlingas ir 
visas šlaitas tarp miesto ir Nemuno, 

. tikra Sahąra. Kai pučia vėjas, aštrūs 
smėlio grūdeliai skaudžiai plauna vei
dą, akių atmerkti negalima. Smėlio lau
kuose už miesto baigia kuklūs liudinin
kai. Vieną jų vėliau apdailino ir padarė 
jame koplytėlę su kryžiumi.

Dar liūdniau atrodė Merkinė 1942 
metais. Žygiuodami į Rusiją 1941 metų 
birželio mėn., vokiečiai apšaudė Mer
kinę artilerijos ugnimi, nors rusų čia 
jau nebebuvo. Daug medinių-.namų bu
vo sudegę, mūrinių vietoje pasiliko tik 
plytų krūvos. Ir likusi miesto dalis bu
vo apytuštė. Vokiečiai bijojo mieste ro- 
dytis, nes apylinkėse siautė partizanai. 
Už miesto, prie plento, buvo iš rąstų 
pastatytas blokhauzas sų Įgula, • lyg 
Amerikos prerijose prieš šimtą metų..'.

4 . Miesto aikštėje ųebebuyo-matyti seno- ■ 
visko varpo, nuimto iš senosios rotušės, 

jJ^kuris kabojo miesto, aikštėje. Gąl jį 
'^buvo pagrobę vokiečiai metalo laužui, 

o gal vietos žmonės paslėpę nuo vokie- 
čių akių... .

tonu 284 m 3/s, ties Kaunu 299 m 3 s.
1922 metais žymus mūsų miškinin

kas Povilas Matulionis (1860-1932), ta
da Žemės Ūkio viceministras, vėliau 
buvęs pirmasis Žemės Ūkio Akademi
jos Dotnuvoje rektorius, buvo suren
gęs Nemunui tirti ekspediciją. Kartu 
su juo dalyvavo, kiek prisimenu, A. Vi- 
reliūnas, L. Vailionis ir E. Nonevičius. 
Tam tikslui Į Merkinę buvo nugabenta 
nedidelė brandvachta — valtis su ba
rakėliu, kuri buvo plukdoma pasroviui. 
Oras pasitaikė blogas, vairininkas bu
vo neprityręs, laivas dažnai įstrigdavo 
tarp akmenų. Netekę kantrybės tyri
nėtojai išsiskirstė, o laivas pasiliko kaž 
kur apie Birštoną.

Plačioje Nemuno vagoje žemiau 
Merkinės yra kelios žemos smėlio sa-

Nemuno slėnis paliai Merkinę keis
tai netaisyklingas. Jis yra platus ties 
Merkio žiotimis, dar platesnis žemiau 
Merkinės, kur į Nemuną įteka Strauja. 
Plento tiltas ant kelio iš Merkinės į Lei
palingį ir Kapčiamiesti pastatytas 
siauriausioje slėnio vietoje. Tiltas yra 
203 m ilgumo, aštuonių angų po 25 m. 
Pastatė jį vokiečiai Pirmojo pasaulinio 
karo metu, 1916 metais. Jie paliko tilto 
vidury juodąjį arą ir užraše "Merecz- 
Bruecke”. Tie užrašai užtepti, bet kar
tais nuo karto dažai nublunka ir.vėl su 
kryžiuočio Šypsena ryškėja vokiečių, 
ekspansijos emblema. Prie vieno, tilto 
tauro įtaisyta vandens matuoklė'.. Že
miau tilto matuojamas vandens debitas . , ■ , ««««, »«-

' . . . . los, pilnos įvairių paukščių, rojus me-
Vidutinis Neniuno debitasitieą Gar- džio.tojams! Čia įteka iš dešiniojo šono 

dinų yra 218 m 3/s, ligi Merkio jis pri- nedidelis upelis Strauja, kurios baseine, 
auga ligi 246 m 3/s. Merkys prisideda Sųbartonių kaime, gimė Dzūkijos dai- 
savo 27 m 3/s debitu, tad ties Merkine njus yįncas Krėvė-Mickevičius. Strau- 
Nemuno debitas .yra 273 m 3/s. Toliau j05 signis turi apie 800 m platumo, kai 
vidutinis Nemuno debitas tik nežymiai Nemunas žemiau jos žipčių teturi 200 
auga: ties Alytum 277 m 3/s, ties Birš-' m. Tas rodo, kad Strauja .teka ne savo

‘ ■ >

padarytu, bet senuoju ledyno slėniu.
Žemiau Straujos žiočių Nemuno 

yaga staiga siaurėja. Čia yra pirmas, 
Merkinės slenkstis. Toliau, siauroje ir 
tiesioje Nemuno vagoje tarp Maksimo- 
nių kaimo aukštame dešiniajame kran
te ir Jonionių taip pat aukštame kairia
jame krante, viena po kitos eina trys 
rėvos keistais vardais: Žirklės, Kurpius 
ir, kiek žemiau, Siuvėjas, gudiškai Nož- 
ny, švec ir Kravec. Nemuno krantai 
čia vėl rodo savo jėgą. Šis ruožas savo 
dailumų labai, primena Gardino apylin
kes. Ypatingai gražus aukštas kairy
sis krantas, aukštu miškų papuoštas.

Apie tą vietą taip rašė Z. Glogeris 
prieš 60 metų savo veikale "Kelionė 
Nemunu:”

"Pakraščiai, gražios eglių ir pušų 
■ girios padengti pradeda. kilti ir tiekti 
mūsų akiai dailius reginius. Ąžuolai, 
beržai, alksniai, eglės ir lazdynai Suda
ro atšlaitėse du amfiteatrus. Juos už; 
baigia rėmai: dangaus mėlynė, iš vir
šaus, žemčiuginis vandens veidas iš 
apačios. Vaizdą padailina nuostabiai 
malonus akiai miško spalvų žaidimas

"Ties vienu iš Nemuno posūkių, 
kairiojo kranto šlaituose, lenkiame ne
paprastai žavingą užkampį su puikia 
nuožulnia pieva, įterpta tarp tamsios 
eglių girios. Gailėjaus, kodėl mūsų val
tyje nebuvo gero peizažisto, kuris būtų 
įamžinęs drobėje tą tipišką panemunių 
reginį. Tokių vaizdų buvo čia seniau 
daug. Miškus kertant jie visi išnyks. 
Pajutau širdgėlą mūsų tapytojams. Juk 
iš reginių, kuriuos dar sutinkame, bū
tų-galima pagaminti puikų albumą. O
po keliolikos metų jau bus pervėlu. Se
ni medžiai kertami, plūgas bei kastu
vas plečiasi, Nemuno krantai visiškai 
netenka savo pirminio pobūdžio ir ža
vingumo ... •

"Taigi, vieni tik sielininkai ir plau
kią su jais miško pirklių raštininkai 

-galėjo gėrėtis šiais nuostabiais rėgi- 
niais, gaivintis pievų ir miškų kvapu, 
žavėtis lakštingalų giesmėmis ir gar
džiuotis krikštoliniu. šaltinių nekta
ru...”

Ir ką begalėtumėm pridėti prie šių 
jautrios sielos ašarų po tiek metu?...

(Pabaiga)
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Įsteigė kompozitorius
A. VANAGAITIS

Kaina -metams $3.00 
Susipažinti siunčiamas
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; 6765 So. Western Avė.
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' Dainuojant dazhai kai kurios ęilutūs pakartojamos. Jeigu kartojama 
tik ta viena eilutė, tai tada žyrpima (Ii) tos eilutės gale. Jei kartojamos dvi 
.paskutinės (arba pirmutinės) posmo eilutės, tada žymima (2x2). Pagaliau 
jei kartojamos trys paskutines eilutės, tai žymima-i3x2j. Pakartojimai ir 
priedainiai, jei jie toliau, taisyklingai; kartojasi, žymimi tik prie pirmojo 
posmo.- Taip daroma vietos taupymo dūliai. į

. t’(Bus-daugiau)

"Šita knygelė —

MĖNUO, VADINAMAS MEDAUS
— niekuomet nebūtų buvusi parašyta; jei mes gyventume 
ten, iš kur esame išmesti.,." — taip savo septintųjų 
knygų pradeda žymioji mūsų rašytoja NELĖMAZALAITfi. 
Autorė su jai vienai būdingu stiliaus grakštumu iškelia kų 
tik ištekėjusios moters sielos problemas, jaunamartės svars
tymus ir iš jų išplaukiančius įvykius.

Šią (ne tik iš vardo) -įspūdingą apysaką išleido Gabija.' 
220 psl., kaina $2.50.. Knyga gaunama: .

MARGUTIS

Uršulė Žemaitienė

Redagavo Jonas Balys

Kvieslys

Vakarynų dainos *

V. Senkus

ATVIRAS ŽODIS

PASKUTINIS UŽSAKĄS

VAKARYNOS

būt dėl tos priežasties Maž. Lietuvoj kvieslys stengdavos raitas 
įjoti j trobą. J. B.J Užtat gudrus kvieslys turi su savim lenciūgą 
su spyna, prirakina žirgą už kaklo prie tvoros, eidamas j namus 
ir kamanas nešasi kartu. Balno tai iš viso neima, tik kokį patie- 
saliuką ant žirgo nugaros užsideda. Didelė gaištis ir nepatogu
mas kviesliui, bet išvengia nemalobumų ir šnugeliai negauna iš 
jo pasijuokti. Lietuvoj buvo geri žmonės, bet šposininkų niekados Reiks pusrytėliai 
netrūko. | Mum jaunom rengti,

į lygią lankelę 
šienpjūviam nešti.

. . H,

Idėjinei spaudai sustiprinti neužtenka

Kvieslys būna taip pat ir pabroliu vestuvėse. Ir dar jis 
yra reikalingas, kai marti dovanas dalina: jis. turi pašaukti gi
mines ir kviestus svečius prie dovanų. O ką jis galina nuo jauna
vedžių, jų giminių ir draugų juos kviesdamas, tai jau jo naudą.

[Kvieslio institucija yra skolinys iš vokiečių. Rytų Lietu
voje toks kvieslys nežinomas. J. B.]

SUVALKIEČIŲ VESTUVES

4
Atjojo bernelis per lygų laukelį 
Ant juodbėro žirgelio. (2)

. Pririšo žirgą prie alyvėlės, 
Prie alyvos šakelės.

Žirgelis žvengė, alyvėlę lenkė, 
Lenkė alyvos šakelę.

O kad taip linktų tėvelių širdelė, 
Leistų , už manęs dukrelę.

Tėvelis leido, močiutė žadėjo," ■-
Mergelė pati ėjo.

O kaip laiminga ši šventa dienelė, 
Ma ir jaunai mergelei.

Vos tik praėjo pora nedėlėlių,
Jau mudu prie grotelių.

Tėvelis davė dįdę dalelę, 
O močiutė kraitelį.

Aš turiu mergelę, mergelė bernelį,
O tėveliai žentelį.

atsako trumpai, bet lietuviškai: 
”man čia gerai", čia betkokia 
netolerancija vyrų tarpe, kuopos 
vadovybės netoleruojama, ir šie 
vyrai pasijunta, kad jie traktuo
jami lygiai taip, kaip "didlietu
viai” ir tarpusavis nepasitikėji
mas išnyksta, šie vyrai ateina 
neragavę UNRRA’os "pyragų”, 
dažną atveda čia turėtas baisus 
skurdas, taip, kad jie drausmės 
atžvilgiu dažnai pralenkia ir 
"didžlietuvius”. •

Dabartiniu metu, Vytauto Di
džiojo sargybų kuopai vadovauja 
kapt. V. Vilkutaitis, turėdamas 
šiuos artimiausius bendradar
bius : pulk. Sutkų, maj. Buliką, 
maj. Bliumchiną ir lt. Smieliaus- 
ką.

Lietuviškų kuopų ryšininkai 
prie amerikiečių vyr. EUCOM . 
štabo Heidelberg’e inž. Augus- 
taitis ir Reino sričiai kapt L 
Venckus.

tik sumanymų ir nutarimų: tam reikia 

apčiuopiamo ir žymaus pasiaukojimo

kuopos
Vytautėnai žengia sestuosius metus

' • • • t” " • •
vyrams buvo patikėtas garsiojo 
•Nuerenberg’o kalėjimo celės ir 
jų "brangūs” gyventojai —s buv. 
Nacinės Vokietijos vadai.

Dabartinės kuopos sąstate 70 
- 80% pastovūs žmonės ir apsi
sprendę savo ateitį rišti su šia 
kuopa, čia skaitomasi ir su ta 
galimybe, kad gavus Vokietijai 
pilną savarankiškumą ši ir kitos 
kuopos gali būti perneštos ir 
perrengtos Prancūzijoje, šiuo 
metu vyksta, labiausiai nemėgs
tamų Vokietijoje, lenkų tautybės 
vyrų permetimas j Prancūziją.

Su lietuviškų kuopų papildy
mu, neturima rūpesčio, nes čia, 
nežiūrint politinių veiksnių rie
tenų, randama bendra kalba su 
"mažlietuviais”. Jie ateina j šias 
kuopas, dažnas užmiršęs arba 
primiršęs tėvų kalbą, kaip Doe- 
ring’iai, žarderniuk’ai ir po ei
lės mėnesių pasidaro tikrais "lie
tuvininkais”. Dažnas paklaustas, 
kaip Tamstai patinka pas mus,

Paskutinis vakarėlis 
Kai pas motinėlę. (2) 

šveiskit, broliai, aukso žiedus, 
Maukit an rankelių.

Pinkit, sesės vainikėlį,
Kai trečias užsakąs eina, tą sekmadienį jaunoji gražiai Dėkit an galvelės, 

pasipuošia vestuviniais drabužiais, užsideda vainiką ant galvos ir Renkit, broliai, bėrus žirgus 
eina į bažnyčią su vyriausia pamerge ar seseria. Toji jai patar- Seselei važiuoti, 
nauja bažnyčioje: nuima šilkinę skarelę, kurią jai vaikinas nu- Kai važiavote pirmą lauką — 
pirko. Per pamaldas ji turi būti vienplaukė, vadinasi, jau nuota- Sesuo nekalbėjo, 
kauja. Dažnai būna ir pats vaikinas bažnyčioje, ir mato savąją Kai važiavom antrą lauką —
”po vainiku". Išėjus iš bažnyčios, vyriausia pamergė vėl uždeda Prade’ gailiai verktie.
skarelę jai ant galvos. Daugelis nuotaką pagarbiai sveikina, pa- Privažiavom bažnytėlę 
giria parėdus, linki jai laimės naujame gyvenime. O ji vis ne- Gražiai mūravotą. 
labai linksma eina su savo palydove. Kur turi užeigą, tai ten Kai ji ėjo per šventorių, 
nurengia jos vestuvinius drabužius ir uždeda paprastus. Jei vasa- Siūbau kai nendrelė, 
ros laikas, tai eina abi kur pasivaikščioti. Kaip ji ėjo per bažnyčią,

| Linko kai rūtelė.’ 
Imkit, broliai, už rankelių, 
Veskit prie grotelių.

Jau ateina kunigėlis 
Pirmadienį jau vakarynos. Moterys viską kepa ir verda,] ščyrą šliūbą duotie. 

ką tik žada turėti vestuvėms, šeimininkas parveža iš miesto gė- Perims rankas su stulele,
rimus. O jaunimas tai jau ir galvų netenka su tuo namų puoši- Sumainys žiedelius,
mu: vidų ir iš lauko išpuošia žaliomis šakutėmis ir vainikais, Kai sumainė aukso žiedus — 
popierinėm gėlelėm, visokiais lenciūgėliais, pasiūtais paukščiais, Tai mano mergelė. 
— kas tik ką išgalvoja gražiau ir diviniau. Mažne viso kaimo 
jaunimas subėga ir suneša kas kokį gražų daiktelį turi: tai iš 
šiaudų kokį sietelį padaręs, tai iš margo skudurėlio gražu paukštį 
pasiuvęs. Visiem ta diena tokia trumpa, kad rodos, jei ir trys 
dienos sueitų į vieną, ir tai nebūtų per ilga. Visi skubina ir dar 
kits kitą ragina: — Na, greičiau, kas tau, ar užmigai? Matai, 
vakaras, o dar kiek darbo turime ... Ir iš tikrųjų daug darbo, 
nes reikia namus ir kiemą papuošti, kad vestuvininkai turėtų 
daugiau malonumo ir pagirtų jaunuomenės darbštumą bei suge
bėjimus. •

Vėlai po pietų nuotaka su savo vyriausia pamerge eina 
per kaimų, prašydama visus į vestuves. Nors jau visi buvo kviesti, 
tačiau pati jaunoji tuo pagerbia savo kaimo žmones. Geri kaimynai 
ir ją pačią gražiai apdovanoja. Nuotaka aplanko ir kviečia visus: 
jeigu kas būtų ją kada ir kiek įžeidęs, ar ji kitą, tai dabar viens 
kitą atsiprašo ir susitaiko.

Pavakariais ateina muzikantai. Pradeda rinktis kaimo jau
nimas. dauguma giminių, atvažiuoja svečiai kur iš toliau. Jei 
netoli gyvena svočia ir vaikinas, tai ir jie vakarynose dalyvauja. 
[Šitai rodo seno papročio sunykimą ir netekimą savo pirmykštės 
prasmės. Vakarynos iš esmės yra merginos ir vaikino atsisvei- 
mos skyrium kiekvieno savo namuose. Tai atsiskyrimas 
kinimas su savo jaunystės draugais -ėmis ir visados būdavo daro- 
iš nevedusiųjų bendruomenės ir ruošimasis pereiti į naują vedusių 
bendruomenę, labai svarbi apeiga. J. B.]

Muzikantai užtraukia maršą, jaunimas uždainuoja, šeimi
ninkės paruošia lengvą užkandį su gėrimais. Po užkandžių esti 
šokiai ir daug dainuoja. Tai jau, vadinasi,, vestuvės prasidėjo.

. Jl*. ■ I
Kvieslio nelaimės ir nemalonumai yra tokie. Kartais na

miškiai bernai įsmeigia kokią adatą ar vinį į balną ar į kamanas. Atsidainuokim, 
Kai kvieslys užsėda ant žirgo, tai tas kad jau šoka ir numeta Mudvi sesele, 
vainiką. Kartais sužeidžia ar bjauriai išpurvina. Pas svetimus Kol jaunos, kol gražios, 
nuima kamanas ir paslepia, o kartais ir patį žirgą įveda į kokį Kol pas močiutę. (2) 
tvartą ir uždaro. Kitas koks užšoks ant kvieslio žirgelio ir jodi- O kaip išeisim 
nėja p., visą kaimą, kviesdamas į vestuves. Kartais nusega tą Nuo motinėlės, 
gėlelę nuo kamanų ir sako: — Prašau į šermenis, toks ir toks Ęitokias daineles
mirė. Dar pasako vieno ar kito jaunavedžio pavardę, žmonės Mudvi dainuosim,
stebisi: — Dėl Dievo, nagi nedalioj girdėjau antrą užsaką, jau Reikg anksti kelti 
turi būti jų vestuvės, tai kas ten galėjo nutikti? O tas išdykėlis jr Vg]a, gulti 
lekia j kitą kaimą. Kvieslys išeina iš stubos, ogi žirgo nėra. [Tur- Samdyta šeimyna

Reiks pabudyti.
Samdyta šeimyna 
Reiks pabudyti, 
Anyta mošelė 
Reiks pamigdyti.

Nesidžiaukie, bernužėli,
Da ne tavo valioj. 

Parvažiavom į namelius — 
Tai mano mergelė.

Nesidžiaukie, bernžėli,
Da ne tavo valioj.

Kai susėdom už stalelio — 
Tai mano mergelė.

Nesidžiaukie, bernužėli,
Da ne tavo valioj.

Kai nuėmė vainikėlį — 
Tai maiio mergelė.

Nesidžiaukie, bernužėli,
Da ne tavo valioj. 

Parvažiavom pas anytą — 
Tai mano mergelė.

Gali džiaugtis, bernužėli: 
Dabar tavo valioj.
[Šitoje dainoje yra išreikšta liau

dies pažiūra, kad vedybos tik tada įsi
galioja, kai jau visos vestuvių apei
gos yra atliktos. Pavyzdžiui, jei grįž
tant iš bažnyčios atsitinka nelaimė, 
arkliams pasibaidžius jaunikis užsi
muša, tai jaunoji nėra vadinama "naš
lė”, bet ji lieka kaip buvus "merge
lė.” Kad ir buvo jungtuvės bažnyčioj, 
tačiau kol neatliktos visos tradicinės 
vestuvių apeigos ir mergina neįves
dinta į vyro namus, vedybos nelaiko
mos pilnomis. J. B.]
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Aš pamarėlėm vaikščiojau, 
Baltai ■rankeles mazgojau. 
Atjojo bernelis
Per lygų laukelį
Pas mane. (3x2)

__Mergužėle tu mano,
(LelijėIė tų mano, 
Ar eisi.už manęs, 
Ar būsi'tu mano 
Mergelė.

— Bernužėli tu mano, 
Dobilėli-tu mano, 
Perkalbėk tėvelį 
Ir seną, močiutę 
Tu mano.

Tai aš eiBiu už tavęs,
1 Tai ir būsiu aš tavo: 

Tai eisiu už tavęs, 
Tai būsiu aš tavo 
Mergelę.
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Atpūsk, vėjeli, svirno dureles, (2) 
Kad pamatyčiu, kad paregėčia 
Savo mergelę. (2x2)

Prie jos lovelės būčia sargeliu: 
Tyliai dainuočia, balso neduočia, 
Nepabudyčia. .

— Miegok mergele, miegok jaunoji, 
Ilgą dienelę, trumpą naktelę 
Nusivaikščiojus.

— Atstok, berneli, neviliok manęs: 
Turiu tėvelį, seną močiutę, 
Neleis už tavęs.

— Mano mergele, mano jaunoji, 
Maldausiu tėvelį, seną močiutę. 
Tai leis už manęs.

Iš buvusių 2 lietuviškų sargy
bos bei inžinierijos dalinių Vo
kietijoje, teliko’3 kuopos.

£592 LSvc Co. vadovaujama 
kapt M. Neimano. Kuopos pa
skirtis pantoninių tiltų statyba. 
Kuopa priklausydama tiesiogiai 
amerikiečių inžinierijos daliniui, 
dalyvauja visuose žymesniuose 
amerikiečių kariuomenės manev
ruose, statydama tiltus.

2040 L Svc Co. (darbo kuopa) 
vadovaujama kapt R. Berento- 

Seniausioji liet sargybų kuo
pa 4204 L. Svc Co. turinti Vy
tauto Didžiojo vardą.

Vytautėnai gruodžio mėn. 15 
d. atšventė savo 5 metų jubilie
jų. Tai gražus jubiliejus, ne tik 
jų uždavinių vykdyme, bet ir lie
tuviškų reikalų sargyboje. Kuo
pa per savo penkmetį, solidaru
mo mokesčių pavidale, lietuvių 
bendruomenei ir Tautos Fondui 
padarė 50.000 DM įnašą. Lietu
viškos kuopos yra didis ramstis 
lietuviškų institucijų išlaikyme 
Vokietijoje. O kiek kuopos vado
vybė gauna laiškų, pagalbos pra
šančių. Ir retas iš jų tebūva ne
išgirstas. šios sumos sudaromos 
iš mėnesinių kuopos vyrų įnašų, 
kurių mėnesinė suma siekia 800 
- 900 DM.

Kuopos stovėjimo vieta gra
žusis Vokietijos kurortas Bad 
Kreuznach, kuriame yra įsikūręs 
(peklos ant ratų — Heli on 
Wheels) divizijos štabas. Šios ; 
kuopos du būriai iškomandiruoti , 
tarnybai . į Reino pakrantes 
Worms ir Mainz. Vytautėnai yra j 
užsirekomendavę, kaip geriausia 
kuopa visoje Reino srityje, iš ten 
esančių virš 100 kuopų, draus
mės ir savo susitvarkymo at
žvilgiu. Ir nebereikalo šiems vy
rams yra patikėti apsaugai svar
būs amerikiečių įrengimai. Jie i 
neša ■ tarnybąj“ kaip reprezenta
ciniai postai, prie įvairių divizi
jos buveinių. Jų uniforma: bal
ti šalikai, diržai, gedros, baltos 
pirštinės, su išsiuvinėta ameri
kiečių tautine vėliava ir ”Lithu- 
anian” įrašu. Kuopa pasiekė šio 
lygio, vadovybės ir vyrų bend
romis pastangomis. Be savo tie
sioginio darbo sargybų tarnybos, 
Čia turima karinio apmokymo, 
rikiuotės ir anglų kalbos pamo
kos, kas savaitėje sudaro 6-10 
valandų. Kuopa turi savo futbu- 
lo komandą, kuri turėjo turnyrą 
su kitų kuopų bei vietos vokiečių 
futbulo komandomis.

Švenčiant penkmečio jubiliejų 
šios kuopos vyrų tarpe tebėra tik 
14 "veteranų”, kurie savo įsto
jimą j šią kuopą atžymėjo kuo
pos įsakymu 1946 m. gruodžio 
mėn. 15 d. ,

Vien iš šios kuopos, penkių 
metų bėgyje, į visus pasaulio 
kraštus yra išemigravę apie 
"trys kuopos”__750 vyrų.

Ši pirmoji lietuvių kuopa ga
vo buv. Schęinfeld’o lietuvių 
bendruomenės dovaną — kuopos 
vėliavą, kurią Vytautėnai tesau
go įvairiausiose Vokiet. vietovė
se: Nuerenberg, Bamberge ir 
galiausiai Reino srityje, šiems

Praėjo Vasario 16 diena — 
Lietuvos Respublikos Nepriklau
somybės Paskelbimo sukakties 
diena. Nuo to paskelbimo dienos 
prabėgo 34 metai, kurių tik 22 
metai laisvo gyvenimo ir jau 
dvylikti metai nelaisvės. 12 me
tų! Tai baisu! Tai laikas pakan
kamas subręsti naujai kartai. 
It kokiai kartai ? Kiek metų Lie
tuva dar laisvės neturės ir kiek . 
metu dąr reikės bolševikams mū-j

■ T / r* "su tautos didžiumai suplugdyti, 
ją kankinant, tremiant, ku'dant 
ir jaunąją kartą komunistais 
auklėjant?

Mūsų tauta taip maža ir mes 
taip žiauriai tolydžio mažėjam, 
ypač bolševikų smaugiamoj tė
vynėj. Aukščiausias, laikas mums 
susigriebti ir susijungti tikroj 
vienybėj, tėvynei ir tautai pa
švenčiant visas jėgas. Ne tokioj 
vienybėj, kurios pavyzdį nuo 
1946 metų mums rodo mūsų tė
vynės vadavimo veiksniai ir ku
ri nuo jų, kaip nuo veidrodžio, 
atsispindi mūsų išeivijoj ir jos 
viešam žody — spaudoj!

• *
Vasario 16 dieną atšvęsta su

kaktis 22 metų Lietuvos Respub-] 
likos Nepriklausomybės ir 12 
metų jos nelaisvės, žiaurios ver
gijos ir kančių. Atšvęsta ... net 
atšokta ši nebetinkama šventė. 
Kodėl čia lietuviai išeiviai per tą 
šventę šoko, kai tuo metu tėvy
nėje ... šimtai mūsų brolių ir 
sesių miršta kančiose, plūsdami 
krauju? Kodėl buvo šokta minė
jimuose, jeigu prieš tai mūsų 
spaudoj buvo pasisakyta prieš 
šokius ir jeigu visuomenėj su tuo 
sutikta? Buvo paskelbti šokiai 
todėl, jog tikėtasi daugiau pini-

^NUOMONES
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go surinkti iš šokėjų ir bare už 
degtinę! Už pinigą alui ir degti
nei parduota principas — soli
darizuoti nors tą dieną kenčian
tiems tėvynėje! Už pinigą?! 
Taip. Jo reikia, bet ne tokiu ke
liu jo jieškotina. Pašalinkit kliū
tis mūsų pinigui nekliudomai 
plaukti į Tautos Fondą.

Nebepaslėpsi nuo visuomenės, 
kad nuo 1946 metų (šeši metai 
jau) mūsų tėvynės Išlaisvinimo 

.Komitete nereikšmingiems parti- 
niems ginčams bei nesutarimams 
sugaištama daugiau pusės bran
gaus laiko. Laiko, skirto Lietu
vos Išlaisvinimo reikalams. Išli
ko, apmokamo pinigine parama 
išeivijoje ir tautos krauju tėvy
nėje! Tai žiauri prabanga. Kas 
gali lengva širdimi tokią žiaurią 
prabangą toliau remti ? Salin 
konkurencinės tendencijos bei 
grumtynės dėl dominavimo iš 
VLIKo — tam bus laikas Lietu
vos seime, Lietuvai laisvę atga
vus! Mes norim aukoti ir gausiai, 
bet tik mūsų laisvės reikalui ir 
tik sveikam bei darbingam mūsų 
Vyriausiam Lietuvos Išlaisvini
mo Komitetui, turinčiam visos 
visuomenės pasitikėjimą.

•
Broliai lietuviai, krikščionys 

demokratai (supraskite, visa jū
sų srovė su visomis 5 partijo
mis), tolimesnis mūsų vienybės 
ir visų lietuvių, apjungimo lais
vinimo reikalams pasisekimas 
priklauso nuo jūsų! Sugebėkite 
Lietuvos labui atsisakyti jūsų 
dominavimo VLIKe, kur suda
rote pusę tik nuo 1946 metų, at
stovaudami vfeną srovę net pen
kiomis partijomis, kurios esmė
je ideologiniai tarp savęs nesi
skiria. Ir įvyks tai, ko siekiama 
— mūsų apsijungimas ir vieny- z 
bė', Įrodykit, jog jums iš tikrųjų, Č 
nerūpi partinė lygsvaros arit
metika, jog jūs iš tikrųjų tėvy- %.i 
nes ir tautos reikalus statote 
aukščiau! ,

Vyt. Vintartūs, Chicago
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Ar jau pirkai

Vilties 
spaudos ir radijo 

draugijos 
nario lakštus?
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.Lietuviai studentai studijuoją 
University of Illinois minėjo Lie
tuvos Nepriklausomybės šventę 
iškilmingame Draugijos susirin
kime. Be visų collegų į minėjimą 
buvo pakviesti ir Urbanoje bei 
apylinkėse gyveną lietuviai.

Minėjimą atidarė R. Mieželis, 
pakviesdamas susirinkimui pir
mininkauti K. Labanauską. Po 
išsamios ir įdomios Ą. Juodikio 
paskaitos, kurioje jis nušvietė 
dabartinę Lietuvos padėtį lais
vojo pasaulio politiniuose sluogs- 
niuose ir mūsų studentų uždavi
nius, buvo duotas lietuviškos 
dainos ir žodžio montažas, pa
rengtas E. Veleckio. Montažas 
visus susirinkusius nukėlė kele- 

. tai minučių į mūsų brangiąją 
Tėvynę ir suteikė jėgų tolimes
nėm studijom.

Minėjimo metu buvo vienbal
siai priimta rezoliucija VLIKui, 
nurodant reikalingumą priimti 
Mažosios Lietuvos atstovą pilna
teisiu VLIKo nariu ir rasti glau
desnį bendradarbiavimą su Lie
tuvos Diplomatijos Atstovais. 
Pasiųsti sveikinimai L.D.š. min. 
S. Lozoraičiui, VLIKui ir prof. 
M. Biržiškai, kaip , Vasario 16 d. 
akto signatarui. Minėjimas už
baigtas Lietuvos himnu, kuris 
pirmą kartą skambėjo šio seno 
universiteto sienose.

Mes, Lietuvių Studentų Drau
gijos prie University of Illinois 
nariai ir Urbanos lietuviai, su
sirinkę Lietuvos Nepriklausomy
bės šventės minėjimo proga pa
reiškiame sekanti:

Tvirtai tikėdami Nepriklauso
mos Lietuvos Atstatymo Dienos 
artumu ir matydami laisvąjį pa-

šaulį ruošiantis galutinei kovai 
su žmonijos priešu — komuniz
mu, manome, kad į pavergtos ir 
kenčiančios Lietuvos laisvinimo 
kovą turi būti vieningai įtrauk
tos visos mūsų Tautos pajėgos. 
Reikia visomis išgalėmis siekti 
budraus ir koordinuoto, Lietuvių 
Tautos interesams atstovaujan
čio, bendradarbiavimo tarp šiuo
laikinių vadovaujančių organų.

Tą pareigą mums uždeda did
vyriškai tebekovojančių partiza
nų pralietas kraujas, žūstan- 
čiųjų tremtinių likimas tolimojo 
Sibiro taigose, paniekintų bei pa
mintų mūsų sesių ir brolių kan
čios pavergtoje Tėvynėje.

Tik aktyvia, bendra ir suderin
ta veikla mes pajėgsime kovoti 
su Raudonuoju Slibinu ir tą kovą 
apvainikuoti laimėjimu.

Todėl mes jaučiam pareigą, 
prašyti Vyriausią Lietuvos Iš
laisvinimo Komitetą kad:

1. Teigiamai būtų išspręstas 
Mažosios Lietuvos atstovę 
dalyvavimo VLIKe klausi
mas priimant jį pilnateisiu 
VLIKo nariu.
Tarp VLIKo ir Lietuvos 
Diplomatijos Atstovų būtų 
rastas glaudus bendradar- 
vimas.

Vardan tos Lietuvos 
Vienybė težydi!

Kazys Labanauskas 
Sus. Pirmininkas 

Evaldas Veleckis
Sus. Sekretorius

* ♦
Vėliau įvykusiam Urbanos 

Lietuvių Studentų Draugijos su
sirinkime buvo apsvarstyta visa 
eilė einamųjų reikalų. Plačiau 
buvo apsistota prie klausimų, lie
čiančių dalyvavimą didžiojoj už-
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WELLANDE 
TAUTINĖS 
SĄJUNGOS 

SKYRIUS
IVelland, Ont. šių metų vasa

rio mėn. 17 d„ buvo sušauktas 
Kanados Lietuvių Tautinės Są
jungos Wellando Skyriaus stei
giamasis susirinkimas.

I Skyriaus Valdybą išrinkta ir 
pareigoms pasiskirstė: Mikas 
šalčiūnas — pirm., Kazys Lu- 
kauskas — sekretorius, Vanda 
Bajoraitė — iždininkė. Kandida
tais liko: Juozas Satkevičius ir 
Antanas čibas.

Vasario mėn. 24 d., KLTS WeL 
lando Skyrius, p. Vinco Bieliūno 
ūkyje surengė "Tradicinį Užga
vėnių Blynų Balių”. -Tarp dau
gumos wellandiškių, buvo atsi
lankiusių svečių ir iš Niagara 
Falls. Vakaras praleistas links
moje ir darnioje nuotaikoje.

Visiems prisidėjusiems prie 
šio gražaus pobūvio, jį parėmu- 
siems, taip pat mieliems sve
čiams už atsilankymą, kuoširdin- 
giausiai dėkojame.

KLTS, Wellando Skyriaus 
Valdyba

2.

šiemečių studentų parodoje — < 
Intemątional Fair ir Genocido i 
parodos suruošimą. Gaila, kad . 
šis gražus D-jos sumanymas, i 
surengti Genocido parodą Uni
versity of Illinois, sutiko kai ku
rių universitetui vadovaujančių 
asmenų pasipriešinimą ir bent 
šį semestrą negalės būti įvykdy
tas. Tačiau valdyba nenustoja 
vilties truputį vėliau surengti 
šią labai svarbią ir naudingą 
Lietuvos laisvės bylai parodą.

* *
Naujoji D-jos valdyba pasi

skirstė pareigomis taip: L. Tre
čiokas — pirmininkas, R. Mie
želis — vice-pirm. ir A. Krikš
čiūnaitė — sekr.

* •
Tenka pasidžiaugti, kad jau 

trečias lietuvis baigė University 
of Illinois B. S. laipsniu. Tai L. 
Maskalifinas, gavęs statybos in
žinieriaus diplomą.

L. Maskaliūnas Vokietijoje 
baigė Blombergo gimnaziją ir j 
lankė Pabaltijo Universitetą 
Pinneberge. Atvykęs į JAV įsto
jo į University of Illinois. Būda
mas universitete, šalia studijų 
jis daug dirbo visuomeninėje 
veikloje, eidam’as Liet. Stud. II- 
jos pirmininko pareigas. Be to, 
aktyviai dalyvauja ir Skautų Są
jungos veikloje. Buvo Studentų 
Skautų Korp! VYTIS skyrių 
pirmininkas Pabaltijo ir Illinois 
Universitetuose ir yra Korp! 
VYTIS Centro Valdybos nariu. 
Dabar dirba inžinieriaus darbą 
vienoje Chicagos statybos firmo
je.

Urbanos Lietuvių Studentų 
Draugijos Valdyba ir nariai lin
ki L. Mąskaliūnui sėkmės nau
jam darbe. — rm.

NEPRIKLAUSOMYBES MINĖJIMAS 
BOSTONE

Lietuvos nepriklauso m y b ė s 
paskelbimo minėjimas Bostone 
šiais metais skyrėsi nuo seniau 
buvusių tos dienos minėjimų.

Vasario 16 d. So. Bostono lie
tuvių šv. Petro parapijos baž
nyčioje buvo atlaikytos gedulin
gos pamaldos už žuvusius kovo
je dėl Lietuvos laisvės. Pamal
das laikė ir gražų, tai dienai pri
taikintą pamokslą pasakė kun. 
M. Vembrė.

Po pamaldų įvyko parapijos ir 
šeštadieninės mokyklų vadovy
bių bendrai paruoštas nepriklau
somybės minėjimas mažiesiems. 
Šeštadieninės mokyklos mokiniai 
deklamavo lietuviškus eilėraš
čius, o parapijos — dainavo lie
tuviškas daineles. Minėjimą pra
vedė ir žodį tarė mažiesiems šeš
tadieninės mokyklos vedėjas K. 
Mockus. Kun. Kontautas gražiai 
apibudino vaikučiams tą džiaugs
mo — Lietuvos nepriklausomy
bės šventę angliškai. Tą pat die
ną vakare buvo šventoji valan
da už Lietuvą. Gražų pamokslą 
pasakė kun. V. Paulauskas;

Vasario 17 d. (sekmadienį) 
10 vai. iškilmingas pamaldas lai-

TAUPYTI GALITE IR LAIŠKAIS! 
TAUPYKITE PAS SAVUS!

S T A N D A R D F E P E RAL
STIPRIAUSIA TAUPYMO IŠTAIGA

TURTAS ......................
ATSARGOS FONDAS

per $31,000,000 
„ $ 3,000,000 .
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STANDARDFEDI
AND LOAN ASSOCIATION OF 

CHICAGO
. 4192 Archer Avė., Chicago 32, UI.

JUSTIN MAČKIEWICH, prezidentas • Telef. VIrginia 7-1141 
Įstaigos valandos: Kos^ien.nuo 9 ryto iki 4 vai. pb pietų, 

ketvirtadieniais nuo 9, ryto iki 8 vakaro, 
trečiadieniai uždaryta? . :trečiadieniai uždaryta?

V.;’

I R VA

kė ir pamokslą sakė kun. dr. VI. 
Jeskevičius, S.J.

Tą pat dieną po pietų įvyko 
iškilmingas nepriklausom y b ė s 
minėjimas So. Boston High 
School auditorijoj. Minėjimą 
gražiai pravedė vietos ALT skyr. 
pirmin. A. Čaplikas. Vėliavų įne
šimą ir žuvusiųjų pagerbimą at
liko Stepono Dariaus Amer. Leg. 
postas. Gabijos choras, ved. Dir- 
velio sugiedojo Amerikos himną 
ir porą lietuviškų dainelių. Kal
bėjo Lietuvos garbės konsulas 
A. O. Shallna, JAV .prokuroro 
asistentas K. Kalinauskas, Bos
tono Hįesto Tarybos pirminin
kas Gabriel Piemonte ir kit. Pa
grindiniu galbėtoju buvo kun. 
J. Jutkevičius. Savo kalboje kun. 
Jutkevičius pasakė, kad jis esąs 
giliai įsitikinęs, kad Lietuva 
prieš Dievą nusikalto ir todėl 
jis ją nubaudęs ir lietuvius taip 
išblaškęs. Tik gili malda tą kaltę 
galinti išpirkti. Tačiau Lietuvą 
atvaduosią tik pinigais ir todėl 
ragino visus duosniai aukoti. 
Taip pat ragino rašytis į Vyčių 
organizaciją...

Solistas St. Liepas padainavo 
porą lietuviškų dainų, H. Kačins
kas paskaitė B. Brazdžionio 
"Vaidila Valiūnas”, Babuškinai- 
•tės - Vasiliauskienės baleto gru
pė pašoko baletą, o Onos Ivaš- 
kienės vad. tautinių šokių gru
pė tautinius šokius. J. Kačinsko 
vad. parapijos choras gražiai iš
pildė porą lietuviškų kompozito
rių dainelių. Minėjimas baigtas 
Tautos himnu. Aukų surinkta 
2275,—,dol.' ■; ' J. M.

Nepaprastas įsižeidimas
. T- MŽ'’' ;
Vasario 25 dienos "Drauge” 

dr. Ed« Turauskas rašo, kaip 
kam sekėsi Paryžiuje prieiti prie 
Jungt. Tautų Organizacijos po
sėdžiuose dalyvavusių įžymybių. 
Atrodo, kad būta nelengva. Bet 
rašipys labiausiai nukreiptas į 
tai — "kodėl vieno pasikalbėji
mai kaikam sudaro "didėlio" 
įvykio pobūdį, o antrojo — net 
kronikininko dėmesio neverti?" 
Min. Lozoraičio žygiai spaudoje 
buvę labai išpūsti, Vliko delega
cijos — sumažinti, o jo paties 
pasimatymai ir pasikalbėjimai 
net su didžiųjų valstybių diplo
matais linkę net visiškai nepa
stebėti...,

Visdėlto dr. Turauskas netei
sus. Apie "didelius žygius" Pa
ryžiuje visų pirma' prabilo 
"Draugas" ir, žinoma, ne apie 
min. Lozoraičio žygius, bet apie 
Vliko pirmininko prel. Krupavi
čiaus ir Vykd. Tarybos nario J. 
Brazaičio žygius.

Tik po to, kai "Draugas" net 
j vedamuoju straipsniu "patrium- 
favo" dėl tų žygių, tai spaudoje 
pasirodė žinių, jog tuo pačiu me
tu buvo dar ir kitų žygių, kurie 
atrodė net kiek didelesni už 
"Draugo" išgarbintuosius. Tie
sa, iš tų informacijų min. Lozo
raičio žygiai neatrodė ypatingai 
dideli — ne, bet paaiškėjo, kad 
"Draugo” išgarbintųjų žygių 
faktiškai... visai nebuvo. Pats 
J. Brazaitis neseniai spaudos at
stovams pareiškė, kad jie Pary
žiuje niekur nesilankė, kad Vli
ko memorandumų rinkinį su 
trumpa jų turinio santrauka į 
JTO šekretariatą nunešė pary- 
žiškiai. O "Draugas” iš to visdėl
to padarė -didelį įvykį; Tad dr. 
Turausko priekaištai, jei jau 
kam tiktų, tai tik pačiam "Drau
gui”.

Neteisinga tvirtinti, kad nie
kas nedarė "triumfų” iš ankstes
nių Vliko žygių JTO sluogsniuo- 
se ar kur kitur. Priešingai, jei 
tik koks Vliko žygis buvo daro
mas ne slaptai, mūsų spauda 
niekad nesigailėjo vietos ne tik 
tą visuomenei pranešti, bet tuo 
ir pasidžiaugti. Tik paskutiniuo
ju atveju nebe visa spauda pa
sekė "Draugo” pavyzdžiu, ka
dangi anas pagarbinimas atrodė

kad niekas apie juos ligi šiol ne
žinojo. Jei dr. Turauskas manė, 
kad jo pasimatymai reikšmingi, 
tai jam derėjo, kam nors apie 
juos pranešti. Juk net ir visai 
privataus asmens pasikalbėjimai 
su tarptautinėje politikoje įta
kingais asmenimis — jei tik tie 
pasikalbėjimai yra apie Lietu- 
Vos reikalus, o ne apie orą, me
džioklę ar biznį — visiems mums 
yra įdomūs faktai. Nėra pagrin
do reikalauti, kad spaudos at-

stovai sektų kiekvieną dr. Tu
rausko žingsnį ir savaime žino
tų, kada su kuo ir apie ką jis 
kalbasi. Jeigu jis mano, kad jo 
pasikalbėjimai su Prancūzijos, 
Didž. Britanijos, Olandijos, Bel
gijos, Brazilijos, Haiti ir kt. dip
lomatais nebuvo tiek svarbūs, 
kad būtų buvę verta apie juos 
kam pasisakyti, tai ko gi įsi
žeisti, kad kronikininkai apie 
juos nieko nerašė?

B. K. Naujokas

• •*
BUS LIETUVIŠKAS KULTŪROS ŠALTINIS

(Atkelta iš 1-mo pusi.) 
šiek tiek supratimo apie tai tu
rėtumėm, šį kartą pakaks pa
minėti, kad Tautinės Sąjungos 
skyriaus nariai iš Bostono ir iš , 
Brocktono ir Bostono skautai gy
va jėga labai gausiai prisidėjo 
prie įvykdymo to, kas darbo va
dovų buvo sumanyta. Iš narių 
tarpo 31 asmuo be atlyginimo 
prie namo atidirbo 2.700 valan
dų, ir skautai bei skautės — iš 
viso 25 — atidirbo 737 valandas. 
Anot J. Kasmausko. "Kas ma
nai išdažė lubas ? Mums, se
niams, jau galva susisuktų taip 
aukštai užsikarti. Tai skautu- 
kės, kaip skruzdėlės, ant kopė
čių užrėpliojusios viską atliko! 
Matytum, su kokiu entuziazmu 
jos tai darė! Ir kaip nedarys — 
čia gi dabar ir jų namai! čia vie
ni dar kala, dažo, kiti jau at
likinėja sueigas, pagaliau, aš jau 
ir nežinau ką jie čia daro, tik 
žinau, kad nieko bloga”.

*

Namas jau naudojamas porą 
.mėnesiu. Kovo pirmą dieną bu
vo tik oficialus atidarymas. Su
sirinko rinktiniai Bostono visuo
menės atstovai, per pusantro 
šimto (tiek tėra vietų salėje, jei 
norima susėsti prie stalų), ir 
tai buvo beveik žymieji vietos

AMSTERDAMAS

perkirpo tautinių spalvų juostą 
ir tuo metu nusileido uždanga 
nuo Vyčio ženklo, po kuriuo pa
rašas — šio židinio šūkis: ”Lie- . 
tuviais esame mes gimę, lietu
viais turime ir būt!” šis iškilmin
gas momentas palydėtas Lietu- ■ 
vos himnu.

Dr. B. Kalvaitis suminėjo vi
sus daugiausiai prisidėjusius 
prie šio namo įrengimo, visi, lin
kėdami geros sėkmės, "aplaistė” 
namą vynu ir buvo pakviesti į 
žemutinę salę vakarienės. Jos 
metu sveikinimo žodį tarė Są
jungos pirmininkas dr. M. J. 
Colney, paskui dr. Kalvaitis su
pažindino dalyvius vienus su ki
tais, sveikino (50 dolerių do
vana paremdamas) Worcestęrio 
skyriaus atstovas ir ypatingai 
jautriai susijaudinęs sveikino 
Waterburio skyriaus atstovas 
prof. J. Žilinskas. Baigiamąjį 
žodį tarė pats šio namo idėjos 
iškėlėjas ir vykdytojas J. Kas- 
mauskas. Iškilmių rengėjai ge
rai padarė, kad nesudarė ilgos 
kalbų programos, nes ir be jų 
Visų dalyvių susižavėjimas atlik
tu darbu buvo savaime regimas.

Reikia tikėtis, kad ALT Sę>- 
jungos Seimas šiais metais bus 

. nutartas šaukti ne kur kitur, 
kaip tik čia, nes gi reikia, kad 

senosios kartos veikėjai, įvairių , bent atstovai iš visų vietų pama- 
organizacijų atstovai. Atvyko Gytų, kas čia atlikta. O kai pa-

MINI VASARIO 
ŠEŠIOLIKTĄJA

Vasario mėn. 17 d. Amsterda
mo lietuvių komiteto buvo su
rengtas Liet. Nepriklausomybės 
paskelbimo minėjimas vietos 
klubo salėje. 11 vai. buvo atlai
kytos iškilmingos mišios už žu
vusius ir kenčiančią Lietuvą. Po 
pietų buvo pradėta oficialioji 
dalis, M. Keruliui pakviečiant 
vietos valdžios atstovus Deal ir 
Aulisi tart žodį. Kiekvienas sa
vo kalboje išreiškė Lietuvai da
romas skriaudas ir palinkėjo, 
kad Lietuva neužilgo vėl būtų 
laisva. Kongresmanas Kearney 
iš IVashingtono sveikino raštu. 
Kun. čyvas savo paskaitoje nu
švietė mūsų tautos kančios ke
lius. i

Po kalbų dramos mėgėjai su
vaidino "Starkiškių girioje”, J. 
Hartvigas gražiai dekoravo sce
ną. Pabaigoj Olišausko vadovau
jamas choras padainavo keletą 
gražių liaudies dainų.

Salėje suaukota apie 600 do
lerių. S. V.

pavyzdžiu. O tokia "liga” užsi
krėsti visiems labai ir labai lin
kėtina. Jei bostoniškiai pajėgė, 
kodėl kiti to negalėtų?

V. Rastenis

V. Be lia jaus 

THE DANCE OF LIETUVĄ

54 lietuvių tautiniai šokiai bei 

žaidimai

Sąjungos centro valdybos pirmi
ninkas ir nariai, kaimyninių sky
rių atstovai (jų tarpe net ir iš 
New Yorko) ir viena viešnia (p.

matys, neabejotinai užsikrės šiuo

Užsakymus ir pinigus siųsti

DIRVOS redakcijai

Kaina — $5.

perdaug jau miglotas. Suabejo- Biežienė) net iš Chicagos. Vie- 
jimas tų išgarbintų žygių didu- tos klebonui kun. Virmauskui at- 
mu netrukus ir pasiteisino.. 1" ....

Pagaliau, jei dr. Turausko pa- 84. skyriaus pirmininko J. Ka- 
simatymai nebuvo atitinkamai smausko kviečiamas, garbės kon- 
pagarsinti, tai turbūt, tik todėl, Į sulas adv. O. Šalna iškilmingai

likus trumpą pašventinimo apei-

GELI STAIGMENA BOSTONO SLUJTAMS
Iškilmingoje Lietuvos Nepri

klausomybės šventės sueigoje 
Bostono lietuvių skautų vietinin- 
kija sulaukė iš vietos lietuvių 
nepaprastos staigmenos, šiame 
krašte 50-sius metus gyvenąs 
lietuvis p. John TUINILA iškil
mingai įteikė vietininkijai — 
$100 taupymo boną (US Saving 
Bond). Naujojo vietininkijos 
garbės rėmėjo paskatinti, skau
tams aukojo: po $5 — J. Ar
lauskas, J. Balukonis, p. S. Ba
nevičienė, Dr. J. Mikalonis, p. 
Svilienė, K. Vilaišis ir S. Zavec- 
kas, po $2 aukojo — A. B. Kau- 
čis ir J. Kropas. Skautai už jų 
jaunatviškų pastangų supratimą 
ir tokią svarią paramą yra di
džiai dėkingi p. J. P. Tuiriilai ir 
kitiems savo bičiuliams — rė
mėjams. --

šioje sueigoje'dalyvavo arti 
šimto skautų bei skaučių ir ant
ra tiek svečių. Dienos temorius 
kalbėjo skaučių-tų vadovės-vai, 
p. K. Mockus, dr. Br. Kalvaitis, 
skautų, dvasios vadas kun. J.

CHICĄGIECIAI, ĮSIDĖMĖKITE •

DR. ANTANAS RUDOKAS, O. D.
■ tikrina‘akis, pritaiko akinius, keičia. stiklus 

4701 S. Damen Ate. ; . . Chicago 9,
» • ' (47-sios ir Damen kampas)

. . Priima 6-9' vai. vak.; •
šeštad. 10 v. r. — 6 v. v.; treiSlad. tik ^susitarus. Tel. YA 7-7381 ",

III.

Klimas ir Lietuvos Garbės Lon- 
sulas adv. Ą. šalna, kuris kartu 
paskaitė Britų Generalinio Kon
sulo Bostone atsakymą į jo užuo
jautą dėl karaliaus Jurgio VI-jo 
mirties.

Ypatingą sueigoje nuotaiką 
sukėlė Lietuvos Valstybės vėlia
va, kuri plevėsavo Kaune Karo 
Muziejaus bokšte, o šiuo metu 
yra skautų globoje Bostone.

šventės proga keli pasižymėję 
skaučių-tų vadovai buvo pakelti 
į aukštesnius vyresn. laipsnius, 
o du vilkiukai davė įžodį. Pa
skelbti 52-sios DLK Kęstučio 
dr-vės phžangumo varžybų re
zultatai. Pirmąją vietą laimėju
siai Sakalų skilčiai ps. Tadas 
Naginionis įteikė jo skirtą per
einamąją dovaną — $25 vertės 
sportinį orinį šautuvą.

Skautės buvo surengusios ori
ginalią parodėlę, kurioj matėme 
iš Lietuvos atsivežtus daiktus—• 
audinius, juostas, gintarą ir kt. 
Jos svečius pavaišino kavute. 
Sueigą užbaigta nuotaikingu 
laužu. Deja, ne visi jo pasirody
mai buvo skirti dienos temai.

Kitą.dieną skautai dalyvavo 
su vėliavom iškilmingose pamal
dose šv. Petro bažnyčioje, o .iš
kilmingame posėdyje aptarnavo 
rūbinę. Tautoą Fondui'per vietos 
Altą skautai • paaukojo $21.98. 
šią sumą sudarė pačių skautukų 
sudėti $11.65 ir .būbinėje surink
ti $10.38

DIRVOS ATSTOVAI
į kuriuos galima kreiptis visais DIRVOS prenumeratos 

ir skelbimų reikalais:

Baltimore, Md.
Antanas česonis

620 W. Cross St-.

So. Boston, Mass
Brunonas Kalvaitis, 
545 East Broadway.

Brockton, Mass
Bačiulis A.,

22 Intervale St.

Chicago, III.
Jonas Paplėnas, 

4416 So.' Hermitage Avė., 
YArd 7-0191

Dayton, Ohio
J. A. Urbonas, 
1302 Lamar St.

Detroit, Mich.
L. Bulgarauskas, 
7313 Navy Avė.

VI. Pauža, 
9124 Quincy Avė.

Newark, New Jersey
A. Š. Trečiokas,

314 Walnut St.

New York-Brooklyne
Antanas Uodaitis,
57-56, 63rd St., 
Maspeth, N. Y,

Omaha, Nebr.
J. Povilaitis, 

5617 So. 31 St

Waterbury, Conn.
Vladas Varncckas, 
2157 N. Main St.

Hamilton, Canada
Antanas Mingėla, 

190 Catherine St. S.

Montreal, Canada
Stepas Kęsgailą, 

6882 Beaulieu St.

Toronto, Canada
Jonas Paršeliūnas,

62 Pauline Avė.

Welland, Canada
Žukauskas Kazys 
28716 E. Main Št.

Anglijoje
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Coventry.

Australijoje
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S; A. Apartado 4532, 
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TAI KLASTOJIMAS!

Amerikos Lietuvių Taryba 
Vasario 16-tos proga platino sa
vo išleistą brošiūrą apie ALT. 
Brošiūros rašytojas, kiek iš kal
bos pažįstama, I’. Grigaitis, ALT 
sekretorius, ta proga pasinaudo
jo iškraipyti faktus ir suklasto
ti mūsų veikimo istoriją.

Jau žinomas yra Grigaičio pa
linkimas braukyti iš lietuvių is
torijos laikotarpius, kurie jam 
nepatinka. Jis ir toje brošiūroje 
tai daro. Jis rašo: "ALT įstei
gimo data laikoma 1940 m. spa
lio 15 dieną, kada lietuvių vei
kėjų iš įvairių miestų nuvyko į 
Baltuosius Rūmus ir įteikė pre
zidentui Rooseveltui memoran
dumą-pavergtos Lietuvos reika
lais”.

Toliau tekste: "Tautininkų 
srovė įsijungė 1918 metais.

Tikrovė gi tokia: Amerikos 
Lietuvių Taryba įsteigta Pitts- 
burgh. Pa., rugp. 10, 1940 me
tais, kai Katalikų Federacijos 
suvažiavime, pora dienų prieš 
tai buvo nutarta tokią tarybą 
įsteigti. Jie pakvietė kitų sro
vių atstovus formaliam ALT įkū
rimui, Atvažiavo ir tautininkų 
ir sandariečių atstovai, tik soci
alistai ignoravo.

Tarybos įsteigimo oficiali data 
buvo rugp. 10, 1940, ir nuo tos 
dienos ALT pradėjo savo veiki
mą, vienu savo žygių pasiimant 
išsūpinti audienciją pas prezi
dentą Rooseveltą. Tas darbas 
sėkmingai pravestas.

Kai patyrė, kad kitų srovių 
delegacija vyks pas prezidentą 
Rooseveltą, socialistų vadas Gri
gaitis pasijuto prastai: čia ims 
ir bus apsieita be jo! Jis skubiai 
sutelkė savo grupelę ir atsisku
bino į Washingtoną spalio 15 d. 
gautai audiencijai, atsigpbenda-, .gacijas priimti, tas pareiškimas, 
mas net daugiau savųjų negu, jca'd "Amerikos nusistatymas ne
reikia, kad ir jie gautų progą 
Rooseveltą pamatyti, nors tuo 
sulaužė Baltojo Namo nuskirtą 
lietuvių įsileidimo skaičių.

Socialistų nusistatymas įstoti 
į ALT buvo priimtas, bet nebu
vo jokio svarstymo pakeisti ALT 
įkūrimo datą į spalio 15 d.

Tautininkai buvo organiniais 
ALT įkūrėjais, greta katalikų ir 
sandariečių, ir Taryboje daly
vavo iki 1941 metų balandžio 
mėnesio posėdžios. Bet anot šios 
brošiūrėlės, tautininkai nei dele
gacijoje pas prezidentą nedaly
vavo, nes Tarybon įsijungė ... 
tik 1948 metais ... šitaip, mat, 
Grigaičiui išeina geriau ...

Tautininkai iš ALT išstojo ne- 
pakęsdami ALT vadovybės gal
vų (nors ne ALT vardu) negra
žios taktikos ir šmeižtų prieš 
Lietuvos .Prezidentą, kai jis pa
siryžo 1940 metų pabaigoje į 
Ameriką atvažiuoti. ALT vadai 
buvo nuėję iki tiek, kad 1940 
m. lapkr. m. posėdyje Chicagoje 
norėjo pravesti oficialų ALT var
du pareiškimą, kad "Smetona 
Amerikoje nepageidaujamas, jis 
čia turi prastą vardą.”

Kadangi ALTe veikė veto su
sitarimas, tautininkų atstovas 
tą jų galvojimą paneigė ir toks nui, o tas savo pažadus laužė ir 
tarimas nebuvo padarytas. Ta-, juos niekino, žinom, kad nuo

cinu tolesni šimučio, Grigaičio 
ir Valdytos šmeižtai jų spaudo
je prieš A. Smetoną ir tautinin
kus, tautininkų buvimą Tarybo
je padarė negalimu.

Dabar, keista, ir Katalikų Fe-! 
derucijos vadovybė nutyli tokį 
ALT įkūrimo faktų suklastoji
mą. Gal vėliau jie ir sutiko leisti 
Grigaičiui iškraipyti faktus, taip 
kaip jam patinka. Bet jeigu vie-| 
ni dalykai taip klastojami, kas: 
gali tikėti, kad jie ir kitų savO| 
žygių neiškraipo ir visuomenę 
klaidina.

TAI BUVO TIK TUŠTI 
ŽODŽIAI

Spalio 15 d. 1940 metais lietu
vių delegacijai lankantis pas 
prezidentą Rooseveltą sovietų 
okupuotai Lietuvai užtarimo 
jieškoti, kaip pas didelės vals
tybės vadą, kurio žodis turėtų 
sverti. Velionis prezidentas, ne- 
numatydamas prie ko pasaulį 
prives tas pirmas sovietų smur
tas Pabaltijo šalyse, pasakė lie
tuviams nuraminti keletą bend
rų frazių, tikrindamas, kad Kaip 
po I pasaulinio karo kitos mažos 
valstybės buvo išlaisvintos, taip 
ir dabar karui pasibaigus, pa
vergtos valstybės bus išlaisvin
tos, tarp jų ir Lietuva.

Prieš tai, tuoj po sovietų agre
sijos akto, Valstybės antrasis 
sekretorius Sumner Welles pada
rė pareiškimą, kad to sovietų 
smurto nepripažįsta ir kad Lie
tuva skaitoma savistovė valsty
bė.

Roosevelto garbintojai ir šian
dien jo pareiškimą kartoja ir juo 
džiaugiasi. Kelis kartus po to, 
kai Lietuvos reikalais buvo krei
piamasi į Statė Departamentą, 
dažnai atsisakant lietuvių dele- 

. .gacijas priimti, tas pareiškimas,

-k., . '■ : ■
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Mūsų spaudos apžvalga
Vasąrio 16 d.: vienybes ir tolerancijos..

Vasario 16 d. proga VLIKas iri patirti, kad dr. Karvelis, kuris 
Diplomatinė'Tarnyba išleido ąt- dalyvavo derybose, i ' 

į sišaukimus. VLIKO atsišaukime 
į tarp kitko rašoma:

"Mes tikime, kad Lietuvos 
laisvinimo idėja, kuri Vyr. Lie
tuvos Išlaisvinimo Komitetą su- 

' burė krūvėn, bus anas pagrin- 
į dinis plieninis lankas, kuris ap- 
I jungs drauge visus veiksnius”, 
i Min. Lozoraitis, visų Lietuvos 
i diplomatinių ir konsuliarinių at- 
I stovų vardu, sako: 
i "Į mus yra nukreiptos Tautos 
akys. Temato ji mus, užsienio 
lietuvius, susiburusius j vieną 
didelę brolišką bendruomenę, ku
riai svarbiausias principas yra 
demokratinis, taigi savitarpė to
lerancija bei pagarba pagrįstas 
bendradarbiavimas, ų vyriausias 
įstatymas — Lietuvos gerovė”.

nustatyti 
santykiams su diplomatais, po
sėdyje esąs pareiškęs nuomonę, 
kad jis atvyktų j VLIKą ir pra
dėtų darbą.” (Nepriklausoma 
Lietuva. Nr. 7).

Bet jau kita proga tas pats 
dr. Karvelis VLIKO, ML ir PL 
Grupes atstovų pasitarime min. 
Lozoraitį viešai pavadino ”sa- 
mozvancti”. Dar ankščiau dr. 
Karvelis apie min. Lozoraitį taip 
pažodžiui išsireiškė:

"Lozoraitis pasidarė viso sub- 
vers.vvinio elemento vadovu ir 
jisai via pavojingesnis už Gab
rį”. '

Gi oficiozas "Draugas” savo 
laiku rašė:

"Mūsų manymu, gerai, kad ta
sai nevykusio susitarimo tvirti
nimo klausimas atidėtas. Bet dar 
geriau būtų jo visai netvirtinti. 
Susitarimą reiktų naujai per
svarstyti”.

"Demokratiškai nusitei kusi 
lietuvių visuomenė, mes esame 
tikri, pagirs VLIKo nutarimą at
mesti jo delegacijos padarytą 
susitarimą su Lozoraičiu,. Tuo 
pačiu kartu ji stebisi, kad Vilkas, 
kaip tautos politinės valios at- 

tas patariamas padarė Stalinui I s*-ovas, matė reikalo tartis su 
• » • • » i n, i " Ąmm.Tumuliu ctloi+n

AR ČIA ŽINO KAIRĖ, KĄ 
DARO DEŠINĖ?

"Iš VLIKo sferų taipgi teko

1940 metų buvo dedama pastan
gos įrodyti, kad Lietuva yra 
atplėšta Rusijos teritorijos da
lis. Tokių sovietų agentų, kaip 
Alger Hiss, kuris dabar uždary
tas kalėjime, Statė Departamen-
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PROPOGANDA* BAŽNYČIOJE: 
SKAITYKITE...

"Darbininko redaktorius S. 
Sužiedėlis, tėvas V. Gidžiūnas, 
OFM, tėvas Pr. Giedgaudas, 
OFM (iš Brooklyno) ir kun. Ba- 
niflnas (iš Kanados) ryšium su 
Aidų žurnalo vakaru vasario 10 
d. lankėsi Clevelande. Tėvas Gi
džiūnas šv. Jurgio bažnyčioj per 
lietuvišką sumą pasakė pamoks
lą apie lietuvių katalikų spaudos 
reikšmę ir paragino ją skaityti. 
Buvo išdalinta keli šimtai egz. 
Darbininko susipažinti.” (Dar
bininkas, Nr. 13).

III NESKAITYKITE

1982 fn. kovo 6 d.* Nr. 10 S£?=========================Sfi

PAIEŠKOJIMAI
A i • T.';1' ’

VENGELYTĖS Ema, Emilija, 
Natalija ir Ona,,iš Lydavėnų k., 
Šiluvos v., Raseinių apskr.

BALAIKAITĖ - MATUSEVI- 
ČIENĖ Anelė, iš Marijampolės 
apskr., Strazdu k.

GRIšMANAUSKAŠ Juozas, iš 
Medsėdžįų -km., Platelių vi., Kre
tingos apskr.

JOCIUS Antanas, iš Rimgai
lą k., Betygalos v., Raseinių aps. 
JUSAITIS ir JUSAITYTE, br<- 
lis ir sesuo Antano Jusaičio, iš 
šakių apskr.

KRAUSE - VAITKEVIČIUS 
Juozas, iš Pilviškių, Vilkaviškio 
apskr.

KVASAUSKAS Vincas.
MATAITIS Juozas, iš Daugė

liškiu km., Krekenavos vi., Pa
nevėžio apskr.

MATUSEVIčIENĖ - BALAI
KAITĖ Anelė, iš Marijampolės 
apskr., Strazdų km.

MILIUKAS Mikas.
PAULAUSKAITĖS, iš Ber- 

žiniškių km., Kelmės vi.
RAKAUSKIENĖ — RAUDO

NYTA, iš Kulų k., Skuodo v., 
Kretingos apskr.

RAUDONYTĖ — RAKAUS
KIENĖ, iŠ Kulij k., Skuodo v., 
Kretingos apskr.

SAVICKAS Jonas, iš Drasu- 
taičių km., Joniškio vi., Šiaulių 
apskr.

Jieškomieji ar apie juos turin
tieji bet kurių žinių prašomi at
siliepti Lietuvos Generaliniam 
Konsului šiuo adresu:

KIEK ČIA TEISYBĖS.
.......... -

Sandaroj paskelbtas toks tvir
tinimas :

"Iš kur prasidėjo ergeliai tar
pe VLIK’o vadovybės ir Lietuvos 
diplomatų?’Betyrinėjant .šį da
lyką, užtikau, jog konflikto užuo
mazga atsirado Vatikane. Prieš 
keletą metų, Lietuvos atstovas 
prie šventojo Sosto — Stasys 
Girdvainis pradėjo nesveikuoti ir 
jam buvo reikalingas pagelbi- 
ninkas arba "attachė”.

"Toms pareigoms jis pasirin
ko jaunąjį Lozoraitį ir patiekė 
Vatikanui, patvirtinti. Nugirdęs 
apie tai VLIK’o įgaliotinis Ro
moje kun. Tulaba nubėgo į po
piežiaus užsienio reikalų kance
liariją ir paprašė, kad į tą vietą 
būtų paskirtas prof. Z. Ivinskis. 
Jaunasis St. Lozoraitis netinkąs, 
nes jis netikėlis, lhisvamanis.

"Tuo būdu prasidėjo varžyti
nės. Popiežiaus tarnyba pasišau
kia Girdvainį ir išdėsto jafn kun. 
Tulabos argumentus. Girdvainis 
vis vien nenusileidžia ir laikosi 
savo nusistatymo.

Po ilgesnių petraktacijų Gird
vainis laimi. Kun. Tulaba, kuris 
yra lietuvių dvasinės seminari
jos Romoje rektorius, gavo įspė
jimą kreiptis j popiežiaus tarny
bą tik su vyskupo leidimu”.

įdomu, kiek čia teisybės? Gal 
suinteresuotieji paaiškins.

Vyt. Gedrimas

"Rochester, N. Y. — Vasario 
3 d. pamokslo metu kiih. D. Mac
kevičius, kalbėdamas apie rei
kalą remti katalikišką spaudą, 
laikraščius Vienybę ir Dirvą pri
lygino komunistinei Laisvei. 
Daugelis parapijiečių liko labai 
nepatenkinti tokiu kun. Macke
vičiaus elgesiu, juo labiau, kad 
jis pats jokių lietuviškų laikraš
čių neskaito, todėl kyla klausi
mas, kas jį taip informavo?” 
(Vienybė, Nr. 7).

Nesinorėtų tikėti, kad katali
kiškoji spauda yra tokioj blogoj 
būklėj, jog net bažnyčios sakyk
la yra panaudojama prenumera
torių rinkimui. O gal?

žmogum, kuris pirmųjų susita
rimų nevykdė ir kurį tenka lai
kyti paskiru asmeniu”.

Ir žinok, dabar, kuriems pa
reiškimams tikėti?

visokiausius ' pažadus Teherane 
ir Jaltoje, o Trumanas Potsdame 
juos patvirtino. Milijonai žmonių 
buvo išduoti vergijai. Ką reiš
kia dabar "pažadai”, kuomet 
Lietuva jau per 12 metų naiki
nama!

Tęskim savo priminimus pa
sauliui apie Lietuvos tragišką 
padėtį, bet nepapitikėkirp sveti
mų pažadais, kurie dažniausia 
lieka tuščiais žodžiais. Kai anais 
laikais nepriklausomybė buvo iš
kovota karo laukuose, keliuose 
frontuose su įvairiais priešais, 
taip ir dabar, galim, pasitikėti 
tik savoms jėgoms, savo narsu
mu. Turim budėti ir ruoštis. Kai 
patys dirbsim — ”ir Dievas 
mums padės”.

Patark ir kaimynui,

kad prenumeruotų

DIRVĄ

CONSULATE GENERAL OI

LITHUANIA

41 West 82n<l Street
New York 24. N. Y.

Gaunama Dirvoje

Laik- 
išliko

PAŽVELGUS PRAEITIN

Volteris Ytra AsYou Clean!
’ Here’s “Room-Easy 

dėsningi '
The Jet 99 neeer get. >n y°ur 

room to room. BtUnced for euy 
cXng.Won-ttipoffsrt.rs.

pasikeitė", lietuviams būdavo 
laišku atsiunčiamas, dažnai net 
nepaminint Lietuvos vardo.

Dabar, vasario 15 d. lietuvių 
delegacija vėl apsilankė pas 
prez. Trumaną. Ką jis nupasako
jo oficialiai neužrekorduota, bet 
korespondentų pranešimais re
miantis, Trumanas "pažadėjo 
daryti viską Lietuvos ir žudomų 
lietuvių užtarimui...” Kokia 
ironija!

Nuo 1940 metų Lietuva terio- 
jama, jos žmonės tremiami ir 
žudomi, Trumanas tik dabar pa
žadėjo "daryti viską !..” Reiš
kia, nieko nedarė iki šiolei. Jis 
žinojo kas Lietuvoje dedasi iš 
ankstesnių lietuvių memorandu
mų. Pagaliau, kaip jis savo pa
žadą vykdys: pasakys — papra
šys Stalino, kad liautųsi Lietuvą 
teriojęs? Ar tas klausys? Ir tė- 
m.vkit, ar bent kada Trumanas 
nors žodeliu Stalinui apie Lietu
vą užsimins. Tai pigus politiškas 
pažadas, kaip ir Roosevelto, 
bendromis frazėmis pasireikšti, 
nuraminti, o Lietuvos naikini
mas eina kaip ėjęs.

Žinome, kad Rooseveltas, ir 
vėliau Trumanas, labai kruopš- 

, čiai pildė visus pažadus Stali-

1893, kovo 12 — Plymouth, 
Pa., o paskui ir kitose kolonijo
se, lietuviai paminėjo 10 metų 
sukaktį nuo "Aušros” pasirody
mo Prūsuose.

1900, kovo 15 — Skelbiama, 
kad nuo 1885 Amerikos lietuviai 
išleido 174 įvairiais pavadini
mais knygas — knygeles, 
raščių tuo laiku- ėjo .26, o 
tik 9.'

1903, kovo m. — Nuo 
mėnesio, beveik per visus metus,

LIETUVIŲ TAUTOSAKOS LOBYNAS
Redaktorius — leidėjas Dr. Jonas Balys

Dvi dalys kartu įrištos: Dvasios jr žmones, 166 sak
mės. 126 psl.; Liaudies Magija ir Medicina, 94 psl;

Knyga didelio formato, spalvotas viršelis, pieštas 
dail. V. K. Jonyno.

Kaina $3.00

kovo

lietuvių kolinijos minėjo "Auš
ros” pasirodymo 20 metų sukak- 
'tį.

1903, kovo m. — Lietuvių 
spaudoje pradėta agitacijos: pa
siųsti Dr. J. šliupą delegatu į 
tarptautinį darbininkų kongresą 
Europon ir atpirkti iš vokiečių 
Rambyno kalną. Pradėta tiems 
tikslams net aukų rinkimas.

1905, kovo 15 — įsteigta Cen- 
tralinis Lietuvių Revoliucinis 
Komitetas, sąryšyje su Rusijos 
revoliucija, ir pradėta rinkti au
kos revoliucijai remti.

1918, kovo 13 — Ncw Yorke 
įvyko Visuotinis Amerikos Lie
tuvių Seimas. Dalyvavo virš 1100 
organizacijų atstovų, tautininkų 
ir katalikų. Socialistai dalyvauti 
atsisakė, nes jie esą priešingi 
Lietuvos nepriklausomybei kaip 
"imperializmo įrankiui...”

■ 1920, kovo 6 — Lietuvos įga
liotinis IVashinglone, Jonas Vi
leišis, išgavo teisę paštu siųsti 
Lietuvon siuntinius.

1921, kovo 11 — Posėdyje 
Chicagoje, Lietuvių Katalikų 
Federacija nutarė nepripažinti 
Lietuvos Atstovybės \Vashing- 
tone ii- Lietuvių Informacijos 
Biuro!

1923, kovo 3 — Amerikos ko
lonijose važihėjoiš Lietuvos at
vykęs socialdemokratų atstovas, 
K. Bielinis/ rinkdamas aukas.

Netf UNIVERSAL

„ Faster, Easter,WĮtĮ>Ą!l *!!!£'
...... ..

Sir the first iim« «'«
uear . .. tavęs timc.

Gete Mon
Cleans everythlng better, 

faster, easlerl
TheP°werfuU«99"X 
a.super-suction . • •
-cubic inche* of M * minule.. ■ B«« 
*11 the dirt the first tune.

SUOPIS FURNITURF
6921 Wade Park Avė. •

NEW SUPER-TYPE VACUUM CLEANER

Just Prese the Button

And Throw Away the Paper Beg!

NO DUST BAGS, NO CANS, 
NO FILTERS TO EMPTYl 
Nothing to take apart, no heavy 
motor to remove, it’* the casiest 
cleaner jn the world to empty.

&
A apecial tool for every floor to celling clean-- 
ing tuk. Scratch-proof, mar-proof, they’re 
easily attached to steel wands.

Amtrlco'i Mo«t Compl.l* Un* of Hom» Claonlng Egutpmant

UNDIRf, f RAtV R CIARK. HIW RRIVAIN. CONN.



Į KARIUOMENĘLIETUVIŲ KALBOS 
DRAUGUOS

Clevelando skyriaus susirin
kimas įvyks šį sekmadienį, kovo 
9 d., 11:30 vai. lietuvių salėje, 
šalia svarbių organizacinių klau
simų bus ir Pr. Skardžiaus pa
skaita apie senuosius lietuvių 
asmens vardus (jų kilmę, dary
bą, reikšmę ir likimą). Po pa
skaitos bus atsakinėjama į iš
kilusius klausimus ir kitus su 
tema susijusius dalykus. Kvie
čiami atsilankyti visi, kam tik 
rūpi mūsų vardyno ir apskritai 
mūsų kalbos dalykai.

Penktadienį, vasario mėn. 29 
d., Lietuvių Piliečių Klubo patal
pose susirinko čiurlioniečiai iš
leisti kariuomenėn savo narį Vy
tenį Telyčėną. Susirinko 45 žmo
nės. Išvykstančiam Vyteniui an
samblio pirmininkas E. Kamė- 
nas ir vadovas A. Mikulskis pa
linkėjo kuo geriausios sėkmės. 
Ta proga Vyteniui buvo įteikta 
dovanėlė — lietuviškais orna
mentais papuošta odinė piniginė.

Neseniai į kariuomenę išvyko 
buv. Clevelando Lietuvių Studen
tų Draugijos' pirmininkas J. Sa
baliauskas.

BURTININKO PINKLĖSE 
KOVO 23 D.

Dideliu pasisekimu praėjusi 
Burtininko Pinklėse premjera, 
negalėjo patenkinti visų cleve- 
landiečių. Daug kas turėjo atgal 
grįžti nuo salės, nes nebebuvo 
vietų. < .

Jaunimo teatras "Rūta” Bur
tininko Pinklėse kartos kovo 
23 d. Lietuvių salėje. Taigi visi 
clevelandiečiai, kurie dar šio įdo
maus vaidinimo nematėt, įsidė
mėkit ir kitiems praneškit, kad 
greitu laiku galės pamatyti.

,E

- K. ŠTAUPAS
K. štaupas visiems clevelan- 

diečiams siunčia sveikinimus iš 
Floridos. Atrodo, kad jis ten pa
stoviai apsigyvens.

VILNIEČIŲ SUSIRINKIMAS
Šį sekmadienį, 11:30 vai. Lie

tuvių salėje įvyks Vilniaus kraš
to Lietuvių Sąjungos Clevelando 
skyriaus narių susirinkimas.

TREMTINIŲ DRAUGIJOS 
SUSIRINKIMAS

Tremtinių Draugijos susirin
kimas šaukiamas kovo r.ifin. 16 
d. .11:30 vai. Lietuvių salėje.. Vi
si Draugijos nariai kviečiami da
lyvauti. Bus svarstomas tolimes
nis Draugijos likimas.

LITERATŪROS — DAINOS 
VAKARAS

Lietuvių Mokytojų Draugija 
kovo mėn. 16 d., sekmadienį, 6 
vai. Lietuvių salėje rengia Lite- 
ratūros — dainos vakarą.

Dalyvauja: B. Auginąs, 
Balažaitienė, B. Gaidžiūnas, 
Nasvytytė —' Kazlauskienė, 
Skujenieks, M. Venclauskas 
op. solistė Juzė Krištolaitytė.

įėjimas $1.00.
Kvietimų galima gauti "Dir

voje" — darbo vai., Spaudos 
kioske — sekmadieniais ir prie 
įėjimo.

Pelnas skiriamas Lituanisti
kos mokyklai.

A. 
A. 
E. 
ir

POLITINIS PASIKALBĖJIMAS
Kovo mėn. 2 d. Lietuvos Vals-

CHICAGOS DAINININKAI 
KONCERTUOS CLEVELANDE

Kovo 30 d. Public Auditorium 
Mažojo Teatro salėje Lietuvių 
Kultūros Fondas rengia koncer
tą, kurio programą atliks muz.
Aleks. Kučiūno vedamas operi-1 tiečių Liaudininkų S-gos Cleve- 

....................... ‘ ” ! lando kuopa surengė pasikalbė
jimą politiniais klausimais. Pa
sikalbėjime dalyvavo kuopos na
riai ir artimi bičiuliai. Pasikal- 

ię, bėjįjno tema buvo: Ar yrą rei- 
ą kalo* kalbėti .-'Kpfė lietuviškų- va

dovaujamų veiksnių krizę? Re- 
> ferentas J. Daugėla apibudino 
visų politinių veiksnių tarpusa
vio santykius ir paskutiniu lai
ku pasireiškiančius negalavimus. 
Pasikalbėjimo dalyviai dalyvau
dami diskusijose pareiškė savo 
nuomones visais klausimais, pri
eidami išvados, kad visų lietu
vių aktingesnis dalyvavimas po
litiniam gyvenime ir didesnis su- 
siorganizavimas į politines or
ganizacijas j;ra geriausia prie
monė kylančioms negerovėms 
pašalinti. Ateityje nutarta su
rengti daugiau panašių pasikal
bėjimų.

LVLS-gos Clevelando kuopos 
valdybą sudaro: A. Klimas 
(pirm.), J. Daugėla, A. Garga- 
sas, V. Bartkus ir V. Alseika.

nis kvartetas ,iš Chicagos. Kvar
tete dainuoja žinomi daininin
kai: sopranas p. Bičkienė, altas 
p. Adomaitienė, tenoras p. St. 
Baranauskas ir bosas ;p. AVazn< 
lis.

Koncerto programoje išgirsi
me įvairių pasaulinių operų iš
traukas : keletą solo arijų, bet 
daugiausia duetų, trio, kvartetų. 
Ta pati programa buvo duodama 
Chicagoje pr. met. gruodžio mėn. 
Lietuvos Operos prisiminimų 
koncerte.

Bilietai pradedami pardavinė
ti ateinančią savaitę.

INCOME TAX UŽPILDYMAS
Income Tax užpildymas bai

giasi kovo mėn. 15 d. Collector 
of Internal Revenue (T. M. Ca- 
rey) praneša, kad kovo 15-ai iš- 
puolant šeštadienį, income tax 
užpildymai skaitysis tvarkingi, 
jei jie bus gauti su pašto atžy- 
mėjimais, nevėlesniais kaip ko
vo mėn. 17 d. vidurnaktis.

CLEVELANDIECIAMS

Kaikurie clevelandiečiai nusi
skundžia, kad Clevelando sky
riuje yra permažai žinių iš vie
tinio lietuvių gyvenimo.

Redakcija, norėdama Cleve- 
. lando, žinių skyrių praplėsti, 

kviečia visus clevelandiečius, 
kad jie redakcijai praneštų vi
sus svarbesnius įvykius. Jei kas 
nori pranešti apie šeimynines 
sukaktis, gimimus, mirimus, iš
važiavimus atostogų ir kt., už 
tokią žinią moka tik 50 centų.

Visų -draugijų susirinkimai, 
■ paskaitos, minėjimai skelbiami 
nemokamai. Koncertų, vakarų, 
kortavimų, piknikų jir pan. skel
bimai apmokami po 1 dolerį už 
colį.

Skelbdami šią tvarką kviečia
me visus .clevelandiečius' mielai 
tuo. naudotis ir gyvinti Cleve
lando žinių skyrių. i

• v ■ • . 'j; ■ ‘ š ' ■ " ■ ‘ ■

5Q DOL. AUKA DIEPHOLZO 
GIMNAZIJAI

Tautinių Korp. Sainbūris Cle
velande paaukojo' 50 dol. Diep-, 
holzo ' Vasario 16 gimnazijai’ 
rąmti. .

7 7 -• 
PADĖKA

Už prisidėjimą prie Užgavė
nių Blynų Vakaro suruošimo 
Tautinių Korporacijų 
dėkoja:

Maželiui, Auginui, 
čiūi, čepkevičiui ir 
Morkūnienei, Modestavičie nei, 
Degesienei, Sakalienei, Rutkaus
kienei, Balsienei, Jovaišienei, Sa- 
pockienei, Laikūnienei, Pėterie- 
nei, Grigaitienei, Laikūnui, Mor
kūnui, Gaškai, čiuberkiui, Pe
teriui.

' Taut. Korp. Sainbūris

Sambūris

Raulinai- 
kvartetui,

REIKALINGAS KAMBARYS
IR VIRTUVĖ

. JONAS VERELA
sveikina clevelandiečius iš Flo
ridos.

ADVOKATO JULIAUS 
SMETONOS PRIĖMIMO 

VALANDOS

Nuo vasario 1 d. iki. kovo 15 
d. adv. Julius Smetona intere
santus priima:

Kasdien nuo 5 vai. iki 8 vai. v. 
šeštadieniais: nuo 10 iki 12 

ir nuo 5 iki 8 vai.
7039 Superior Avenue 

Telef.: EN 1-7797

PAJIEšKOJIMAI

V.

SIMFONIJOS KONCERTAI
šį šeštadienį, po pietų, Public 

Auditorium salėje, įvyks gana 
įvairus simfonijos koncertas. 
Kirsten Flagstad, Norvegijos 
sopranas, .Clevelande pasirodys 
paskutinį kartą. Dainuos ištrau
kas iš "Tristanas ir Izolda”, Ri- 
chard Strauso kūrinius.

Šį sekmadienį, 4:30 vai. Se- 
vęrahce Hali įvyks "Ttvilight” 
koncertas. Balandžio 27 d. 3 vai. 
Severanče Hali koncerte daly
vaus 250 balsų choras ir solistų 
kvartetas.

senesniojo amžiaus dviejų as
menų šeimai. Skambinti vaka
rais:

tel. HE 1-9729

J1ESK0MAS KOMPANIJONAS

Jieškomas kompanijonas pirk
ti du atskirus namus ant vieno 
didelio sklypo. Vienam name 10 
kambarių, kitam 9 kambariai. 
Labai geram stovy, lietuvių ra
jone.

Kreiptis: EX 1-4303

DAR ŠIANDIEN UŽEIK l 
DIRVĄ

. Mes turime visas naujausias 
knygas, kurios tik išėjo Ameri
koje, Anglijoje, Australijoje ar 
Vokietijoje. Užeik ir nusipirk.

Tarp eilės genijų knygų, at
kreipk dėmesį Į šias: 
Altorių šešėly ...............
Balutis ...........................
Dulkės raud. saulėleidy 
Debesys plaukia pažemiu 
'Gintaro pasakos ...........
Kazimiera? Saphiega .... 
Kuprelis...... . ..................
Lietuviškos pasakos.......
Lapės pasaka ..............
Mėnuo vadinamas medaus 
Meškiukas Rudnosukas .... 
Motulė paviliojo ..............
Nemunas .............. ...........
Our Country Lithuania .... 
Pirmas rūpestis ...............
Pragaro pošvaistės ...........
Partizanai už geležinės 

uždangos ..................
Paslaptis ..........................
Pakeliui į mirtį..................
Princas ir elgeta ...............
Ramybė man.........i.......
Raguvos'malūnininkas.......
Sudiev, kviėtkeli'...............
San Michael knyga...........
šventieji akmenys :..............
Tautosakos lobynas...........
Tėvų pasakos ..................
Vieneri metai ir viena 

savaitė .......................
! Valentina ..........................

■Visų lietuvių pasididžiavimas 
šias, ir daugelį kitų knygų, turėti 
savo namuose.

Dirvoje galite gauti Karį, Lie- 
1 tuvių dienas, Margutį, Pelėdą, 

Vienybę ir Amerikos Lietuvį.

$4.00
. 1.50
. 3.00
. 2.50
. 0.35
. 2.50
. 2.00
. 2.50

1.10
2.50
2.00
0.60
2.00
5.00
2.00
3.50

1.50
2.00

■ JIEŠKO DARBO

z v; '';.!-
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Amerikos Raudonasis Kryžius visam krašte vykdo rinkliavą. 
Padėkim savo auka

VISAIS BANKINIAIS REIKALAIS

Ateikit į Lietuvių Banką jei Jūs norit taisyti, sta
tyti ar pirkti namus. Lietuvių Banke jūs galit apmokėti 
visokias sąskaitas, • išsipirkti money orderius ar čekius, 
pasiųsti pinigus į kitus kraštus.

Lengvai prieinama taupymo vieta — LIETUVIŲ BAN
KAS.

Taupymas yra Federal Insurance Corp. — JAV val
džios saugumo užtikrintas — kieviena knygute iki $10.000.

CZULKIES Jurgis, iš Stan- 
kaitėlių (Abbau-Stankaiten) k., 
Klaipėdos apskr.

JURAŠAUSKAS Antanas, sū
nus Ingno, iš Šančių, prie Kauno.

KAPAČINSKAITĖS Magdale
na, Marcelė ir Petronėlė, viena 
iš jų ištekėjusi KASPERAVI
ČIENĖ, iš Alvito par., Vilkaviš
kio,ąpskr.^ U -jį 4

KASPERAVIČIENĖ- KATA- 
ČINSKAITĖ ir jos seserys, Mag
dalena, Marcelė ir Petronėlė, iš 
Alvito par., Vilkaviškio apskr.

KAVALIAUSKIENĖ — RA- 
MONAUSKAITĖ Marijona ir 
jos sesuo POVILAITIENĖ - RA- 
MONAUSKA1TĖ Pranė, iš Kau
piškio k., Vištyčio v., Vilkaviš
kio apskr.

KAZĖNAS Ignas.
KIAUPA Petras ir jo brolis, 

iš Žalpių kaimo.
PADROST1S Alfonsas, iš 

Gardždų m., Kretingos apskr.
POVILAITIS Julius, iš Bag- 

dongirio k., Meškuičių v., Šiau
lių apskr.

RAMONAUSKAITĖS, Mari
jona KAVALIAUSKIENĖ ir jos 
sesuo Pranė POVILAITIENĖ, iš 
Kaupiškio k., Vištyčio v., Vil
kaviškio apskr.

ŠEŠTAKAUSKAS Jonas ir 
ŠEŠTAKAUSKAITĖS Anelė ir 
Marijona, iš Kalesnykų km., 
Simno vi., Alytaus apskr.

SIMONAITIS Titus, iš Tirkš- 
lionių k.-, Rozalimo v., Panevė
žio apskr.

Jieškomieji ar apie juos turin
tieji bet kurių žinių prašomi at
siliepti . Lietuvos Generaliniam 
Konsului šiuo adresu:
Consulate General of Lithuania

41 West 82nd Street 
New York 24, N. Y.

vidutinio amžiaus moteris pri
žiūrėti vaiką dienos metu arba 
atlikti namų ruošos darbus.

Skambinti vakarais:
tel. HE 1-9729

RKO Keith’slOSth
■../••t

Kovo 5 — 11 d. "ipOOM FOR 
ONE MORE” fiu^Gafry Grant ir 
Betsy Drakė. ^7,'

4---------- ■T

TALIS STUDIO
FOTOGRAFIJOS MOTERIS

Europiniu žurnalų ir filmų 
žvaigždžių fotografas, dabar 
CLEVELANDE.

9400 Euclid Avė.
Tel. TY 1-5456

Modernūs portretai, vestuvių,
J kilmių, vaikų ir kitos nuo
traukos.

Su šiuo kuponu —. 10% nuolaida.
Pavarde ........................................................................................

Adresas ........................................................................................

Telef.

jums padeda taupyti! 
kteikit. Susipažinkit ‘ su 3 laipsnių 
įlanu, kaip sudaryti Jūsų taupymo 
lųskaitą, arba parcikalaukit raštu 

Nemokamos Knygeles 
išaiškinančios apie šį asme

nišką patarnavimą.

GEORGE WAYLONIS
keturių vyrų orkestras įvairiems 
parengimams. Prieinama kaina. 
Tel..

UL 1-2993

■ --------------------------------------------------------------------- >

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI

Kada jūsų namai arba ra
kandai tampa sunaikinti arba 
sugadinti ugnies, kreipkitės į 
P. J. KERŠIS, dėl apkainavi- 
no. ko visada reikalauja 
Iraudos kompanijos pirm, 
fu išmoka už nuostolius.

P. J. KERŠIS
409-12 Society for Saving

Telef.: MAin 1-1773.
Rezidencija: PENINSULA 2521

., .......... —..... ✓

ap- 
ne

B!d.

JONAS G.
POLTER

Lietuvis
Namų Maliavotojas

Popieriuotojas
Apkainavimas ar paturi
mas reikale jūsų namo 
pagražinimo suteikiama 

.nemokamai.

Darbo valandos nuo 9:30 iki 3:00 vai.
Trečiadieniais iki 12:00, šeštadieniais iki 1:00 vai.

THE SUPERIOR SAVINGS 
AND LOAN ASS’N.

6712 Superior Avė. HE 1-2498
Cleveland, Ohio

Patobulinkit SAVO NAMUS 
vartodami M O N C R I E F

ŠILDYMO ir ORO VĖSINIMO SISTEMĄ

gCį.įURNACjEJCO., Medina,. Ohio

P J KURSIS
609-12 Society for Savings Bldg.—Cleveland, Ohio

OFISO TELEF.: MAiri 1-1773. REZIDENCIJA: PENINSULA 2521
Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba^priemiesėiuoee, kreipi-. 

kitės i mane, gausia pigia 
.'tuose apdraudus insurance

S.įtaisau paskolas pirmo
va rantuojama Kreipkitės

kaina. Taipgi gausit patarnavimų ivai- 
reikaluose.
morgečio. Patarnavimas ir išpildymu 

j mane telefonu arba asmeniškai.

■ L n..... .  Z
Pilnai padengta apdrauda UTah 1-4515

WM. DOBS PAIMTINO CO.
WM. DEBESIS

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

>■■'■■ ■■■■■ ..... iiiiiT n ~ ■■ m..i. ■■■■■■—■■.......... >■■■■■■'»

| I. J. S AMAS, JEWELER | 

| šveicariški ir geriausi Amerikos laikrodžiai . n
fl Laikrodžių taisymas. Brangenybės. įvairus dovanų • H 
A pasirinkimas. S
3 7007 Superior Avė. Greta Ezella Theatre |

3 Telef.: EX 1-3969. Bute: WA 1-2354 »
S «

IMTYNIŲ MĖGĖJAMS
Kovo 13 vakare Arenos ' Ice 

House įvyks kelios imtynės tari) 
14 geresnių šio krašto imtininkų. 
Tarp dalyvių bus: Natūrą Boy 
(Bttddy Rogers), Ruffy Silver- 
stein, Don Eagle ir kt.

Šias imtynes ruošia Clevelan
do, Arena, Jack Ganson iniciaty
vą.

PAUKŠČIŲ KRAUTUVĖ
Parduodama paukščių krau

tuvė ir sunkvežimis.
Kreiptis: sb 1-6236 -

KAMBARIAI
jšnomuojami du kainbariai su 

baldais. Dviem žmonėm.
Kreiptis: 491 E. 123 St.

Telef. PO 1-1716

495 East 123rd St.
Telef.: POtomac 1-6899

Nemokama vieta automobiliui 
statyt Jums esant banke, tuojau už 
namų, 127 Public Sųųare.
Federal Dėposit Insurance Corp. 

narys.

SUOPIS FURNITURE
EX 1-09116921 Wade Park

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

ŽEMOS KAINOS — MALONUS PATARNĄVIMAS

Pątogi vieta apsipirkti lietuviams naujakuriams . 
lietuviškoje krautuvėje

Fanera! liome
Valdžios pripažinta laidotuvių direktorė 

Aldona ^Vilkelis - Wirby
Pilnas laidotuvių patarnavimas

—HAMMOND VARGONAI PER ŠERMENIS—

u HEndetson' 1-9292

LOANS TO
REPAIR, MAINTAIN, 
MODERNIZE YOUR HOME 
OR BŲSINESS PROPERTY .

I

JAKUBS & SON
FUNERAL HOME

Vėsinamas oras Jūsų patogumui

Della E. Jakubs & V'illiam J. Jakubs
Licensijuoti laidotuviųdirektoriai ir balsamuotojai

M

i

................ iČĄ
25 metai simpatingo ir rimto patarnavimo ... 

6621 Edna Avenue ENdicott 1-1763

■ r
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THE FIELD

Kedakcijos ir administracijos adresas — DIRVA, 6820 Superior Avenue, Cleveland 3, Ohio.—Telefonas: ENdamtt 
1-4486. Redaktorius Balys GAIDŽIŪNAS (buto telefonas: GArfield 1-7406).

Suspenduotų Lietuvos pasiuntinių padėtis
KAZYS ŠKIRPA

VLIK grupių pareiškimas ir Draugo „paaiškinimas-’
Tik spėjo Vlikas šį pareiškimąĮ Jau keliais atvejais mes bu- 

laikraščiams išsiuntinėti; tūoj i 
Draugas tą prašymą išsiaiškino I 
sau taip palankiai, tarsi jis ne- I 
būtų jam visiškai taikomas, štai i 
ką Draugas rašo :

"Vlikas prašo, kad lietuvių 
spauda sustotų puolus jį ar jį 
sudarančių grupių atskirus as
menis, nes tai kenkia jo darbui.

Mums aišku, kad Vlikas nebi
jo pozityvios kritikos. Kiekviena 
sveika, gera valia iškelta mintis 
ar sugestija jam buvo ir bus 
priimtina, ir net pageidaujama. 
Apie tai mes neabejojame. Yra 
bloga, kai partiniais ar asmeniš
kais išrokavimais kaikurie laik
raščiai ir jų bendradarbiai insi
nuacijas . ir net šmeižtus prieš 
Vliką skelbia, siekdami jo oru
mą pagriauti, darbą sutrukdyti 
ir, pagaliau, visai jį suardyti. 
Ypač paskutiniuoju laiku ši 
šmeižtų kampanija prieš Vliką 
buvo vedama plačiu mastu. To
dėl nesistebime, jei net specialiu 
raštu kreipiamasi į spaudą, pra
šant baigti šią kenkesmingą Lie
tuvos laisvinimo darbui kampa
niją".

Kad Draugas ir jo talkininkai1

Jau praėjusiam numeryje Dir
voje buvo paskelbta, kad Vliką 
sudarančios grupės posėdžiavo 
ir padarė eilę nutarimų. Tie gru
pių nutarimai buvo perkelti į 
Vliko posėdį, kurio pasėkoje at- 
sistatidino Vykdomoji Taryba. 
Posėdyje pasisakyta ir dėl grei
tesnio seno nutarimo įgyvendi
nimo __ Vykdomosios Tarybos
perkėlimo Į Paryžių. Posėdyje 
iškelta ir visa eilė kitų reikalų, 
kurių galutinas sprendimas bus 
padarytas artimiausiu laiku.

Posėdžiavusios grupės priėmė 
pareiškimą ir lietuvių spaudai. 
Tame pareiškime sakoma:

t

VLIKą, tiek prieš kitus 
veiksnius bei asmenis, dir-' 
bančius laisvinimo darbo bare, o 
ypatingai užkulisinė akcija prieš 
asmenis, trukdo VLIKui pasiim
tus uždavinius realizuoti. Dėl to 
VLIKą sudarančių politinių par
tijų ir kovos organizacijų atsto
vai prašo atsižvelgti į VLIKo pa
siimto uždavinio rimtumą ir 
vengti visa to, kas skaldomai 
gali veikti lietuviškąsias jėgas 
ir visubmenę.

Pasirašo:
Darbo Federacijos vardu
J. Grinius,

Krikšč. Demokratų vardu 
M. Krupevičius,

Laisvės Kovotojų vardu
S. Miglinas,

Liet. Fronto vardu Z. Ivinskis, 
L. Soc. Demokratų vardu

J. Glemža, ■
Tautinio Sąjūdžio vardu

T. Šidiškis, 
Ūkininkų Partijos vardu
J. Norkaitis,

Ūkininkų Sąjungos vardu
P. Karvelis,

Valst. Liaud. Sąjungos vardu 
J. Tyris,

Vienybės Sąjūdžio vardu 
L. Prapuolenis.

L.

Ryšium su atgarsiais spaudoje 
dėl nesusipratimų tarp mūsų po
litikos veiksnių buvo, tarp kitų 
klausimų, paliesta ir padėtis tų 
Lietuvos Pasiuntinių ir Įgal. Mi- 

.._nisterių, kurių pasiuntinybės 
“buvo laike pastarojo karo Euro

poje priverstos užsidaryti.
Kaikurie mūsų laikraščiai pa

darė išvadų, neva suminėtieji 
Lietuvos Pasiuntiniai, nuo to mo
mento, kada jų pasiuntinybės 
buvo uždarytos, automatiškai 
neteko pagrindo skaitytis Lietu-, Kės valdymąsi pagal laisvą gy
vos diplomatiniais atstovais irlyentojų valią suverenumo ir pa- 
pasidarė privatiniais asmenimis, I gal valstybės konstitucijos nuo
takiais pat tremtiniais, kaip status. Kad panaikinus valstybės 

buvimą teisine prasme, reikalin- prisidėjo prie 23 Birželio sukili- 
ga, kad visos kitos valstybės —' mo paruošimo. Kai vokiečiai nu- 
tarptautinės teisės subjektai, | salino Laik. Lietuvos Vyriausy- 
kurios kalbamąją valstybę buvo 
pripažinusios ir ją laikė lygia
teisiu su visomis kitomis valsty
bėmis, atšauktų tą jos pripažini
mą ir pripažintų okupanto įvyk
dytą.smurtą, t. y. jo vienšališ- 
kai ir beteisiškai įvykdytą kraš
to aneksiją.

Nei bu’ usiojo karo metu, ku- 
rjs užtraukė ant Lietuvos sve
timą okupaciją, nei jam pasi- .. _ . __  .
baigus, ir iki šiol, absoliutinė ki- principą, kad uždarymas Pasiun
tu valstybių dauguma, išskyrus 1 . ___ ..______  ....
vos kelias, tokio pripažinimo nė- šefo — Lietuvos Pasiuntinio ir '<as nors priverstų rusų Raud. 
ra padariusios. Be to, nežiūrint, i Įgalioto Ministerio — nuo pa-' Armiją pasitraukti iš Rytų Vo- 
jog nuo karo pabaigos jau yra reigos rūpintis Lietuvos reika- kieti jos it visų kraštų jos kai- 
suėję septyni metai, karą lai- In, nežiūrint kaip bebūtų sunkios minystėje. Yra realių simpto- 
mėjusios valstybės iki šiol ne- veikimo sąlygos. Taip buvo karo mų, j°S Bonnos Vyriausybė būtu 
įstengė nustatyti naujos bend-, metu. Tuo labiau šis principas linkusi leisti mums sudaryti 
ros tarptautinės santvarkos Eu-' pasilieka galioje dabar, kada pa- Bonnoje vienokį ar kitokį Lie- 
ropoje. Tai reiškia, jog visi ne- vojaus gyvybei nuo oro bombų tuvos atstovavimą. Tačiau, kol 
išspręstieji klausimai tebėra at- nebėra, ir kai palaikymas tar- pati Federalinė Vokietija dar ne
viui, kitaip sakant, kiek tai lie-1 pusavio ryšių tarp kalbamų Lie-. ra atgavusi suverenumo, vargu 
čia Lietuvą, ji. tarptautinės tei-[ tuvos Pasiuntinių nebesudaro ar Bonnos. Vyriausybė galėtų 
sės požiūriu, lieka toje pačioje sunkumų, kur jie bebūtų: savo ’’.... .... .
padėtyje, kokioje ji buvo prieš vietose, kur skaitosi akredituo- 
karą, t. y. teisiniai tebeegzistuo- ti, ar laikinai gyveną kitur, kol 
ianti valstvbė. • , I nesusidarys sąlygos grįžti į savo

Priėjus tokios išvados, būtų ” Pareigas. Nuo tų pareigų juos 
nelogiška laikyti, jog Lietuvos tegalėtų atpalaiduoti tik nauja 

i Lietuvos Vyriausybė, sudaryta.
pagal Lietuvos Konstitucijos 
nuostatus, nes tik tokia tebūtų 
kompetetinga vykdyti pakeiti
mus Lietuvos dipl. postuose: at
šaukti iš paskirų Lietuvos Pa
siuntinių mandatus ir akredituo
ti kitus asmenis Lietuvos dipl. 
atstovų pareigoms.

Savaime kyla klausimas, ar 
tie Lietuvos Pasiuntiniai, kurių 
pasiuntinybės laike karo buvo 
uždarytos, negalėtų restauruo- pobūdžio klausimas. Atrodo, jog 
tis ir atgaivinti jiem pavestų sakytos vyriausybės; jei jos što- 
pasiuntinybių veikimą jau da- tų Lietuvos nepriklausomybės 
bar? Teoretiniai, tai atrodo tu- respektavimo pusėn, pačios ga
rėtų būti galima. Deja, tai jau 
nebe teisės, bet praktiškos poli
tikos, klausimas. šio reikalo pra- 
vedimas pareina ne vien nuo to, 
ar tokiam tikslui susirastų lėšų, 
bet pirmoje eilėje nuo to, ar ati
tinkamų kraštų vyriausybės, 
kur Lietuvos Pasiuntinybės buvo 
karo metu uždarytos, turėtų in
tereso, kad jos ten būtų restau
ruotos. ■ >» ■

Esamomis politinėmis aplin-. ____________r__ _________
kybėmis tai yra gana opus klau- stovais, norėtųsi patarti, kad ap- 
šimas. Nereikia būti politikos 
žinovu, kad supratus, jog Lie
tuvos Pasiuntinybės atkūrimas 
viename ar kitame krašte būtų 
iš Sov. Rusijos pusės paskaity
tas nedraugingumo aktu Mask- 

duotojais. Esant šiam išmintim vai, .kuri, teisėtai ar neteisėtai, 
gani,, i.no meto ypatingų aplin- laiko. Lietuvą integraline Sov.
i,...ui.a.l____ _______________________ • ' •__________ j„i:____ : tz..-:

ginti jos nepriklausomybę santy
kiuose su kitomis valstybėmis. 
Tokį argumentą vortojo Lietu
vos nepriklausomybės priešai, ir 
jį tebevartoja Kremlius, siekda
mas kaip nors užslopinti Lietu
vos valstybės diplomatinio atsto
vavimo organus užsienyje.

Tarptautinės teisės požiūriu, 
to ar kito krašto — valstybės' 
svetima okupacija neišsprendžia i 
valstybės buvimo ar nebebuvi
mo. Ji tesukliudo tik tos valsty-i 

l 
i 
I

tarptautinėje plotmėje. Tai ga
lioja ir dabar.

Visiems žinoma, jog padėtis 
tų Lietuvos Pasiuntinių, ku
riems buvo lemta karo metu lik
ti anoje pusėje fronto, imtinai 
patį Dipl. šefą St. Lozoraitį, ne
buvo lengva ir buvo susijusi su 
įvairiomis rizikomis ir net pavo- 

1 jais gyvybei. Tačiau, nežiūrint 
I viso to, jie, kad ir nebebūdami 
pasiuntinybės rūmuose, atliko 
savo pareigas, kaip kas galėjo. 
Veikdami darniame kontakte 
vienas s u kitu, jie, St. Lozorai
čiui. kaip kg.d-cm Lietuvos Dipl. 
Šefui derinant visu pastangas,

VLIKą SUDARANČIŲ GRUPIŲ 
PAREIŠKIMAS LIETUVIŲ 

" SPAUDAI

L.
i

L.

VLIKą sudarančių politinių 
partijų ir.kovos organizacijų at
stovai, vadovaudamiesi 1952. II. 
2 VLIKo nutarimu, 1952.11.23 
buvo susirinkę aptarti priemonių 
siekiant konsolidacijos. Susirin
kusieji vieningai priėjo išvadą, 
kad paskutiniu metu lietuviško
je spaudoje pasitaiką straips
niai, nukreipti tiek prieš

L.

L.

L.

L.
tokiais pat tremtiniais, kaip j 
tūkstančiai kitų mūsų tautiečių, 
likimo išblaškytų po įvairius pa
saulio kraštus.

Su tokia interpretacija nega
lima sutikti. Pirma, dėl to, kad 
ji yra priešinga Lietuvos vals
tybės tęstinumo principui, kurio 
apgynimui buvo ir lieka nukreip
tos visos mūsų pastangos, nuo 
pat 1940 metų Lietuvos diploma
tinių protestų prieš sovietų agre
siją. Antra, kad kalbamoji in
terpretacija yra klaidinga, tiek 
Lietuvos požiūriu, tiek ir tarp
tautinės teisės požiūriu.

Kad patapus diplomatiniu at
stovu užsienyje, reikalinga: 1) 
gauti sutikimą bei agreement to 
krašto vyriausybės, prie” kurios 
norima tokį atstovą akredituoti;
2) turėti atitinkamą savos vy
riausybės paskirimą pagaj Kraš
to Konstitucijos nuostatus, ir
3) įvykdyti patį akreditavimas! 
ir reguliaria tvarka įteikti Pa
siuntinio diplomatinius kreden
cialus svetimo krašto vyriausy
bei, prie kurios jam pavesta eiti 
diplomatinio atstovo pareigas.

Paėmus klausimą iš kitos pu
sės, Pasiuntinys nustoja būti 
diplomatiniu atstovu, kai jis 
tampa Savo krašto teisėtos vy
riausybės atšauktas iš tų parei
gų, miršta, arba kai svetimo 
krašto vyriausybė, prie kurios 
jis akredituotas, grąžina jam jo 
diplomatinius kredencialus; tai 
atsitinka, pavyzdžiui, kai kyla 
karas tarp abiejų valstybių, ar
ba kai kitaip nutraukiami diplo
matiniai santykiai.

Lietuvos Pasiuntiniai ir Įgal.
Ministeriai. apie kuriuos čia ei
na kalba, buvo paskirti teisėtos 
Lietuvos Vyriausybės pilnai le
galiai, savo diplomatinius kre
dencialus jis įteikė atitinkamų 
kraštų vyriausybėms reguliariai, 
pagal tuose kraštuose galiojusius 
protokolo nuostatus, ir iš savo 
pareigų, kaip Lietuvos dipl. at
stovų užsienyje, iki šiol jokios 
teisėtos Lietuvos Vyriausybės 
nebuvo atšaukti. Be to, jokia 
valstybė, kur jie akredituoti, ka
ro Lietuvai nebuvo paskelbusi, 
diplomatinių santykių su Lietu
va formališkai nebuvo nutrauku
si bei dipl. kredencialų jiems 
nebuvo grąžinusi.

Iš. to, kas čia buvo pasakyta, 
seka, jog grynai juridiniai, kal
bamieji Lietuvos Pasiuntiniai 
nėra nustoję egzistuoti, išsky
rus Dr. J. šaulį, Lietuvos Pa
siuntinį ir .{gal. Ministerį Švei
carijoje, kuris 194fį metais mirė.

Neprileidžiu, kad kas iš mūsų.
pačių, lietuvių, ‘galėtų skaityti,

■ jog sakyti Lietuvos Pasiuntiniai, .............................
jau vien todėl nebegali būti lai-į mūšy diplomatija užsienyje pra- bių, kur Lietuvos Pasiuntinybė karo laike suspenduotų Lietuvos 

■komi egzistuojančiais, kad fak- vedė 1940 metais, solidariškus buvo uždaryta, ryžtųsi parodyti Pasiuntinybių, restauravimo .ir
tinai nebeegzistuoja valstybė, protestus prieš, sovietų agresiją, Lietuvai gražiu’ žestą — leistų tepatarnauja Lietuvos’ nepri
kuri jiems buvo suteikusi man- tuo išryškindama Lietuvos to- atgaivinti.tos pasiuntinybės vei- klausomybės atstatymo prie-
datus atstovauti jęs interesus ir lesnį buvimą kaip valstybės kimą, rizikuodama dėl to nusi- šams, pirmoje eilėje Maskvai.

dėti Sov. Rusijai, gal net rizi
kuoti, kad Maskva nutrauks dip
lomatinius santykius? Neatrodo, 
kad būtų pagrindo tikėtis susi
laukti iš ko nors panašau Lietu
vai žesto, kada suminėtos vals-1 
tybės brangina savo santykius 
su Maskva ir vengia su ja kon
flikto.”

Kiek skirtingoje padėtyje yra 
Vokietija. Ji nors ir tebėra su
kapota”’j okupacines zonas, bet 
nei politiškai, juo labiau prak
tiškai, santykių/šu Sov. Rusija 
nebrangina. Vokiečiai patys, 

tinybės dar neatpalaidoja jos' kaip mes, yra suinteresuoti, kad

bę ir kraštą okupavo, kalbamie- 1 
ji Lietuvos Pasiuntiniai nežiū- 1 
rint visų sunkumų palaikyti tar- 
pusavius ryšius karo metu ir 
gaut: žinių iš okupuotos Lietu
vos, buvo pagrindiniai kanalai, 
per kuriuos laisvąjį pasaulį pa
siekdavo informacijos apie mūsų 
tautos pogrindžio organizacijų 
pasipriešinimo veiklą.

Visa ta jų veikla atsirėmė į

i linkusi leisti mums sudaryti 
. Bonnoje vienokį ar kitokį Lie-

L.

vom nurodę, kad Draugas klas
toja tikrovę. Jis klastojo teisy
bę apie Dr. E. Mayerio paskyri
mą'Lietuvos Pasiuntiniu Brazi
lijoje, jis ir šiuo atveju panašiai 
elgiasi, praleisdamas iš rašto 
tai, kas ten pasakyta visų vado
vaujančių veiksnių ir asmenų at
žvilgiu. Negi Draugas taip elg
damasis mano, kad jau tarnauja 
tam paskelbtam pareiškimui?

Prieš kiek laiko buvo paskelb
ta, kada V. Sidzikauskas grįžo 
iš Vokietijos, kad Vlikas nutarė l 
peržiūrėti visas esančias žaizdas 
ir įvykdyti konsolidaciją. Drau
gas ir kiti jo talkininkai jau pa
sišovė paaiškinti, kad šis atsi- 
šaukimas ir Vykdomosios Tary
bos perkėlimas į Paryžių, tai jau 
ir aukščiausio laipsnio konsoli
dacija ...

Deja, jei tik taip suprantoma 
konsolidacija, tai tenka tik ap
gailestauti. Mes visi žinome tik
rąsias žaizdas ir jas reikia gy
dyti. Gydyti ne užsimerkus, kaip 
daro Draugas, bet atvirai ir visu

uru u Keis ir jo i<ukiiiiiikcLi1 , • • • • ••.................. . . ... . , . .. i sąžiningumu, jei norime ne save ėmėsi visaip niekinti ir žeminti'. , ■ .
min. St. Lozoraitį, šiuo atveju į,r kUus spūdinėti, bet išgy- 
jis visiškai nutyli. Ir kaip ne-jdyti ir laisvinimo darbą įstaty- 
nutylėsi, jei tas neparanku. I ti į tinkamas vėžes.

Pasiuntiniai, kuriems karo metu 
teko nukentėti, nustojo teisiniai 
būti tuo, kuo jie savo laiku buvo 
teisėtos Lietuvos Vyriausybės 
padaryti. Nuo to, kad jie buvo 
sukliudyti atitinkamuose kraš
tuose, kur jie akredituoti, eiti 
savo pareigas, pakitėjo ne jų 
teisinė padėtis, bet tik sąlygos 
atlikti jiems Lietuvos Vyriau
sybės pavestas funkcijas, kaip 
legalių Lietuvos diplomatinių 
atstovų užsienyje. Jų turimieji 
diplomatiniai mandatai, Lietu
vos teisės atžvilgiu, lieka lygiai 
tokios pat galios, kaip mandatai 
visų kitų Lietuvos Pasiuntinių 
ir Įgal. Ministerių, kurių Pa
siuntinybės laike karo nenuken
tėjo ir galėjo išsilaikyti iki šiai 
dienai.

Antra vertus, kaip vieni taip 
ir kiti aukščiau suminėtieji Lie
tuvos diplomatinio atstovavimo 
mandatantai, Lietuvai patekus 
po svetima okupacija, neliko pa
laidi. Pastaroji Nepriklausomos 
Lietuvos Vyriausybė, nors pati 
ir tapo sovietų agresijos auka, 
tačiau, dar prieš 1940 m. birže
lio 15 dienos didžiąją mūsų kraš
to nelaimę, paskirė jos diploma- 
tiniems postams užsienyje bend
rą Lietuvos Diplomatijos šefą, 
p. St. Lozoraitį, su dviem pava-

mūsų pageidavimo atsižvelgti. 
Prie Vokietijos suverenumo at
statymo einama dideliais šuo
liais. Tai reiškia, jog ir eventu
alumas atkurti Lietuvos Pasiun
tinybę Vokietijoje artėja. Jei ją 
tikrai pavyktų ten atkurti, tai 
: uo būtų sudarytas precedentas, 
kuris gal palengvintų atkūrimą 
mūsų pasiuntinybių ir kituose 
kraštuose, kur jos laike karo bu
vo uždarytos.

Kitas klausimas, tai ar atitin
kamų kraštų dabartinėms vy
riausybėms bebūtų priimtini as
menys, Lietuvos Pasiuntiniai, 
kurie ten akreditavosi jau seno
kai. Bet tai grynai formalinio

lėtų būti, suinteresuotos, kad 
Lietuvos Pasiuntiniais būtų as
menys, turį ne kaip nors ir keno 
nors padarytus laikinus manda
tus, bet pilnus ir tikrus diplomą; 
tinius įgaliojimus, suteiktus le
galios Lietuvos Vyriausybės.

Todėl tiems, kurie pasiskubi
no su išvadomis spaudoje neva 
uždarytųjų Lietuvos Pasiuntiny-. 

; bių šefai neteko ' pagrindo skai
tytis Lietuvos diplomatiniais at-

sigalvotų ką daro ir ar tuo ne
padaro meškos patarnavimo mū
sų poljtįkai ir pačiam Lietuvos 
laisvinimo reikalui. Kalbamų 
Lietuvos. Pasiuntinių ir Įgal. Mi
nisterių mandatų kvestionavi- 
mąs nė kuo nepagrįstas ir yra 
tikras lengvapėdiškumas. Jis 

kybių padiktuotam patvarkymui,1 Sąjungos dalimi. Kurį,iš valsty-' mus ne artina, bet tik tolina nuo

Prancūzijos spauda beveik vie
ningai pareiškia tam tikro su
sirūpinimo, kad JAV-bės Euro
pos Armiją pirmiausia laikan
čios atlantinės strategijos ele
mentu. Reiškiama baimės, kad 
tokiu būdu Europa galinti tapti 
tik JAV satelitu vokiškoje vado
vybėje. Pabrėžiama, kad kartu 
su Europos Armija būtinai rei- 
kalinka formuoti ir Europos’ Vy
riausybę, Europos Parlamentą, 
jei tikrai norima politiniai, eko
nominiai ir kariniai vieningos 
Europos. Tokie yra nuoširdūs ir 
logiški europiečių pageidavimai.' 
Sakoma, turėsime Europos ka
riuomenę, bet neturėsime Euro
pos Vyriausybės ... Kas gi tą 
Europos kariuomenę naudos? Ko 
,i klausys?

Sutinkama,1 tačiau, ir su da
bartine padėtimi — pradėta nuo 
Europos Armijos todėl, kad pir
miausia reikalinga apsisaugoti 
nuo tų, kurie jau pusę Europos 
yra "nudemokratinę liaudinėmis 
respublikomis”. Reikia pirmiau
sia pasijausti saugiau nuo Rusų 
komunistinio imperializmo, o 
paskui, palaipsniui, bus galima 
vykdyti ilgų derybų, susiderini
mų ir kompromisų reikalingą 
Europos Vienybės realizavimą, 
su visomis europinėmis institu
cijomis.

Lisabonos Konferencija pažen
klino tą istorijos momentą, ka
da Atlanto Sąjungos darbai iš 
planavimo perijodo įžengia į re
alizacijų — vykdymo laikotarpį. 
Sąjunga nutarė įsteigti periha- 
nentinius — pastovius biurus 
Europoje ir .visai civilinei admi
nistracijai sudaryti kadrus, vei
kiančius generalinio sekretoriaus 
žinioje.

Atlanto Sąjungos sostine iš
rinktas Paryžius, o generaliniu 
sekretoriumį pakviestas Sir Oli- 
ver. Franks — britų ambasado
rius Washingtone. Paryžiaus 
spauda jau vadina Sir Oliver 
Franks Atlanto Trygve Lie. Pra
džioje Atlanto Sąjunga kursis 
dar nenugriautuose, neseniai šeš. 
tąją JTO sesija priglobusiuose 
pastatuose, prie Trokadero Rū
mų. Tai tik laikinai, o vėliau čia 
suvažiavę keturiolikos kraštų są
jungininkai susiras pastovią sa-’ 
vo veiklai "bazę ’. •

Paryžiaus spauda didžiai ver
tina JAV ' finansinę parąmą 
Prancūzijai, kuri dabar galėš'sa- 
vo karinius planus įvykdyti. Nu
matytame 50 divizijų’skaičiuje

(pastatytiname "ant kojų” Eu- rikos atėjusi žinia, kad padėtis 
ropos gynybai iki šių metų pa- Argentinoje esanti katastrofiš- 
baigos) Prancūzija turės daly- ka, nes kainos ten po karo pa

kilo visu 100'4 ... čia atrodo 
kiek humoristiška. Kiekvienas 
prancūzas, turbūt, norėtų žinoti 
paslaptį, kaip argentiniečiai ga
lėjo, kaip sugebėjo Savo pinigą 

. taip, palyginti, gerai išsaugoti. 
Trūksta dar penkių ir Paryžiaus Pvž., Prancūzijoje per paskuti

nius tryliką metų čigarėčių — 
"smilkalų” kainos pašoko 100 
kartų. Nuošimtiniai skaičiuojant 
reikėtų sakyti, kad cigaretės pa-

vatiti su 12 divizijų, Italija — 
12 divizijų, Didžioji Britanija— 
6 divizijos, JAV — 6 divizijos, 
Belgija — 4 divizijos, Olandija 
— 2 divizijos, skandinavai — 3 
divizijos. Tai sudaro 45 divizijas.

spauda klausinėja, kur jos? Ma
noma, kad tai yra karinė pa
slaptis — ”top secret”. Yra pa
sakojančių balsų, jog JAV tu-į 
rinčios slaptai parengtą marinų brango 10,000%! Kaž kas fan- 
diviziją Anglijoje. Apie tą divi- tastiško! Ir taip kalbant ore pa- 
ziją viešai nekalbama, bet ji juntamas tikros inflacijos kva- 
esanti verta daugiau, negu vie- pas...
nos paprastos divizijos ... JAV 
marinai ir Europoje pripažįstami 
elitine kariuomene. Kadangi tie 
sekretai jau viešai spaudoje dis
kutuojami, tikimasi, jie ilgai ne
liks "neskelbtiname sąraše” ir 
visuomenės smalsumas bus greit 
patenkintas, Kompetetingas Pa
ryžiaus dienraštis "Le Monde” 
pastebi, kad Lisabonoje buvo 
kalbama ne apie 50 divizijų, bet 
apie maždaug 50 divizijų. Tas 
"maždaug" esą turėtų būti ly
gus 48 divizijoms! Ir dar pri
dedama, kad ir prie geriausių 
norų tos 48 divizijos iki galo me
tų būsiančios realizuotos tik iki 
80% . Reiškia, jos dar nebus pil
name kovos sąstate.

Kaip ten bebūtų, komunizmo 
pavojus vertinamas realiai. Ir tas 
jau duoda gerų vilčių pavergtie
siems. Gen. Eisenhoweris yra 
pasakęs, kad už poros metų tų 
divizijų skaičius išaugs iki 85 
— 1C0! Kai kas (pvz. anglų 
"Times”) tai skaito provokacija 
rusų atžvilgiu. Taigi, nors kartą 
Vakarai pradeda rusus provo
kuoti. Iki šiol vis būdavo at
virkščiai ...

Turint gąlvoje, kad prie sau
sumos divizijų prisideda laivy
nas, aviacija ir tokie - ginklai, 
kaip atominiai, jau šiandieną ir 
Europa turi pakankamai stiprų 
skydą atsiginti nuo eventualaus 
rusų puolimo. Tas skydas pa
laipsniui pasidarys pajėgiu va
lytuvu rusams grįžti J Aziją ...

FINANSINIAI SUNKUMAI

Nuo 1914 metų kainos Pran
cūzijoje apsivertė kuliu 250 kar
tų, o nuo 1Ū39 metų iki 100 kar-.

Prancūzijos vyriausybė vos 
nevirto tik atsistojusi prieš dvi 
didžiule’s problemas: reikia iš
spausti iš gyventojų pakanka
mai pinigo ginklavimuisi, socia- 
liniėms reikalams, "švietimui ir 
t.t. Vienkart reikia užkirsti ke
lią inflacijai — sustabdyti kainų 
kilimą, garantuoti piliečiams 
pragyvenimo minimumą. Susi
dūrus su taip sunkiai išspren
džiamais uždaviniais 1952 m. 
biudžetas dar vis. tebesvarsto
mas ir tebėra nepriimtas.

Sindikatai, atstovaudami dar
bininkus ir tarnautojus, kiek ga
lėdami, jau kuris laikas, spaudė 
vyriausybę prašydami garantub- 
ti, kad kylant pragyvenimui, 
proporcingai kiltų atlyginimai. 
Tačiau ekonomistai persergėjan- 
čiai šaukė, kad tada kainų kili
mui nebūsią galo. Po ilgų disku
sijų parlamentas balsavo, ir so
cialistams, komuhistams ir krik
ščionims demokratams susidėjus 
j krūvą, priimtas taip vadinamų 
"judančių laiptų” įstatymas. Kai
noms kopiant bus automatiškai 
ir atitinkamai keliamos algos. 
Nepriklausomieji, radikalai, libe
ralai ir gaulistai šį kartą atsi
dūrė mažumoje. Bijoma, kad su 
tais' "laiptais” nebūtų suduotas 
paskutinis smūgis pinigui — 
frankui, nors yra raminančių 
balsų, kurie daro išvadą, jog.pati 
valdžia būdama didžiausiu savi
ninku ir bosu (jai juk priklauso 
milijonai tarnautojų — samdi
nių: valdininkija ir visas suvals
tybintas ūkis — geležinkeliai, 
bankai, elektra, gazas ir t.t.) bus 
priversta griebtis rimtesnių ir 
griežtesnią priemonij kainų ki
limui sustabdyti. •

J. Masiulis, Paryžius
■
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