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MLT nėra padariusi.

pa- 
net

vė labai įdomų aprašymą apie 
Lietuvių tautos laisvės kovas. 
Viršelyje Įdėjo didelį užrašą:

AR TIESA, KAD MLT 
NEBENORI ĮSIJUNGTI Į 

VLIKĄ?

KODĖL MLT MANO, KAD JI 
TURĖTŲ DALYVAUTI 

V LIKĘ?

ir grupę "miško brolių”, po at
likto žygio.

Partizanų veikla Lietuvoje, 
kad ir smarkiausiai persekio
jant, dar ir dabar, nenutylusi. Ji 
tik įgavo kitokias veikimo for
mas, kurios taupo lietuvišką

KOKI YRA TIE YPATINGI 
MLT UŽDAVINIAI?

— Apie tai būtų galima 
daryti ištisą paskaitą ar gal 
knygą prirašyti... Trumpai 
kalbant: turime rūpintis Mažo
sios Lietuvos■ autochtonų (iš to

Vokietijoje plačiai skaitomas "Pirmas pasauly laikraštis, duo- 
iliustruotas laikraštis "Schvvae-! tantis iliustruotą pranešimą apie 

partizanus Lietuvoje”.
Skaitytojų dėmesiui paduoda

me vieno puslapio iliustracijas, 
kurios rodo: karininkų ir puška-' 
rininkių mokyklą miške (viršuj), kraują.

-■
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•Dviejų
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KAS VLIKE JAU 
ĮVYKO

Spaudoje yra pasirodę žinių 
apie neva eilę jau įvykusių ar 
vykstančių reorganizacijos žy
gių.

Iš tikrųjų, neskaitant Vliko 
narių bendro pareiškimo spau
dai, pageidaujančio susilaikyti 

'nuo "prieš nukreiptų” straips
nių. yra priimtas tik vienas nu
tarimas, būtent — pertvarkyti 
Vykdomąją Tarybą, jutskirti jų 
nuo Vliko prezidiumo ir įkurdin
ti ją Prancūzijoje. Dabartinė VT 
atsistatydino ir naują VT pa
vesta sudaryti prof. J. Kamins
kui. Tai yra senas projektas, 
apie kurį galvojama jau bene 
pora metų.

Prof. J. Kaminskas tebėra 
Amerikoje ir savo sutikimo pir
mininkauti Vykdomajai Tarybai 
bėi ją sukomplektuoti dar nėra 
davęs. Visi kaikuriuose laikraš
čiuose jau paminėti projektai yra 
tik', paskiri,. asmenų projektai, 
formaliai net nesvarstyti, ka
dangi, jei VT sudaroma sekant 
vyriauąybės sudarymo tvarką, 
tai viskas šiuo metu yra ne Vli
ko, o prof: J. Kaminsko kompe
tencijoj. Jei jis sutiks sudaryti 
VT, tai jo patiektas projektas 
turės būti Vlikė svarstomas ir 
priimtas ar atmestas. Je’i prof. 
J. Kaminskas jam pasiūlytų pa
reigų nepriimtų, tai padėtis at
sidurtų pačiame pradiniame taš
ke.

SUDIEV, 
KVIETKELI! 

GAVO ŠIŲ METU 
PREMIJA• 1 ! bische llliustrierte”, išėjęs prieš i

Rašytojų Draugijos paskirto- ‘ vasario 16, įdėjo eilę paveikslų 
ji komisija (B. Brazdžionis, J. iš Lietuvos partizanų veiklos, da- 
Brazaitis, A. Merkelis, A. Vai-' 
čiulaitis ir Stp. Zobarskas), šių 
metų literatūros premiją pasky
rė Pulgiui Andriušiui už knygą 
"Sudiev, kvietkeli!" Premija 
$1,500, aukota Venecuelos lietu
vių.

"Sudiev, kvietkeli!” išleido 
"Australijos Lietuvio” leidykla 
Australijoje. Tai iš viso pirma 
Australijoje .išėjusi lietuvių kal
ba knyga. Apie ją Dirvoje buvo 
plačiai rašyta. Pasikalbėjimas su MLT prezidiumo nariu 

Albertu Puskepalaičiu

amerikiečiams
pirmininkas pasiūlė pakelti visus 
mokesčius 15%, parlamentas 
"susvyravo” ir tokio nepopu
liaraus įstatymo 'nepriėmė... 
Vyriausybė atsistatydino.

Bet čia, mieli skaitytojai gali 
pasakyti, kas mums darbo dėl 
tų prancūzų vyriausybių krizės... 
Netektų gal apie ją plačiau kal
bėti, jei ji nebūtų ir mums savo
tiškai aktuali. Kas gi per šią kri
zę iškilo. Laikraščiai, visa eilė 
Paryžiaus dienraščių pirštu nu
rodo į viso priežastį-— partijas! 
Rinkimų sistema esanti tokia, 
kad atstovai j parlamentą įeina 
pagal partijas, o ne pagal jų as
meninę vertę. Parlamentas yra 

I permirkęs partinėmis intrigo- 
j mis, o ne tautos interesais. Nie- 
’ ko gal taip netrūksta turtingai 
j ir išradingai prancūzų tautai, 
I kaip neegoistinės vadovybės.

Prezidentas V. Auriolis, pirmą
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VILTIES 
DRAUGIJOS 

NARIAI
šią savaitę j Vilties draugiją 

nariais įstojo šie asmeęys. 
54. Povilaitis Jonas,

Orpaha :................... 25 dol. 
Gaudušas Liudas, 
Omaha ...............
ALTau't. S-gos 
tVaterburio skyrius 100

57. Lozoraitis Vyt.,
Linden ..................... 10

Vilties draugijos pirmas narių 
telkimo laikas baigiasi kovo 
mėn. 31 d. Liko tik trys savai-’ 
tės laiko, taigi visi paskubėkime 
įsijungti į draugiją ir dalyvauti ’ 
savo sprendžiamu balsu pirma
me draugijos suvažiavime.

55.

56.

PRANCŪZIJOS 
VALDŽIA DEŠINĖJA

MIN. S. LOZORAIČIO 
PASITARIMAI SU 

VOKIEČIAIS
Kovo 3 dieną įvyko naujas pa- 

sitarinjas tarp Lietuvos Diplo
matijos šefo min. St. Lozoraičio 
ir Vokietijos ambasadoriaus Ita
lijoje Brentano. šis ilgas pasita
rimas, kuriame buvo aptartas 
daugelis Lietuvą ir Vokietiją lie
čiančių klausimų, vyko Vokieti
jos ambasadoje, Romoje.

PAMINĖTAS 
D. ZAUNIUS

New Yorko Lietuvių Evange
likų parapija kovo 10 d. suruošė 
Dr^ D. Zauniaus 12 metų mir
ties sukakties minėjimą. Gražią 
kalbą apie velionį, buv. Lietuvos 
užsienių reikalų ministerį, • šv. 
Jono bažnyčioje, Brooklyne, pa
sakė kunigas dr. Dagys. Giedojo 
N. Mačiūnaitė, palydint A. ,Mro7 
zinskui. .

Vėliau parapijos salėje įvyko 
•oficialus minėjimas, kurį atidarė 
parapijos komiteto pirmininkas 
.Klibas. Programai .vadovavo dr. 
Dagys. Velionį kaip aąmenj, lie- 

. tuvį ir politiką apibūdino gen. 
konsūlas J. .Budrys, V. Sidzi- 

' ‘ kauskas, A. Pūskepaląitis,'_V. 
Pitkunigis ir lęt. Už viską jaus
mingai padėkojo pati Vincė Jo- 

. riuškaitė

Iš Paryžių pasiekiančių Ame
rikos spaudos atgarsių, apie šio. 
krašto vyriausybės krizę, maty
ti, kad JAV pradeda nervuotis 
dėl Prancūzijos politinio nepa
stovumo. Senato Užsienio Rei
kalų komisijos pirmininkas M. 
Connally pasakė: ’-Jei Prancū
zija nepadarys visko, kas gali
ma savo gynybai, ji negali pre
tenduoti į Amerikos kreditus...” 
Scripps-Howard laikraščių per
spėjime pasakyta: "Jokia Ame
rikos pagalba neturėtų būti tei
kiama Prancūzijai, kol ji nesu
tiks ant pečių užsidėti savo dalį 
naštos...”

Paryžiaus dienraščiai, išgirdę 
balsus tuoj išvardijo kokią naš
tą kraštas neša Indochinijoje. 
Tolimuose Rytuose Prancūzijos 
vedamas karas prieš komunizmą 
Prancūzijai kainuoja daugiau, 
kaip visa gauta iš USA parama
pagal Maršalo planą ir suėda kantą kviesdamas Edgar Faure 
apie 30% viso biudžeto, šalia to j sudaryti ministeriu kabinetą nu- 
reikalinga ginkluotis Europoje.' siskundė: "Aš jiešjcau žmonių, 
Ir ginkluojamasi. Jei Prancūzija ■ o randu tik šešėlius ..Tai dar 
šiandieną kritikuojama, tai gal'blogiau, negu mūsų posakyje: 
ne tiek dėl jos nepakankamų pa- "Yra žmonių, nėra žmogaus ...” 
stangų, kiek dėl jos nuolatinių Pas p. Auriolį net žmonių ne
vyriausybinių krizių. |

Buvęs Prancūzijos ministeris 1 
pirmininkas, liberalas: Plevenas 
viena proga pabrėžtinai pasakė. 
"Valdyti nereiškia įtikti!” Tas 
posakis nuskambėjo per kraštą, 
kaip pavojaus varpai. Visiems 
įtikti lengvas kelias, bet jo pa
baigoje — praraja. Deja, parla
mentas ne visuomet pasirenka 
tai, kas yra išmintinga ...

I Geriausias įrodymas tik ką
— ! įvykusi jau devynioliktoji po ka

ro Prancūzijos vyriausybės kri
zė. Ministeris Pirmininkas, radi
kalas Faure, gavo pavaldyti 
kraštą vos šešias savaites. Jam 
pavyko išgauti parlamento pri
tarimą Europos Armijai ir žy
miai padidintą karo reikalams 
išlaidų sąmatą buvo priimta, vie
ningiausiai — maždaug 500 bal
sų prieš 100. Tiktai komunistai 
prieš. Tačiau, kada reikėjo nu
balsuoti mokesčius naujoms iš
laidoms dengti, kada ministeris

Mažosios Lietuvos, lygiai kaip 
ir visos Lietuvos, likimas parei
na nuo to, kaip išsispręs didžio
sios tarptautinės problemos. Ta
čiau Mažosios Lietuvos klausi
mas šiuo metu yra tapęs ir vie
na iš žymesniųjų problemų mū
sų pačių tarpe. Jai aiškintis, 
kreipėmės j ką tik į Ameriką at
vykusį MLT prezidiumo narį Al
bertą Puskepalaitį, norėdami iš
girsti, kokios iš tikrųjų nuomo
nės vyrauja * tuo klausimu pa
čioje Mažosios Lietuvos Tary
boje.

P. A. Puskepalaitis visų pir
ma pareiškė:

;— Aš atvykau čia paprasta 
imigracijos tvarka. Nesu koman
diruotas atlikti jokių didelių mi-,tokių pačių, kaip ir šis jūsų klau- 
sijų. Tiesa, MLT prezidiumas ' :simas. Dar nebuvo nuspręsta, ar 

ir kaip į tokį pranešimą atsi
liepti. ..

MLT pageidavimas.

muose per tą trumpą laiką es
minių pasikeitimų negalėjo su
sidaryti. Kiekvienu atveju, ma
no žinios tikrai atitinka tą, kas 
MLT prezidiume buvo galvoja
ma šių metų vasario vidury. •

cialių, bet visai Lietuvai svar
bių reikalų rūpinimą. Mažosios 
Lietuvos problemų eksperto da
lyvavimas Vykdomojo Taryboj 
šiuo atžvilgiu padėti pagerino, 
bet ne pilnai.

324 Prancūzijos parlamento 
aitstovai (pusė ir 11) balsavo už 
A. Pinay, tuo priimdami jį, kaip 
naują Prancūzijos ministerį pir
mininką. Pirmą kartą po karo 
Prancūzijoje susidarė dauguma, 
kurioj nėra ne tik komunistų, 
bet ir socialistų. Ir gaulistai su
tarė nebalsuoti už'Pinay —.taip 
patarė pats generolas, — tačiau, 
irgi pirmą kantą, net 27 gaulistai 
to nepaklausė ir balsavo. Jei ne 
jie, tie, kurie nepaklausė, Pran
cūzija dar ir šiandien neturėtų 
naujo ministerio pirmininko.

Dar ne visai tikra ar bus tas 
pats po antradienio vakaro, ka
da parlamentas turi priimti visą 
vyriausybę. O sulipdyti ją. ne- 
lengvaLsekeji. Tačiau ji sulipdy
ta. Tikrumoje dauguma ministe- 
rių pasilieka tų pačių. Tiesa, Bi- 
dault nebepasilieka apsaugos mi- 
nisteriu, bet Schumanas lieka 
užsienių reikalų ministeriu. Fi
nansų ministerija pasiima pats 
Pinay. Jis žada išvengti mo
kesčių kėlimo, bet kalba apie 
naują franko vertės pakeitimą.

¥ ¥
Tuo tarpu Korėjoj kasdien net 

po du kartus susirenka paliaubų 
derybininkai, tačiau pažangos 
tuo tarpu nėra, greičiau priešin
gai. Kone kasdien vis iškeliami 
nauji kaltinimai tik iš vienos pu
sės. Pav., komunistai apkaltino 
amerikiečių lakūnus, kad jie, gir
di, perskridę Mandžiūrijos sieną 
ir tenai, kaip ir šiaurinėje Korė
joje, pasėję limpamomis ligomis 
užkrėstų vabzdžių; Mat, pas juos 
plinta epidemijos, kas yra daž
nas dalykas, kadangi nėra sani
tarinės priežiūros. Komunistai 
ir dėl to sugalvojo suversti kaltę 
amerikiečiams ...

Iš savo pusės amerikiečiai ap
kaltino komunistus, kad jie dalį 
karo belaisvių iš šiaurinės Korė
jos perkėlė į Kiniją ir juos ten 
slepia.

Į kaltinimus ir vieni ir kiti 
paprastai atsako: "Nieko pana
šaus! Tai melas!” šitokiose ap
linkybėse gali sustiprėti mūšiai 
fronte. Derybos vis dėlto tuo 
tarpu nenutraukiamos.

bėra ... tik šešėliai... Štai prie 
ko privedė turtingą ir išradingą 
kraštą partijos ir partijėlės, ku
rių parlamente priskaitoma 12, 
neskaitant nepriklausomųjų. Vy- 

' riausybė visad gali pralaimėti 
kritišką balsavimą, jei pusė ku
rios partijos narių ima ir nu
klysta ..

Parlamente yra apie 620 na
rių. Pačiame kairiame sparne — 
102 komunistai, kraštutinėje de
šinėje — 118 gaulistų. Tiedu 
sparnai nieko bendro t tarpusavy 
neturi, tačiau ir vieni ir kiti nuo
lat balsuoja prieš vyriausybę, 
nes nei vieni, nei kiti į valdžią 
nekviečiami... Vis daugiau ran
da pritarimo .tautinės vienybės 
vyriausybės idėja. Į tokią koali
cinę vyriausybę įeitų visos par
tijos nuo gaulistų iki socialistų, 
išskyriant komunistus. Tokiu 
būdu būtų mažiau opozicijos ir 
daugiau vyriausybinio pastovu
mo — tvirtumo. Bet kaip sude
rinti tiek skirtingų partijų ...

Vidutinis prancūzas laukia, 
kada įsiviešpataus common sen- 
se — sveikas protas. Net pusiau 
oficiozas ”Le Monde" išsireiškė: 
"Nebedaug laiko teliko mūsų po
litikieriams tęsti kaukuolių šo
kį...”

Ne vienų prancūzų akys nu
kreiptos j Prancūziją. Į ją su 
nuogastimi žiūri visa Europa' ir 
Atlanto Sąjungos nariai.' Jei 
Prancūzijai nepavyks įgyvendin
ti tik ką Lisaljonoje duotų pa
žadų Europos gynybą stiprinti, 
kiti Atlanto Sąjungos nariai ga
li, ko gero, paabejoti ar verta 
jiems vieniems taip vargti dėl 
Vakarų apginklavimo.

Einama dar toliau,- "Daily 
Mail” pareiškia baimės, kad 
Prancūzijos finansiniai sunku
mai gali pakirsti net ir Didžio
sios Britanijos ūkį. čia tai jau 
būtų Vakarų kapitalizmui, ”be 
kraujo praliejimo”, suduotas 
skaudus smūgis, visai taip, kaip 
sovietų ekonornistąi pranašauja 
ir pageidauja nuo pat karo pa
baigos ...

Prancūzai praeityje yra paro
dę, jog moka sunkięse valando
se' pastatyti krašto interesus

’ — Visų pirmą tam, kad pa- 
brėžtumėm besąlyginį mūsų vie
ningumą su visa Lietuva, su vi
sa mūsų tauta. Būtų kas kita, 
jeigu mes organizaciniu ir kitais 
atžvilgiais jau būtumėm susi
lydę į vieną lydinį. Bet ne nuo 
mūsų priklausančios aplinkybės, 
kaip praeity, taip ir šiandien 
verčia mus kiek skirtingai orga
nizuotis, sudaryti atskirus susi
jungimus. Mes esam mažiau ar 
daugiau atskirai organizuota lie
tuvių tautos dalis. Tai pateisi-1 krašto kilusių žmonių) dabąrti- 
nama ne . tik aplinkybėmis, bet 
.taip pat ir uždaviniais, kurias 
tos aplinkybės specialiai deda 

MLT pageidavimas, tiesiog'ant mūsų pečių. Bet politinėje 
noras turėti savo atstovą Vilke ( viršūnėje mūsų vienumas, mūsų

1 buvimas ne šalia lietuvių tau
tos, o joje, mums atrodo turėtų 
būti išreikštas mūsų dalyvavi
mu. Tai būtų labai naudinga mū
sų ypatingiesiems uždaviniams, 
nes mūsų ne viSJii aiški padėtis 
šalia bendro visų lietuvių sųsi: 
organizavimo silpnina mūsų po
zicijas tuose uždaviniuose.

. Be to, mūsų'ątstovo dalyvavi
mas Vlike žymiai padėtų įsi
traukti ir kitiems lietuviško vei
kimo vadovams i tų mūsų špe

Š’tą "žinią" mes jau patyrėme 
Europoj, kai tik gavome laikraš
čius su J. Brazaičio pareiški
mais. Nors J. Brazaitis netvirti
no, kad MLT tiesiog atsisakė 
įeiti į Vliką, bet daugelis tikrai 
tą jo pranešimą taip suprato ir 
jau buvo paklausimų visiškai

sijų. Tiesa, MLT prezidiumas 
pavedė man ta proga čia atlikti 
vieną-, kitą uždavinį, kuriuos at- 

• likęs aš būsiu jau nebe MLT pre
zidiumo narys, nors- ir pasilik
damas tos tarybos nariu. Aš ga
liu kalbėti apie • MLT ■ prezidiu
mo nusistatymus, koki jie.buvo 
iki mąn išvykstant. Jei per tą 
laiką būtų atsiradę kokių ypa
tingų naujų aplinkybių, tai ma
rio žinios gal kiek ir neatitiktų 
šiandien prezidiume esančių ap
sisprendimų. Bet tuo, tarpu, at
vykęs'čia, nepatyriau, kad tokių 
reikšmingų ’ naujų aplinkybių 
būtų atsiradę, todėl tikiuosi,‘kai 
ir. MLT prezidiumo nUšistaty-

yra . žinomaą jau daugiau kaip 
per 6 metus. Kai 1931 metų ge
gužės mėnesį buvo sutarta su 
Vliku dėl mūsų nario įtraukimo į 
Vykdomąją Tarybą, mes aiškiai 
pabrėžėme, jog tas susitarimas 
jokiu būdu nereiškia, kad mes 
pakeičiame savo , nusistatymą 
dėl reikalo MLT atstovui būti 
Vlike. Tą savo nusistatymą esa
me dar pakartoję 1951 metų lap
kričio mėnesį. Jokio' kito nutari
mo ar pareiškimų tuo klausimu

ne padėtimi, jų išlaikymu ar pri
artinimu prie lietuvių tautos, jų 
psichologiniu prirengimu bendrai 
su visa Lietuva ateičiai, o taip 
pat turime rūpintis ir argumen
tais kovai dėl Mažosios Lietu
vos susijungimo su visa .Lietų-: 
va, atėjus išsilaisvinimo valan
dai. O priešų tam yra daug ir 
kova dėl ' to vyksta jau' dabar. 
Yra trys, dideli pretehdentai, ku
rie kėsinasi j Mažosios Lietuvos 
žmones ir į jos teritoriją. Nekal
bant apie bolševikų:-rusų užsi
mojimą, suvirškinti Mažąją Lie
tuvą, įjungus jos didelę dalį net 

■į Leningrado' sritį ir koloriizuo-
( Perkelta i 2-rą pusi. )

MASKVA SIŪLO 
TARTIS DĖL 
VOKIETIJOS

I

Šį pirmadienį Gromyko įteikė 
notas Amerikos, Anglijos ir 
Prancūzijos pasiuntiniams, ku
rioje siūlo sušaukti "keturių di
džiųjų" konferenciją tartis dėl 
Vokietijos sutvarkymo ir. jos 
ąujungimo bei visai Vokietijai 
bendros vyriausybės sudarymo. 
Notoje nesiūloma, kad tuose pa
sitarimuose dalyvautų ir Vokie- 

. . tijos atstovai.
aukščiau partinių skirtumų. Rei-1 • Matyt, tai yra Maskvos ban- 
kia tikėtis, kad ir šį kartą bu3 dymas kaip nors Sukliudyti va- 
išvengta katastrofos. kariečių si '

J. Masiulis. | Vokietijos
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AR TIESA, KAD MLT YRA 
SPAUDŽIAMA ATSISAKYTI 

NUO ĮĖJIMO Į VLIKĄ

KAIP ŽIŪRITE Į NURODOMAS 
KLIŪTIS MLT ATSTOVUI Į 

VLIKĄ ĮTRAUKTI?

Ohio Bell klijentai skambina daugiau kaip 200,000 
kartų tolimą pasikalbėjimų ... tris kartus dau
giau kaip 1941!

AR MLT JAUČIASI ESANTI 
TAM TIKROS LIETUVOS 

TERITORIJOS DALIES, 
AUTOCHTONŲ 

REPREZENTANTE?

O AR TIESA, KAD BIJOSI 
TAPTI ARBITRU TARP 
DVIEJŲ VLIKO LYGIŲ 

DALIŲ, KAI JŲ NUOMONĖS 
PRIEŠINGOS?

KAS UŽIMS EISENHOWERIO 
.VIETĄ

Pinigai, medžiagos ir žmonės yra reikalingi jums 
patarnauti. Todėl mes dirbam be atvangos .., pri
imdami daugiau tarnautojų ir leisdami pinigus 
naujiems įtaisymams... daugiau kaip $1.000.000 
per savaitę, šiais metais.

KAIP MLT ĮSIVAIZDUOJA 
TINKAMAS DARBO 
SĄLYGAS VLIKE?

Nuo nuoširdaus pasikalbėjimo telefonu, nuo jūsų 
krautuvininko iki svarbios žinios, kuri greitina 
gynybą ... Ohio Bell aptarnauja daugiau tolimų 
pasikalbėjimų, kaip bet kada anksčiau... dau
giau ir vietos skambinimų.
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KAS ir KUR
• Kovo mėn. 1 d. Bostone mirė 
prelatas Kazys Urbanavičius — 
Kmitas. Amerikon atvykęs nuo 
1905 metų. Yra nemažai parašęs 
ir fs .Ritų kalbų išvertęs. Apie 20 
metų redagavo "Darbininką”.
• šįmet sausio mėn. 31 d. suėjo 
30 metų kai Lietuvoje buvo 
įsteigta Žurnalistų Sąjunga. Vo
kietijoje taip'pat veikė Žurna
listų Sąjunga, bet iš Vokietijos 
išsiskirčius, jos veikla beveik 
numirė. Reikia naujų pajėgų 
Žurnalistų Sąjungą Amerikoje 
atkurti.
• Thornton, III. įsikūrusiam lie
tuvių bravorui, kuris gamins lie
tuvišką alų, vadovauja alaus 
specialistai I. Sadauskas ir che
mijos inžinierius Jonas Vilutis.
• Mažosios Lietuvos Veikėjas 
Albertas Puskepalaitis, ilgą lai
ką gyvenęs Vokietijoje, persikė
lė į JAV.

• Australijos 'Lietuvis, einantis 
kas anltra savaitė, iš sąsiuvinio 
formato persitvarkė į laikraštinį 
formatą. Australijoj išeinantieji 
lietuvių laikraščiai dalį savo skil
čių privalo užpildyti angliškai.

• Lietuvių Rezistencinei Santar
vei, kaip praneša vadovybė, uda-

į
bar vadovauja: S. Kuzminskas
— pirmininkas, J. Vėbra — vice
pirmininkas, S. Žymantas — vi
cepirmininkas, S. Mackevičius
— sekretorius Amerikos reika
lams, F. Nevėravičius — sekre
torius Europos reikalams, L. Bi- 
čiūnaitė, B. Bieliukas, K. Drun- 
ga, J. Masiulis, B. Raila ir H. 
žemelis — nariai.

• Jonas Kruze, nuo pat BALF 
įsisteigimo dirbęs BALF centre, 
iš pareigų pasitraukė ir ilges
niam laikui išvyko į Kanadą. 
Šiuo metu BALF centre dirba 
keturi tarnautojai.

1952 m. kovo 13 d. * Nr. H
rr

Maž. Lietuvos problema
tai būtų visos Mažosios Lietu
vos atstovas, tai jis būtų atsto
vas krašto, kuris teisiškai dar 
nėra Lietuvos teritorijoje, o ka
dangi Vilkas esąs maždaug kaip 
ir Lietuvos seimas, tai tokių da
lykų negalima dhryti...

Dėl autonomizmo bei Klaipė
dos krašto atstovavimo jau esu 
sakęs, kad čia kalbama ne apie 
provincijos^ d apie lietuviškos 
rezistencinės organizacijos at
stovavimų. O antroji kliūtis tai, 
man rodos, jau ir dabar yra su
laužyta. Neš, jeigu "svetimos 
teritorijos” atstovas negali būti, 
seimo nariui tai juo labiau jis 
negali būti ministeriu. O dabar 
mes tokį kaip ir ministerį jau 
turime, jeigu yra manoma, kad 
šalia Vilko Beimo yra ir Vykd. 
Taryba — vyriausybė .... Kodėl 
vienu atžvilgiu kliūtis yra ne
nugalima,-o kitu — jos visiškai 
nežiūrima ir’ tai niekam nepa
kenkia?

Pagaliau, prisiminkime nepri
klausomybės ■ atgavimo laikų 
Lietuvos Tarybą, kuri iš tikrųjų 
tuo metu Lietuvoje ėjo seimo — 
parlamento pareigas. Ji nematė 
jokių kliūčių 1919 metais pa
kviesti į savo tarpą Mažosios 
Lietuvos Tarybos (tos pačios!) 
atstovus, nors ne tik visa Mažo
ji Lietuva, bet net ir Klaipėdos 
kraštas tada „dar nebuvo pripa
žintas Lietuvai...

(Atkelta iš 1-mo pusi.) 
jant kraštą: visai svetimu ele
mentu, nesnaudžia ir vokiečiai, 
o taip pat nesnaudžia ir lenkai, 
kurie irgi labai rūpestingai ren
ka ir saviškai stengiasi pritai
kyti atitinkamą etnografinę, is
torinę, ekonominę ir kitokią me
džiagą. Reikia prisipažinti, mes 
šioje srityje esame, galbūt, kitų 
gerokai pralenkti. MLT stengia
si visomis jėgomis kitus preten
dentus prisivyti ir pralenkti. 
Mes jaučiame, kad tai yra ga
lima, nes faktai iš tikrųjų kal
ba mūsą naudai, tik reikia juos 
surinkti ir tinkamai panaudoti. 
Tai yra didelis ir ypatingas už
davinys, kuriam atlikti mes jau
čiamės esą paties likimo įparei
goti ir, galbūt, šiek tiek ir eks
pertai, bent daugiau ekspertai 
negu kiti mūsų veikėjai, kurie 
tomis problemomis mažiau turė
jo progos domėtis.

• Baigiama spausdinti Mykolo 
Vaitkaus eilėraščių knyga "Vie
natvėje”. šiais metais ruošia iš
leisti ir dar vieną eilėraščių kny
gą-
• Henrikas Kačinskas, Asė Dau
guvietytė ir Vitalis Žukauskas 
dalyvauja Naujojo Rusų Teatro 
premperoje ”Gore ot urna”.

• Prof. J. Puzinas Lituanistikos 
Instituto klausytojams, Brookly- 
ne, praėjusią savaitę skaitė pa
skaitą apie Lietuvos proistorę. 
Paskaita buvo paįvairinta iška
senų iliustracijomis, rodomos 
epidiaskopu.

200,000
TOLIMO PASIKALBĖJIMO

ŠAUKIMŲ

PER DIENĄ

—Visų pirma mes jaučiamės 1 
esą lietuvių organizacija. Lietu- 1 
vių, ypatingai susirūpinusių tam 
tikros tautos dalies • likimu, ku
ris neabejotinai lygiai rūpi ar 
bent yra svarbus ir visai lietu
vių tautai. Mažosios Lietuvos 
grįžimas į vieną bendrą Lietu
vos valstybę nėra vien tik tos 
Lietuvos dalies gyventojų inte- 
sas. Tad mes kovojam dėl visos 
lietuvių tauitos reikalo.

Neseniai pradėta vartoti ”re- 
vendikuojamų sričių sąvoka iš j 
dalies įneša nesusipratimo. Mes 
nesame tik "revendikacinės ko
vos” koks smogiamasis būrys. 
Mes jaučiamės tęsėjai tos rezis
tencinės kovoš, ■kurLtrunka’ jau 
700 metų. Tai yra ne tiek kova 
dėl "atsiėmimo”, kiek kova dėl 
išsilaikymo ir turimų teisių re
alizavimo. Nepalaikykite to pa
sigyrimu, bet mums tikrai atro
do, kad jeigu šiandien yra lietu
viškų rezistencinių organizacijų, 
tai mes esame pati seniausia iš 
jų, ir tai tokia, kuri visiškai ap
čiuopiamai kovoja ir turi kovoti 
net ir už savo krašto ribų. Juk 
šiuo metu kitų lietuviškų re
zistencinių organizacijų elemen
tai, esantieji užsieniuose, neturi 
tiesioginio kontakto su priešu, 
čia jie gali tik ką nors daryti, 
kad bent netiesiogiai parejntų 
tėvynėje likusių kovos bendri
ninkų pastangas. O mes kaip tik 
ir čia turim tiesioginį kontaktą 
su mūsų siekimams priešinga ak
cija ir turime tiesiogiai su ja 
grumtis.

Todėl teritorijos momentas 
MLT esmės apibūdinime yra tik 
šalutinis dalykas. Mes jaučia
mės speciali organizacija, kovos 
dėl tam tikro visai lietuvių tau
tai svarbaus uždavinio. Jei MLT 
organizacija neapima iš kitų 
Lietuvos kraštų kilusių žmonių, 
tai tik todėl, kad šitaip yra tiks
lingiau, nes tuo būdu mūsų or
ganizacija gali turėti svaresnį 
balsą tą kraštą . liečiančiuose rei
kaluose. Bet per ML Bičiulių' 
organizacijas ar kitais būdais 
toje veikloje gali dalyvauti ir 
dalyvauja daugelis ir iš kitų Lie
tuvos vietų kilusių tautiečių.

— Tiesiogiu spaudimu to gal 
dar nebūtų galima pavadinti, 
bet taip suprasti buvo duota pro
gos ... Bet jeigu net ir toks 
"spaudimas”?' būtų, praktiškos 
reikšmės tai negalėtų turėti, ka
dangi finansinės'paramos MLT 
per Vliką yra gavusi apmokėti 
tik mažai daliai tų išlaidų, kurių 
teko ML Tarybai padaryti savo 
veikloje. Ta 'dalis negalėtų tu
rėtų įtakos tokiam ar kitokiam 
apsisprendimui, jei nuo jos bu
vimo ar nebuvimo tas apsispren
dimas pareitų.' '

— Mes į Vilką norėtumėm įei
ti bendro darbo dirbti, o ne jo 
vidaus ginčų tvarkyti. Tie gin
čai turėtų būti kitomis priemo
nėmis sutvarkyti. Todėl jie ne
turėtų būti 'ir priežastim, dėf 
kurios MLT įėjimas į Vliką būtų 
atidėliojamas.

— Tos sąlygos, turbūt, yra 
tos pačios, MLT atstovui Vlike 
esant ar nesant. Reikia sugebė
ti išimti iš apyvartos klausimus, 
kurie nuveda • į aklą šaligatvį. 
Tegul jie verčiau pasilieka neiš
spręsti, bet togul jie nekliudo 
dirbti tą, kas yra visai aišku ir 
būtinai reikalinga. Kaikurie 
klausimai, žinoma, turi būti kaip 
nors sutvarkyti. Pavyzdžiui, 
bendradarbiavimas, su diploma
tais. Kilęs ginčas, atrodo, gero
kai tani trukdo, o tas bendradar
biavimas yra būtina tinkamo 
veikimo'sąlyga. Tad būtinai rei
kia rasti ■ išeitį, kad vyktų ne 
ginčai, ne nuolatinės derybos, o 
vienaip ar kitaip sutvarkytas 
bendradarbiavimas. MLT nėra 
pasiryžusi mokyti Vliką, kaip 
jis turi pasielgti. Bet manau ir 
dabar nesuklysiu sakydamas, 
kad MLT būtų laiminga, jei jos 
pilnas įsijungimas į bendrą dar
bą visų Vlike dalyvaujančių gru
pių vieningu sutarimu, būti tei
giamai išspręstas ^reit, o kiti 
darbo organizacijos klausimai, 
kūne nėra pats darbas, būtų su- 
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— Formaliai MLT prezidiu
mas nėra priėmęs oficialaus pa
sisakymo apie tai. Taigi galiu, 
pasaky ti tik- savo nuomonę, ku
ri, manau, gal nehus priešinga 
visų mūsų nuomonei.

Svarbiausias priekaištas yra, 
kad, jeigu MLT atstovas Vlike 
būtų kaip Klaipėdos. krašto at
stovas, tai tada būtų pabrėžtai 
autonomizmas, be to, tada ga
lėtų pretenduoti į Vliką ir kitų 
Lietuvės provincijų atstovai, o 
tai visai nesuderinama su Vliko . _
Nudarymo pagrindais. O jeigu { tvarkyti dar greičiau.

Visi susidomėję klausia, kas l 
užims Ei8enhowerio vietą Euro- 1 
poje, jeigu jis sugrįš į Ameriką ; 
bandyti laimės politikos žaidy- : 
nių lauke. Kalbama apie marša- ■ 
lą Montgomery ir prancūzų ge
nerolą Juin, bet jię tikrai neuž
ims Eisenhowerio vietos, nes 
bendru sutarimu, Atlanto armi
jos vado pareigos turi būti ati
duotos amerikiečių generolui. r

Keturi nauji didieji amerikie
čiai minimi pasaulio jungtinių 
karinių pajėgų vado Europoje 
pareigoms — generolai Bradley, 
Gruenther, Collins ir Ridgway.

Gen. Bradley antrajame pa
sauliniame kare vadovavo JAV 
12 armijai, kuri priklausė Eisen- 
howerio invazinėms pajėgoms. 
Bradley šiame kare pasirodė ga
bus karo vadas, bet vykdydamas 
invazijos strategiją, nelabai su
tarė, su anglų maršalu Montgo
mery. Bradley vienoje savo kny
goje apie šį karą labai garbina 
anglų gen. Alexander ir jį vadi
na generolų genorolu. Jis sako, 
kad Montgomery buvęs geras 
vadas, bet priešgina ir sunkus 
pasitarimuose.'

Bradley gimė. Missouri ir da
bar turi 59 metus. Jis nenori bū
ti "Ikes” įpėdiniu, bet JAV ar
mijoj jis turi didelį pasitikėjimą 
ir gali būti parinktas pirmuoju 
kandidatu Atlanto armijai.

Gen. Gruenther yra 51 metų 
amžiaus, kilęs iš NebraškoS. Jis 
būtų tinkamas kandidatas, nes 
yra gerai susipažinęs su Euro
pos karinėm problemom ir yra 
vietnas patikimiausių Eisenho- 
werio pavaduotojų dabartiniame 
Atlanto armijos štabe. Gruen
ther yra kuklus, gabus ir kon
struktyvus'organizatorius, pasi
gėrėtinai sutaria Bū Eisenhowe- 
riu. Jis pareiškė, kad vyras, ku
ris užims Eisenhowerio vietą, 
privalo būti ne per jaunas ir tu
rėti nepaprastą europiečių pasi
tikėjimą ir pagarbą. Jis mano, 
kad jis pats netiktų šioms pa
reigoms.

Užkulisiuose juokaujama, jei
gu puikaus bridžo lošėjo strate
gija būtų priimtina. Atlanto ka
rinei organizacijai, tai Gruen
ther tikrai tiktų vado parei
goms, nes jis esąs vienas ge
riausių bridžo lošėjų pasaulyje.

-Gen. Collins gal mažiausiai 
mums pažįstamas. Tik 55 metų 
amžiaus, bet jau visiškai praži
lęs. Gen. Collins yra reto pomėgio 
kariškis, nes labai domisi muzi
ka ir poezija. Jis yra pirmos rū
šies kovotojas ir be galo draus
mingas. Jo karinė teorija remia
si aviacija. Karštai gindamas 
aviacijos sumoderninimą, jis tei
gia, kad busimajame kare lai
mės toji pusė, kurios kariuome
nės transportas ir aprūpinimas 
bus atliekami lėktuvais.

Apie gen. Ridgway garsas pa
sklido, kai jį paskyrė MacArthu- 
ro įpėdiniu Korėjoje. Jis gerai 
sutaria su Trumano administra
cija. Kovos lauko strategijoje 
drąsūs, bet dažnai ir atsargus. 
Prezidentas Trumanas norėtų 
paskirti gen. Ridgway Atlanto 
armijos vadu.

Vakarų Europos įtakingieji 
labai norėtų matyti Bradley va
du. Trumanas proteguoja Ridg- 
way. JAV armijos vadovybė siū
lo Bradley, o jei šis atsisakytų, 
remtų gen. Collins paskyrimą.

Kiekvienu atveju sutaikinti 
besivaidijančius europiečius ir 
pasiruošti likiminėms' kovoms 
reikia vyro su Saliamono galva 
ir diplomato bei kariškio su Ei- 
senhoverio garbe. .

ŠVEDŲ SPAUDOS MAGNATŲ 
GINČAI

šiomis dienomis Švedijos di
džiosios, spaudos leidėjų’ tarpe’- 
kilo piktas ir labai neaiškus gin
čas. Torsiten Kreuger, spaudos 
magnatas ir leidėjas.Stockholms 
Tidningen ir Aftonbladet dien
raščių, vieną dieną didžiulėm 
raidėm pirmuose puslapiuose ąp-

kaltino Bonniers giminę, 
leidžia kitus du Stockholmo įta- ] 
kingus dienraščius Dagens Ny- , 
heter ir Expressen. Esą Kari i 
Otto Bonnier 1940 metų rudenį , 
pasiūlė savo laikraščius Hitle
riui už 6,000,000 dolerių. Pini
gai turėjo būti sumokėti iš anks
to per vieną užsienio banką, o 
visa Bonnier giminė po to turė
jo išvkti į JAV.

Krcuger, kuris paskelbė šį kal
tinimą, sako, kad Bonnier pabū
gęs Hitlerio persekiojimų prieš 
žydus ir galimo vokiečių kariuo
menės išsikėlimo Švedijoje, nu
sprendė išvengti baisaus likimo 
šitokia pirkliška’ kombinacija.

Hitleris šio pasiūlymo atsisa
kęs dėl to, kad kaina buvusi per 
aukšta ir, antra, išvykę Bonnier 
į JAV, gautuosius pinigus galė
jo panaudoti propagandai prieš 
nacius.

Torsten Kreuger savo kaltini
mą remia vienu dokumentu iš 
1940 metų vokiečių archyvų, ku
ris pasirašytas tūlo vokiečio 
Emil JRasche, Vokietijos užsie
nio ministerijos spaddos depar
tamento valdininko.

Patrijotiškąją Švedijos visuo
menę šios žinios labai sukrėtė. 
Tačiau, Tor Bonnier, kuris dabar 
valdo tėvo palikimą ir leidžia mi
nėtuosius laikraščius, pareiškė, 
kad karo metu buvę klijentų, 
kurie norėjo pirkti iš jų Dagens 
Nyheter ir Expressen, bet nieka
da ir nė vienas iš Bonnier gimi
nės šių laikraščių nemėgino par
duoti ir dar gi kam — Hitleriui.

Padėtį šiek tiek nuramino 
Švedijos užsienio reikalų minis
terija, kuri patikrinusi apie 
3ŪOOO dokumentų vokiečių ar
chyvuose, minėto Kreuger do
kumento nerado.

, Pikti gandai Stockholme pa
sakoja,.kad visa šita istorija iš
kilo po to, kai Bonnier dienraš
čiai pradėjo skleisti žinias, kad 
Torsten Kreuger iki 1943 metų 
vedęs pro nacišką politiką savo 
laikraščiuose, o dabar norįs juos 
parduoti švedų darbininkų orga
nizacijoms, kurios esančios pa
raudonavusios. Tada Kreuger iš
traukęs užmirštas žinias apie 

1 Bonnier giminės biznį su Hitle
riu.

Iš tikrųjų, tiesą surasti šia
me viešame ginče bus sunku. 
Oficialios įstaigos kaltinimą tvir
tinančių dokumentų nesurado. 
Tariamasis kaltininkas Kari Ot
to Bonnier, kuris šį biznį norėjo 
padaryti, 1941 m. mirė.

J. Stpž.

16-TOJI VASARIO 17 
TAUTŲ TARPE
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Vokietija. Varei, netoli Olden- 
burgo, prieš S metus IRO įsteig
ta D.P. senelių prieglauda, da
bartiniu metu globoja arti 1000 
asm. Jų tarpe 17 tautybių, čia, 
lyg paskendę svetimųjų jūroje, 
gyvena 86 lietuviai, senukai bei 
ligoniai.

Lietuvių senukų gyvenimas 
buvo apmiręs, bet pastaruoju 
laiku sukruto ir pradėjo pasi
reikšti. šiais metais čia buvo su
ruoštas 34 metų Lietuvos nepri
klausomybės paskelbimo minėji
mas. Minėjimas įvyko 17 vasa
rio. Pamaldas laikė ir pamokslą 
pasakė Wehnen liet stovk. kleb. 
kun. Aug. Steigvila. Iškilmingan 
posėdin atsilankė stovyklos va
dovybė, Verel evang. klebonas 
su ponia, p, Maas, laikraščio 
”Der Gemeinnuessige” redakto
rius p. Knopf, tautin. komit. pir
mininkai ir daug svečių. Minė
jimą pravedė lietuvių apyl. v-bos 
pirmininkas Sarpalius. Minėji
mas užsitęsė arti dvejų valandų, 
užbaigtas Lietuvos himnu. Ma
lonu pažymėti, kad Lietuvos 
himno plokštelę, kaip Vasario 
16-os dovaną, atsiuntė Vyt. Bra
ziulis iš Clevelando. Salė buvo 
išpuošta didelėm lietuvių ir vo
kiečių vėliavom, o ant prezidiu
mo stalo buvo mažos vėliavėlės 
mūsų kaimynų: estų, latvių, len
kų ir ukrainiečių. Po minėjimo 
garbės svečiai ir taut. grupių 
atstovai buvo pakviesti liet, skai- 
tyklon pasirašyti garbės svečių 
knygom Svečiai apžiūrėjo rank
darbius, liet, pinigų rinkinį, pla
katus ir kt. Ponioms įteikta lie
tuviškų raštų juostelės.

Vakare, kun. Steigvila parodė 
Lietuvos vaizdus, susidedančius 
iš 3 dalių — istorinė Lietuva, 
nepriklausomybės laikai ir mūsų 
kultūra, žiūrovų buvo virš 300.

Vietos vokiečių laikraštis ”Der 
Gemeinnuessige” supaži n d i n o 
vokiečių visuomenę su Lietuvos 
istorija, pažymėdamas, kad Lie
tuvos valstybė buvo nuo .Balti
jos iki Juodosios jūros, spaudos 
draudimo laikus, Hitlerio su Sta- 

, linu susitarimą ir pastangas at
gauti pavergtai tėvynei laisvę.

Nepriklausomybės šventės pro
ga per 40 senukų savanoriškai 

• pasižadėjo mokėti kiekvieną mė- 
■ nesj, iš labai kuklių gaunamų 

7.50 DM. kišenpinigių po 50 pf., 
nors Kr. V-ba visus čia gyve- 

, nančius senukus nuo solidarumo 
mokesčio yra atleidus. .

St. Valdamietis

TUOJ ĮSIGYKIT 
ŠIAS KNYGAS!

Altorių šešėly
Mykolaitis - Putinas _____ $4.00

Anglų kalbos gramatika
J. Kukanauza ____________ 2.00

Balutis
J. J. Baėiūno leidinys 1.50

Dulkės raudonam saulėleidy
V. Ramonas -J. j.___________ 3.00

Darius ir Girėnas
Jurgčla ____:______________ .1.50

Debesys plaukia, pažemiu
A. Baronas ______________

Gintaro pasakos
Teta Rūta'_____________ —

Kazimieras Sapieha
B. Sruoga ____________ ...
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Ignas šeinius i______ ;____

Lietuviškos pasakos
J. Balys__________ _____ _ 2.50

Mėnuo vadinamas medaus
N: Mazalaitė -_______ _ 2,50

Meškiukas Rudnosiukas 
Vytė Nemunėlis

Motulė paviliojo 
lazdynų Pelėda

Nemunas
St. Kolupaila —————2.00

Our Country Lithuania 
V. Augustinas u—____5.00

■ “V ■. •

____1.20

2.00

.. 3.50

Princas ir elgeta* 
Mark Twain_____

Pirmas rūpestis
Jurgis Jankus__

Pragaro pošvaistės 
V. Alantas .......

Partizanai už gelež. uždangos
Daumantas ______________ 2.50

Ramybė man
■J. Kėkštas___________

Raguvos malūnininkas 
V. Tamulaitis ...

Sudiev, kvietkeli 
Pulgis Andriušis .

San Michal knyga 
Axel Munthe __

Šventieji akmenys 
Faustas Kirša ...

Tėvų pasakos
J A. Giedrius .....
Tautosaka apie dangų

J. Balys_______ -L.
Tautosakos Lobynas

J. Balys ____ '...
Vieneri metai ir viena savaitė 

B. Gaidžiūnas _____ i.
Valentina

• A.- Vaiėiula'jtis -__ ____
ir daug kitų

• 1 . . .

Visos knygos siunčiamos paštu. Užsakant pr 
nigus siųskitę: .. . .

Cleveland 3, Ohio
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din-dan plaukia var^o aidai

Padėk Lietuvių Bibliografiniam Archyvui Šveicarijoje

’’ Kai mes žvelgiame j nueitą 
tremties kelią, mes jame mato
me ne vien tik kieto vargo pėd
sakus, bet ir tautinės kultūros 
laimėjimus. Juk anomis dieno
mis, mūsų tautiečiai, išsibarstę 
Vakarų Europos kraštuose, bu
vo sukūrę daug kultūrinių židi
nių, kurių skaidri lietuvybės ug

dė guodė mūsų sielas, stiprino 
ūsų dvasią, skatino kietam

varge nepalūžti. Tiesa, tie lie
tuvybės židiniai greitai užgęso. 
Vieni dėl kietų ir permainingų 
gyvenimo sąlygų. Kitus .užliejo 
sukilusios emigracinės bangos. 
Tačiau, anuo metu pasiekti kul
tūriniai laimėjimai mūsų trem
ties istorijos lapuose visada pa
siliks ...

Prie anų dienų tautinės kul
tūros židinių priklauso ir Lie
tuvių Bibliografinis Archyvas. 
Jis susikūrė ir pradėjo veikti ta
da, kai Vakarų Vokietijoje buvo

■ , ■ j

VYTAUTAS BRAZIULIS

; •' •
' ■

Din-dan,
Nuo kalnų — iš toli
Vakarinėj maldoj glaudės pušys kadais 
Ir berželiai ždli. ,

Vakarinėj maldoj klupo keliai abu — 
Po dangum, po savu.

ltai — raštų tiekėjai buvo mū
sų tremties knygų leidyklos, laik
raščių bei žurnalų redakcijos, 
kurios savo raštų po 2 egzem
pliorius, su mažomis išimtimis, 
davė nemokamai. Bet, kaip jau 
minėta, Vakarų Vokietija su už
sieniu neturėjo pašto ryšių. Ar
chyvui surinktus raštus reikėjo 
nugabenti j Šveicarijos pusę 
"knygnešiams", šitą darbą gra
žiai atliko prof. Dr. Pranas Pet
raitis, anuo metu gyvenęs Kons. 
tanzos mieste, prie Šveicarijos 
sienos. Jis, vadovaudamas Cari
tas Lithuania, turėjo nuolatinę 
vizą sienai pereiti, tad, be savo 
tiesioginių pareigų, atliko ir sa
votiško "knygnešio” pareigas. 
Dr. P. Petraitis tas pareigas 
garbingai ėjo iki savo ankstyvos 
mirties (jis mirė 1948 m. spalio 

. mėn. 13 d.). Per jo rankas į švei-
pradėta gausiau spausdinti lie- |Carjj0S pusę perėjo dauguma Ar-
tuviškieji raštai. Archyvas susi
kūrė Berne, Šveicarijoje, kur 
buvo pastovesnės gyvenimo są
lygos. Lietuviškasis raštas, susi
radęs prieglobstį karo audrų ne
paliestam krašte, buvo apsaugo
tas nuo perminingų gyvenimo

ch.vvui surinktų raštų.
Kituose Vakarų Europos kraš

tuose spausdinamų lietuviškų 
raštų telkimas Archyvui nesu
darė sunkumų, nes, veikiant nor. 
maliam pašto susisiekimui, be 

į tie raštai pasiek- 
------------- paskirtį.

Pradžioje Archyvas rinko tik 
naujai spausdinamus leidinius — 
knygas, brošiūras, laikraščius, 
žurnalus ir kitokius platesnės vi
suomeninės reikšmės turinčius 
spausdinius. Pagal išgales rinko 
ankščiau išleistus raštus, o taip 
pat ir leidinius apie Lietuvą ki

tas nuo jx.-onni.ngu gj ven .no joki ^iudy 
sąlygų, kad netrugdomas galejft-^ flavo ’ 
vykdyti užsimotą darbą.

Lietuvių Bibliografinis Archy- .] 
vas susikūrė 1946 metų vasara, 
tačiau tokio židinio kūrimo idėja 
gimė pirmaisiais Antrojo Pasau
linio Karo metais. Dr. Jur. A)7 
bertas Gerutis, Archyvo suma-l 
nytojas ir kūrėjas, sako, kad ši' 
institucija atsiradusi kaip pase- [omis kaibomis. Vėliau buvo at- 
ka anų karo metų įvykių. ■ kreiptas dėmėsis į antikvarinius

Karui prasėdėjus ir raudona- leidinius, kurių, pajudinus ap-' 
jam slibinui pavergus Lietuvą,1 grautos Vakarų Europos senus 
buvo pradėta diplomatinė ir pror 
pagandinę kova dėl Tėvynės iš
laisvinimo. Tos kovos centru 
tada buvo Bernas, neutraliosios 

' Šveicarijos sostinė, kur gyveno 
būrelis Lietuvos Diplomatinės 
Tarnybos,- mokslo, kultūros ir 
spaudos darbuotojų. Tada buvo 
labai skaudžiai pajusta dokumen- 
tacinės medžiagos apie Lietuvą 
— svarbiausios propagandinės 
kovos priemonės __ trūkumas.
Pasigęsta lietuviškų raštų, žy
mesnės mūsų raštų bibliotekos. 
Buvo apgailestauta, kad nepri
klausomo gyvenimo metais, mū
sų užsienio kultūrinės propagan
dos reikalų tvarkytojai Vakarų 
Europoje nesukūrė nė vienos lie
tuviškųjų raštų bibliotekos. Už
tat, kai,Vakarų Vokietijos vie
tovėse sušitelkę mūsų tremtiniai 
suskato spausdinti lietuviškus 
raštus, tada ir buvo užsimota 
sukurti Lietuvių Bibliografinį 
Archyvą, kuriame būtų sutelkta 
bent naujai pasirodą įvairūs triū
sų leidiniai, be to, pagal išgales 
norėta ten sutelkti ir seniau iš
leistus lietuviškus raštus. Ar
chyvas buvo sukurtas Lietuvos 
Diplomatinės Tarnybos bei Vy- 
.riausiojo Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto darbuotojų pritarimu.

Archyvas pradėjo darbą 1946 
metų rudenį. Darbo pradžia bu
vo sunki. Daugiausia lietuviškų 
raštų tada spausdinta Vakarų 

•Vokietijoje,’bet ji karo audrų ir 
pitonas suskaldyta, su užsieniais 
neturėjo pašto susisiekimo. Ar
chyvo kūrėjui Dr. A. Geručiui, 

■ teko j ieškoti • raštų rinkėjų - 
talkininkų. Pirmuoju Archyvo 
(talkininku V. Vokietijoje buvo 
Balys Gaidžiūnas. Vėliau Dr. Ge
ručiui talkininkavo: Aleksandras 
Ružancovas, Lietuvių Tremtinių 
Bibliografinės Tarnybos kūrėjas 
Memmingene, amerikiečių zono
je, Kazys Kėmežys britų zonoje 
ir Vytautas A. Braziulis Ravens- 

įburge, prancūzų zoųoje, (kuriam," 
atliekant dar ir kitokius.su Ar- 

t. j^chyvu susijusius'uždavinius, bu- 
suteiktas vyriatfšiojo ,įgalioj 

Etinio Vakarų Vokietijoj titulas) 
Australijoje talkininko pareigas 

.sėkmingai ėjo Česlovas Grince- 
vičfaa.

•i

knygypus, buvo užtinkama labai 
įdomių ir retų lituanistinių lei
dinių, net iš XV-to šimtmečio. 

Vakarų Europos kraštuose 
pradėjus likviduotis tremtinių 
organizacijoms, į Archyvą su
plaukė ir grynai archyvinės me
džiagos: organizacijų bylos, ran
kraščiai, laiškai, parengimų pla-! 
katai bei programos ir kitokių I 
dalykų. Tačiau Archyvo pagrin
dą sudaro knygos ir periodiniai 
leidiniai.
.. Per penkerius veiklos metus 
Archyvas sutelkė apie 2500 to
mų knygų bei brošiūrų ir apie 
250 periodikos (laikraščių ir 
žurnalų) komplektus.

Archyvas yra vienintelė vieta 
Vakarų Europoje, kur yra su
telkta veik visi Vakarų Vokie
tijos, Prancūzijos, Anglijos, Šve
dijos, Norvegijos, Danijos, Bel
gijos, Austrijos, Šveicarijos ir 
Italijos lietuvių tremtinių leidi
niai. Jo lentynose yra pilni lie
tuviškų raštų rinkiniai ir iš kitų 
kontinentų kaip: Kanados, Pietų 
Amerikos ir Australijos.

Kiek blogiau yra su Jungtinių 
Amerikos Valstybių lietuviškų 
raštų rinkimu. Iš šio krašto, kur 
paskutiniu laiku išleidžiama dau
giausia lietuviškų knygų, Ar
chyvą pasiekia, palyginamai, ga
na mažas kiekis. Tvarkingai vi
sus savo leidinius siuntinėja tik 
vienintelė "Gabijos" leidykla. 
Kitos leidyklos j Archyvo krei
pimąsi pasilieka "kurčios", mažai 
ką "padeda ir joms kartotinų 
laiškų rašymas ... Tad, J. A. 
Valstybių lietuviškų raštų rinki
niuose esama .-gana stambių 
"spragų”, kurioms užpildyti de
damos visos įmanomos pastan
gos. žymios spragos atsirado 
ypač emigracinio judėjimo perei
namuoju metu, kuris gerokai bu
vo sutrukdęs visą Archyvo dar
bą. Tuo laiku buvo nutrukę ry
šiai ne tik su besilikviduojan- 
čiomis ar'j usūrinius kraštus iš- 
sikeliančiomis ■leidyklomis, bet ir 
su nuoširdžiausiais Archyvo tal
kininkais. Reikėjo nemažai laiko 
kol pavyko atstatyti. nutruku
sius ryšius arba naujus užmegs- 
ti. -Beit tuo. laiku atsiradusios 

gsMnj-t : "spragos” leidinių rinkiniuose,
Archyvo svarbiausi talkinin- ypač J.A.V. lietuvių •leidiniuose,• ■’ >

Ja
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nesiduoda lengvai užtaisomos. 
Šio krašto knygų leidėjai turėtų 
atkreipti daugiau dėmesio į Ar
chyvo dirbamą darbą ir jam, be 
kartotinų raginimų, siųsti visus 
isavo leidinius, išleistus nuo An
trojo Pasaulinio Karo pradžios 
iki šių dienų.

Archyvas galėjo dirbti savo 
darbą ir pasiekti gražių laimė
jimų tik sutelktų jėgų dėka. Ar
chyvą savo raštais rėmė mūsų 
knygų leidyklos ir laikraščių re
dakcijos. Piniginiai Archyvą pa
rėmė ALT, Caritas, VLIKo 
VT-bos Lietuvių Kultūros Tar
nyba ir Lietuvybės Išlaikymo 
Tarnyba, jį parėmė ir žinomas 
JAV lietuvių veikėjas bei spau
dos darbų rėmėjas Juozas J. 
Bačiūnas. žymią darbo naštą ne
šė buvę ir dabar esą Archyvo 
talkininkai. Bet sunkiausią dar
bo našta ant Savo pečių pakėlė 
Archyvo iniciąjx>rius, kūrėjas ir 
jojo vadovas, Dr. Albertas Ge
rutis. Jis tą darbą dirba su di
deliu pasišventimu jam skirda
mas ne tik visas nuo tarnybos 
atliekamas valandas, į tą darbą 
yra įdėjęs ne vieną sunkiai už
dirbtą franką. Jo gražus idea
lizmas įpareigoja ir skatina 
kiekvieną lietuviškojo rašto my
lėtoją jo dirbamą darbą parem
ti: leidiniais, lėšomis ir moraliai. I 
Juk jis dirba ne sau, bet Lietu
vos reikalui. Pravartu žinoti, kad 
Archyvo rinkinių vienas kom
plektas yra skiriamas atsikūru
sios Lietuvos Mokslo Akademi
jos arba Universiteto centrinei 
bibliotekai, kaip tremtinių gyve
nimo ir darbų vertinga dokumen- 

i tacija.- Kitas rinkinio komplek
tas numatomas visiems 1_____
"įšaldyti" Šveicarijoje, kad juo 
galėtų naudotis mūsų jaunimas, 
studijuojąs Vakarų Europos 
mokslo židiniuose, o taip pat ir 
svetimtaučiai, kurie studijų tiks- vas tarp savo nuoširdžių rėmėjų 
lais domisi Lietuva bei josios — talkininkų jau turi rėmėjų ir 
problemomis. Archyvo rinkiniai (iš senesnės kartos tautiečių tar- 
jau dabar turi didelę kultūrinę po. Tokiais talkininkais yra: My- 

j vertę.
I Archyvo vadovybė, be tiesiogi. 
,1 nio savo darbo — rinkimo lietu

viškų raštų, — kiek teko patirti, 
siekia dar ir kitokių uždavinių. 
Iš turimų "trible.tų” baigia kom
plektuoti Kilnojamą Biblioteką 

,j Šveicarijos, ir pagal galimybes, 
. kitų Vakarų Europos kraštų lie- senesnės kartos Clevelando lie-■ Spittelerstrasse 22.

E. Skujienieko literatūrinio darbo sukaktis
■T

I

f.i
■ i
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Nuo- kalnų svetimų plaukia varpo din-dan ... 
Nuo uolėnų pilkų —
O tik tu širdyje, o tik Tavo vardan7 >

■p.

Vargo žiedus lenku.
Vakarinėj maldoj pasiguosti skubu 
Po dangum ne savu.

i • i _ . _ 1_ ,

1945. VII.21
t

NE TAVE)
....

Pakelių sodai baltai pražydę, 
Pakelių soduos žiedų žiedai — 
Svetimas grožis liūdina širdį — 
Tėviškės sodo nesuradai.

Ne tavo slėniai, ne tavo sodai,
Ne tau linguoja baltas šakas,
Ne tau jų vaisiaus pribirs aruodai — 
Kas tavo sodą raškys, vai kas?

Pakelių soduos balti vainikai — 
Cražu, l}g rojaus kvapiam sapne — <
Krūtinėj skausmas nubudęs tyko — 
žiedai ne tavo — ir žemė ne. -

1946. IV.27
(Iš O. B. Audronės rinkinio "Beržų Pasakos”)

■ j

/

tuviams. Be to, numato suruoš- tuvių veikėjai, Archyvui perlei- 
ti lietuvių tremtinių knygos pa
rodą.

Archyvo vadovybė kviečia ir 
prašo visus senesnes kartos tau- 

I tiečius patikrinti savo knygų 
lentynas bei palėpes ir visus raš
tus, kurių nebenaudoja, perleisti i 
Archyvui. Archyvo vadovybė 
mano, kad pas senosios kartos 

I lietuvius amerikiečius randasi 
iaikamš i,abai daug knygų’ kurios- kaiP

I nebereikalingos tik užima vietą,-
I o Archyvui jos gali būti- vertin-

□ I gos-
Malonu pažymėti, kad Archy-Į

do visas savo turimas lietuviš
kas knygas (Juozo Urlišaičio pa- 
doyąnotų knygų tarpe yra ir 
Vinco Kudirkos raštų rinkinys), 
O Dirvos redaktorius Vincas 
Rastenis, iš redakcinės bibliote-

*

Dar prieš pirmąjį pasaulinį kės veikiamas pamėgo Lietuvą 
karą, Pasvalys su apylinkėmis, kaip savo antrąją tėvynę ir vi- 
buvo vienas iš šviesiausių Lie- šomis galiomis stengėsi artinti 
tuvos kampelių, ūkininkai gyve-1 
no pasiturinčiai, jaunimas siekė 
mokslo. Neminint tokių garsių 
vardų, kaip broliai Vileišiai, P. 
Avižonis, kurie buvo žinomi vi
soje Lietuvoje, daug tuometinio 
jaunimo mokėsi aukštesnėse ir 
aukštosiose caristinės Rusijos 
mokyklose. Broliai Tonkūnai, Pa-

I kos perleido net visą dėžę lietu-Į jjokas, §jvickas, Mulevičius, Ka- 
viškų knygų! ..................... I zėnas, Čeponis, Kazilevičius, Na-

' šias dvi brolių tautas. Atvykęs 
į Lietuvą, čia tiesiog iš mokyk
los suolo buvo paskirtas pradžios 
mokyklos mokytoju, ..kur gerai 
susipažino su/Lietuvos kaimu ir 
liaudimi. Bemokytojaudamas įsi
traukė j visuomeninį darbą ir 
bendradarbiavo lietuvių spaudo
je. Pamok.vtojavęs keletą metų 
ir atlikęs karinę prievolę Lietu
vos kariuomenėje, Emilis išvy
ko į Latviją, čia begyvendamas 
ir dirbdamas keliose latvių laik
raščiui redakcijose, ne tik nenu
traukė ryšių su Lietuva, bet se
kė lietuvių literatūrą ir geriau
sius musų "rašytojų bei poetų 
raštus > vertė į latvių kalbą — 
periodiniams leidiniams, teat
rams ir radiofonui. Sunku būtų 
išskaičiuoti visus autorius, ku
riuos jis yra vertęs. Iš stambes
niųjų vertimų paminėtini: V. 
Krėvės "žentas’’, B. Sruogos 
"Milžino paunksmė", S. Čiurlio
nienės "Dvylika brolių” ir "Auš- 

aukštesniųjų mo-;ros sūnūs”, P. Vaičiūno "Nau
jieji žmonės", K. Donelaičio "Me- 
‘ tai", V. Ramono "Kryžiai”, V. 
Alanto "Buhalterijos klaida” 
(dabar verčia V. Ramono "Dul
kės raudoname saulėleidy”), be 
to, daug poezijos, prozos kūri
nių ir dainų tekstų, taip pat lie
tuvių literatūros pavyzdžių lat
vių išleistai pasaulio literatūros 
istorijai. Jo plunksnai priklauso 
daugelis straipsnių apie lietuvių 
kultūrinį gyvenimą ir keletas 
studijų apie lietuvių autorius. 
Jo iniciatyva kaikųrie latvių 
žurnalai išleido specialius lietu
viškajai kultūrai pašvęstus nu
merius (Dauguva, Domas, Zel- 
tene). Be to, jis kiekvienais me
tais Vasario 16 proga aprūpino 
latvių spaudą ir radiofoną 
straipsniais ir vertimais iš lietu
vių literatūros.

Be savo literatūrinio darbo 
Em. Sk. aktyviai dalyvavo lat
vių - Lietuvių Vienybės veikloje. 
Už šį savo nenuilstamą darbą 
abiejų tautų susiartinime jis yra 
išrinktas Latvių - Lietuvių Vie
nybės garbės nariu.

Atsidūręs čia' Amerikoje, nors 
dirbdamas sunkų darbą fabrike, 
Em. Sk. randa atliekamo laiko 
dirbti ir su latviais, ir su lietu
viais, tuo pat' metu bendradar
biaudamas abiejų tautų spaudo
je. Jo iniciatyvos ir veiklos dė
ka Clevelande įsteigtas pirmas 
Amerikoje Latvių - Lietuvių Vie
nybės skyrius.

Minint Emilio Skujenieko 30 
metų literatūrinio bei spaudos 
darbo sukaktį, linkime jam jr 
toliau nenuilstamai dirbti šių 
dviejų tautų susiartinimo darbą 
— Aistijos'vienybei ię laisvei.-

viškų knygų! I zėnas, Čeponis, Kazilevičius, Na-
’ yad0Vybė vakai- Lekūnas, Vadopalai — tai

, vis tuometiniai studentai. O kiek 
buvo gimnazistų, klierikų ir k.' 

I Prisimenu pirmąjį Joniškėlio 
apskrities tarybos suvažiavimą 

i Linkuvoje 1918 m. lapkričio m. 
(Visi valsčiai, pagal parapijų ri- 
, bas, į šį suvažiavimą atsiuntė po 
, 7 atstovus. Pasvalio valsčius at
siuntė savo 7 atstovus, visus dip
lomuotus, su aukštuoju mokslu. 
Iš to galima spręsti, kokia švie
si buvo toji apylinkė. Vasaros 
atostogų metu Pasvalys ir ap
linkiniai miesteliai mirgėdavo 

I studentų ir ; J
| kyklų mokinių uniformomis. 1 
i švietėsi ir kaimo jaunimas, 
padedamas savo besimokinančių 
brolių, giminaičių ar kaimynų. 
Jau anais, prieškariniais laikaisi 
Pasvalyje buvo įkurta apolitinė, 
kultūrinė jaunimo draugija "Vai
ras”. Vokiečių okupacijos metu 
draugijos veikimas buvo • kiek 
apmiręs, bet tuoj po karo drau
gija atgijo ir gan plačiai veikė. 
1919-1923 metais, gyvenant PaT 
svalyje, teko ir rašančiam šias 
eilutes toje draugijoje aktyviai 
dalyvauti.

čia turėjau progos pažinti jau
ną pradžios mokyklos mokytoją, 
kalbantį lietuviškai, su mažu lat
višku akcentu, Emilį Skujenieką. 
Daug teko su Emiliu kartu dirb
ti "Vairo” draugijoje ir net bu
vom bandę leisti savo laikraštėlį. 

Jau tais laikais Em. Sk. pra
dėjo reikštis kaip gabus rašy
tojas. Pirmieji jo darbai tilpo 
"Lietuvos Ūkininke” 1922 m. 
vasario mėn. Taigi šįmet sukan
ka 30 metų Em. Sk. literatūri
nio darbo. O per tą laiką jis yra 
išvaręs platų lietuvių — latvių 
susiartinimo' darbo barą. Nors 
Em. Sk. save laiko latviu, bet 
dėl jo plačios lietuvių literatū
ros populiarizacijos latvių skai
tančiosios visuomenės ir latvių 
rašytojų bei menininkų sluogs- 
niuose, jį tenka laikyti tiek lat
vių, tiek lietuvių rašytoju. Tą 
jau prieš 13 metų įvertino lietu- 
'vių rašytojai, 1939 metai pa-, 
kviesdami jį savo tarpan — Lie
tuvių Rašytojų Draugijos nariu. 

Emilis Skujeniekas gimęs 
Bauskės m., Latvijoje,’ 1903 m, 
birželio mėn>26 d. ir.,ten ėjo 
mokslus. Jo tėvamą persikėlus 
gyventi į .Lietuvą, netoli Pa
svalio, Emilis išmoko gerai lie
tuviškai ir šios šviesios apylin-

dėkoja minėtiems asmenims už 
gražią ir vertingą dovaną, kvie
čia jų pėdomis pasekti ir visus 
JAV senuosius tautiečius!

i Tautiečiai, kurie norėtų Ar- 
i chyvui perleisti savo turimas 
I knygas, maloniai prašomi pra- 
i nešti Archyvo įgaliotiniui ko- 
j kias knygas jie galėtų perleisti.1 ai, 
; Įgaliotinio adresas toks: Vvtau-' 
Į tas Braziulis, 1431 E. 66th St.,1
Cleveland 3, Ohio. Per įgaliotinį I 
galima siųsti ir naujuosius lei
dinius, bet, vengiant bereikalin-

kolas Kasparaitis iš Ratine, "Wis- 
consino valstybės. Tėvynės My
lėtojų Draugijos vardu Archy
vui paaukojęs po 2 egzempl. vi- gų persiuntinėjimo išlaidų, šiuos 
sų tos draugijos turimų knygų i leidinius patogiausia siųsti tie- 
(jų tarpe pilnas rinkinys Vinco siog j Archyvą tokiu adresu: Lie- 
Kudirkos raštų); Juozas Urb-’tuvių Eibliografinis Archyvas, 
šaitis ir Jonas Brazauskas, abu BERNE / SWIZERLAND, Kari
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Trečioji Dirvos talka
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
sinį, gražjai tvarkomą, 16 didelių pus
lapių "Tėviškėlę", kuri visiems Dirvos 
skaitytojams duodama nemokamai. Tai 
vienintelis vaikų laikraštis, spausdina
mas tokiu tiražu ir paskleidžiamas po 
viso pasaulio lietuvių šeimas. Mūsų tiks
las "Tėviškėlę" dažninti, tenkinti tėvų 
ir vaikų norus. Jei mes padidinsimi 
Dirvos skaitytojų šeimą, susidarys są
lygos dažniau ir "Tėviškėlę” leisti. Tat 
j šią talką turi įsijungti ir jaunieji, jei 
jje nori dažniau savo laikraštį skaityti.

Djrva 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- jr laikraštį padaryti 
tokį, kokio kiekvienas lietuvis trokšta.

Dirvos talkai pasibaigus, trys dau
giausia naujų skaitytojų surinkę talki
ninkai, gaus premijas.

Pirmoji premija — atostogų savai
tė J. Račiūno Tabor Farm ar Prospect 
Point vasarvietėse. Antroji premija — 

' 30 dolerių ir trečioji premija — 20 do
lerių. Premijas gauna surinkę nemažiau 
kaip 20 naujų skaitjtojų.

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? Ra
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 laimės 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- 
ų mos pagal surinktų taškų skaičių, Me

tinė prenumerata, vertinama 4 taškais, 
pusmetinė 2 taškais ir metų ketvirčio, 
1 tašku.

■ Visos premijos skiriamos sutelkus 
-• 500 naujų skaitytojų.

Visus kviečiame į trečiąją Dirvos 
, talką!

M

I

A. Mikoliūnas-
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Per šilelį jojau, 
Šile šėką pjoviau,
O ant jievarėlio
.šekelį padžioviau. (2x2)

Šekelis pavyto. 
Žirgelis pražvigo. 
Vai aš eičia klausčia 
Savo mergužėlės:

—-Mergužėle mano, 
Balta- lelijėle.
Vai ar negirdėjai
Šile žirgą žvengiant?

— Kad ir aš girdėjau, 
čėso neturėjau, — 
Senai motinėlei 
Patalėlį klojau.

Patalėlį klojau, 
Už veidelių glosčiau: 
Nažadėk, močiute, 
Pijokui berneliui.

Kaip tu pažadėsi
Pijokui berneliui, 
Retai atrašysiu 
Margą gromatėlę.

Retai atrašysiu 
Margą gromatėlę, 
Retai atlankysiu 
Seną motinėlę.

Retai atlankysiu 
Seną motinėlę, 
Retai suraminsiu 
Smūtną širdužėlę.
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— Ausk, močiute, drobeles, 
O aš jauna juosteles, — 
Kalbin mane bernužėlis 
Į svetimas šaleles. (2x2)

— Da palaukie, dukrele, 
Da palaukie, jaunoji, 
Da palaukie, lelijėle,
Nors šiuos mielus metelius.

— Jau nelauksiu, močiute, 
Jau nelauksiu, širdele, — 
Atvažiuoja kraičvežėliai, 
Išveš mano kraitelius.

Išveš margas skryneles 
Ir plonąsias drobeles; 
Išveš, išveš nuo močiutės 
Mylimiausią dukrelę.

Gailiai verkė močiutė,
Gailiai verkė širdelė,
Gailiai verkė motinėlė
Dukrelę išleisdama.

Gailiai verkė dukrelė, 
Gailiai verkė jaunoji, 
Gailiai verkė lelijėlė 
Nuo močiutės eidama.

— Cit neverkie, dukrele, 
Cit neverkie, jaunoji,,
Cit neverkie, lelijėle,

. Ramink savo širdelę. 
Ten tu rasi dvarelį, 
Tam dvarelj' bernelį, 
Tik nerasi motinėlės 
Sau širdelę suramint.

— Kas ma iš to dvarelio 
Ir iš jauno bernelio,
Kad nerasiu motinėlės 
Sau širdelę suramint.

7
mano širdele.Močiute mano,

Duok ma valelę šį rudenėlį. (2) 
Aš atsikelsiu anksti rytelį 
Susišukuosiu gluodniąi galvelę.

Susišukuosiu gluodniąi galvelę 
nusiprausiu baltai burnelę.

Ir aš nueisiu į rūtų darželį,
Ir prisiskinsiu žalių rūtelių, 

prisiskinsiu žalių rūtelių, 
nusipinsiu sau vainikėlį.

Ir nusipinsiu sau vainikėlį. 
Ir užsidėsiu sau ant galvelės.

Ir aš nueisiu į bažnytėlę,
Ir atsiklaupsiu prieš altorėlį.

Ir atsiklaupsiu prieš altorėlį, 
Ir paklausysiu šventų mišių. 

Renkite, broliai, bėrus žirgelius, 
Jau aš važiuosiu pas anytėlę.

Jau aš važiuosiu pas anytėlę, 
Ma nusibodo pas motinėlę.

Važiavau lauką, važiavau antrą, 
Ir privažiavau anytos dvarelį.

Da neprivažiavau nė prie vartelių, 
Jau ir sulojo margi kurteliai.

Da nesustabdė bėrus žirgelius, 
Jau ir apstojo pulkas mošelių.

Jau ir apstojo pulkas mošelių,
Jau ir paėmė ma už rankelių.

Da neperėjau nė per dvarelį, 
Jau ir suskaitė kojų žingsnelius.

Da neįėjau nė į svirnelį, 
Jau ir užgėrė rinsku vyneliu.

Da neišgėriau nė į dugnelį, 
Jau ir apsvaigo mano galvelė.

Jau ir apsvaigo mano galvelė, 
Ir painkščiavo mano veideliai.

— Grąžvkit, broliai, bėrus žirgelius, 
aš važiuosiu pas motinėlę. 
Jau aš važiuosiu.-pas motinėlę, 
Ma nusibodo pas anytėlę, 
nepabuvau dvi tris dieneles, 
pasirodė du trys meteliai.

Šią naktelę miego nemiegojau, 
Palankėlėm žirgelius dabojau. (2) 

Palankėlėm žirgelius dabojau, 
Iš to kaimo mergelę vilįojau.

— Tu mergele, balta lelijėle, 
Vai ar eisi už manęs bernelio?

— Tu berneli, baltas dobilėli, 
Mielai eičiau už tavęs bernelio. 

Mielai eičiau už tavęs bernelio, 
Palįkt gaila tėvelio dvarelio.

Palikt gaila tėvelio dvarelio, 
Motinėlės mieliųjų žodelių.

— Tu mergele, balta lelijėle, - 
Anytėlės da meilesni žodžiai.

Anytėlės da meilesni žodžiai, 
-Mano, tėvo da didesnis dvaras. - 

Mano tėvo da didesnis dvaras, 
Aplink dvarą jievarai žaliavo.

Aplink dvarą jievarai žaliavo, 
Vidur dvaro jaunimėlis šoko. 

Kaip aš šokau su kaimo berneliu, 
Mane jauną į šaleles blaškė..

Mane jauną į šaleles blaškė, 
Aplink eidams vainikėlį draskė. 

Kaip aš šokau su savo berneliu, 
Mane jauną an rankelių nešė.

Mane jauną an randelių nešė, 
šalia eidams vainikėlį taisė.
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Sutemė tamsiai, sugaudė gaudžiai, 
Ne’tranda žirgelis nė vieškelėlio. (2)

O kaip atrado viešą kelelį,
Bėgsf mano žirgelis nė nevaldomas. 

O kaip pribėgo lygią lankelę, 
Ės mano žirgelis nė neganomas.

O kaip pribėgo sriuvią upelę. 
Gers mano žirgelis nė negirdomas. 

O kaip pribėgo margą karčemą, ' 
Stos mano žirgelis nė nestabdomas.

Kad aš pragėriau šimtą šeštokų.
Ant bėro žirgelio besėdėdamas. 

Ant bėro žirgelio besėdėdamas, 
Su savo mergele bekalbėdamas.

Būčia pragėręs ir antrą šimtą — 
Liustaunas žirgelis neliūsto vėjo. 

Liustaunas žirgelis nenustovėjo, 
Jaunoji mergelė miego norėjo.

Netaip norėjo, kaip linkte linko. 
Kaip žalia rūtelė rasos lenkiama. 

Rasos lenkiama, vėjo pučiama. 
Siūbavo lingavo žmonių kalbama.

Vėjo pučiama — balta raudona, 
žmonelių kalbama — puiki bagota. 

s
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— Nekentei, močiute, 
Nekentei, širdele. 
Manęs dukrelės, 
Darže rūtelės,
Klėty margų skrynelių. (

Išeisiu, močiute,
Išeisiu, širdele,
Su viena diena,
Su adynėle,
Su šia tamsia naktele.

— Palaukie, dukrele, 
Palaukie, jaunoji, 
Nors šį metelį,
šj rudenėlį, 
Šį mielą mėnesėlį.

— Nelauksiu, močiute. 
Nelauksiu, širdele, 
O nei dienelę,
Nei nedėlėlę,
Nei vieną valandėlę. 

Ne čėsas, močiute. 
Ne čėsas, širdele, 
Kada piršlelis 
Už balto stalo, 
Bernelis prie šalelės.

Tai verkė močiutė,
Tai verkė širdelė,
Tai gailiai verkė
Sena širdelė
Dukrelę išleisdama. 

Tai verkė dukrelė, 
Tai verkė jaunoji, 
Tai gailiai verkė '

Jauna dukrelė
Nuo močiutės eidama.

ežerėlį. (2x2) 
vario viedreliais, 
liepos našteliais, 
rūtelių vainikėliu

c

(3x2)

Ėjau ėjau vandenėlio
Aš į

Su
Su
Su
Ant gluodnios galvelės. 

Už žalios girelės 
Čystas ežerėlis, — 
Radau radau bernužėlį 
žirgelius begirdant.

— Pastatyk viedrelius. 
Paguldyk naštelius, 
Padęk padėk, mergužėle, 
Pagirdyt žirgelius.

— Aš jų nestatysiu, 
Tavęs neklausysiu, __
Bars mane motinėlė, 
Kad ilgai negrįšiu.
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Vai kad aš jojau 
Per žalią girelę, 
Per baltą beržynėlį, —

Berželį lenkiau,
Raselę braukiau, 
Prausiau baltai burnelę.

Vai prausiau prausiau 
Sau baltai burnelę, 
Kad įtikčia mergelei.

Vai tai n’ įtikau
SaVo mergužėlei —
Per daug baudžiau žirgelį. 

Ir nekalbėjo 
Su manim mergelė 
Per visą šią dienelę.

Oi tai supykau
Ant savo mergelės,
Ant baltos lelijėlės.

Tris kartus mušiau 
Į baltą stalelį: / 
čia ne mano mergelė!

Per puikūs, per puikūs 
Josios parėdėliai, 
Durnas jos ršzumėlis.

Ėjau per dvarelį, 
Sėdau ant žirgelio: 
Sudiev, mano mergele!

Tai verkė niergelė,
Tai verkė jaunoji, 
Kai jojau iš dvarelio.
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Ankstį rytą kėliau, 
Dureles pravėriau

dėsnių ir tikėkime į nepriklauso- tos Draugijos nariai, viso apie 
mybės atstatymą. ---- t..

, Tas faktas, kad Amerikos tau
ta,'o šalia-jo’s ir Europos didžio
sios tautos mus supranta ir 
mums žada paramą, yra laidas, 
kad lietuvių tauta, susikaupda
ma vienam šventam tikslui, pri
artins aušroB patekėjimą”.

Vasario 16 d. Pasiuntinybė pa
sipuošė, kaip įprasta tokiomis 
progomis, Lietuvos trispalve. 
Šventes proga Lietuvos pasiun
tinį p. P. žadeikį sveikino visa 
eilė Statė Departamento aukštų 
pareigūnų, Pabaltės valstybių 
pasiuntiniai ir kiti. Tą dieną Mi
nistras ir p. žadeikienė suruošė 
iškilmingus .priešpiečius, kuriuo
se tarp kitų dalyvavo: Latvijos 
ministras ir ponia Felmans, prof. 
H. C. Vedeler — Baltijos, Len-j 
kijos ir Čekoslovakijos sekto
riaus viršininkas Valstybės 
partamente, ekonomistas 
Allan — jo padėjėjas.

Sekmadienį, vasario 17 d. įvy
ko Lietuvių Draugijos Washing- 
tone suruoštos pamaldos Nekal
to Prasidėjimo bažnyčioje, ku
rios klebonu yra kun. J. Gedra. 
Jis pasakė tai šventei pritaiky
tą reikšmingą pamokslą. Bažny
čioje matėsi p. Ministras P. ža- 
deikis su šeima, p. H. C. Vedeler 
su ponia, W. Allan ir B. MacGo- 
wan su ponia — iš Valstybės de
partamento, Latvių Pasiuntiny- suruoštose pamaldose ir masinio 
bės sekretorius, p. A. Dinbergs minėjimo metu lietuvių salėje 
pavaduojąs Latvijos Ministrą ir pasakė kalbą.

Nepriklausomybės šventė i
Washingtone • i
Nepriklausomybės šventės pro

ga p. Ministras P. žadeikis kal
bėjo per Voice of America lie- 
tuvon. Tos kalbos sutrumpintas 
tekstas toks:

"šiandien, Vasario 16, yra Lie
tuvos laisvės ir nepriklausomy
bės akto minėjimo diena. Tai 
mūsų džiaugsmo diena buvo, yra 
ir bus, nes ji reiškia lietuvių, 
kaip kultūringos tautos, idealų 
išsipildymo dieną. Per šimtą dvi
dešimt tris metiis Lietuva buvo 
patekus rusų carų vergijon, bet 
ji liko gyvff, liks gyva ir dabar. 
Pirmasis pasaulinis karas davė 
progos lietuvių tautai pareikšti 
savo tikrąją valią, ir ji tai pa
darė Vilniuje pasirinkdama ne
priklausomybę.

Tiktai dvidešimt du metus te- 
švietė Lietuvos laisvės saulutė, 
nes antrojo pasaulinio karo iš
vakarėse sovietai slaptai susita
rę su hitlerininkais, įstūmė mū
sų kraštą, pražydusi kultūriniai 
ir ekonominiai, vėl į klampynę, 
kuri prilygsta 'baudžiavai ir 
įsteigė ten komunistinį "rojų”, 
kuris panašus į Kražių skerdy
nių pasikartojimus. Negana to, 
sovietai įsteigę geležinę užtva
rą, kad vakarinis laisvasis pa
saulis nematytų to "rojaus" pa
darinių ir negirdėtų baudžiaunin
kų dejavimų.

Jau dvyliką metų, kai Lietu
vos valstybės vairas, per klastą 
ir prievartą, pateko į svetimas 
rankas. Apie 85 tūkstančiai Lie
tuvos piliečių šiandign paplitę 
po visą vakarų pasaulį yra susi
organizavę į Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenę, kuri yra vieninga 
kiek tai liečia Lietuvos vadavi
mą.

Prezidento Trumano tvirtas 
nusistatymas yra šis: nepripa
žinti Lietuvos okupacijos, kaip 
skandalingai neteisėto tarptauti
nio įvykio ir pripažinti Lietuvos, 
kaip valstybės egzistenciją, ju
ridine ir praktiška prasme, pri
pažįstant jos diplomatines ir 
konsuliarines įstaigas bei Lietu
vos įgaliotus ministrus ir konsu
lus.

Sovietai tikisi Lietuvos užgro. 
bimą' padaryti permanentiškų, 
pasiremdami vien tiktai savo 
kumščio jėga. Sovietų vyriausias 
agentas Lietuvoje viešai pasisa
kė, kad sovietų santvarka Lietu
voje atėjo tiktai ačiū Raudona
jai Armijai. Tuo tarpu, kai ru
siško komunizmo tėvas Leninas 
šitokį metodą pasmerkė, saky
damas: kad rinkimai krašte, ku
riame randasi svetimos armijos 
daliniai, neturi jokios teisinės 
reikšmės ir todėl yra niekingi. 
Iš to veržiasi išvada, kad Lietu
va, tarptautinės teisės pagrin
du, tebėra nepriklausoma vals
tybe, sovietų kariškoje okupa
cijoje. šitokia okupacija gali bū
ti tik laikina.

Lietuviškas kelias prie perga
les yra šis: diena iš dienos dabo
kime savo žingsnius, nesiduoki- 
me provokacijai, branginkime 
tautines tradicijas, tvirtai laiky- masi tokio vertingo žygio — žl- 
kimes krikščioniškos morales NYNO ruošimo. Lai Dievas pa-

De-| 
W.

100 žmonių.
Draugijos suruoštuose prieš

piečiuose, Lee House, dalyvavo 
visi bažnyčioje dalyvavę ir kai 
kurie kiti asmenys, jų tarpe P. 
E. M. O’Connor D.P’s komisijo- 
nierius su ponia ir laikraščių ko
respondentai. Pažymėtina, kad 
tos Draugijos dabartiniu metu 
pirmininkė yra ponia S. Stcele, 
Amerikos lietuvaitė iš Chicagos^^

Ponas Ministras P. žadeiki^J 
ta proga kalbėdamas lietuviškai, 
pagyrė Draugijos patriotišką 
veiklą ir linkėjo jos valdybai ir 
nariams ir toliau remti Lietuvos 
reikalus, kas sutampą su gerb. 

i klebono kun. J. Gedros gražiu ir 
I rimtu pamokslu, kurį gyrė ir 
t Valstybes Departamento diplo- 
matai.

| Tarp kitų kalbėjo p. Edvvard 
I E. O’Connor, D.P’s Komisijos 
komisienierius ir p. K. Škirpa.

Vaišių metu įvyko taip pat 
tautiškų lėlių parodėlė.

Po vaišių min. P. žadeikis kal
bėjo iš WGAY radio stoties an
gliškai. .

Ta pat proga transliuota Lie
tuvos himnas ir dainos iš lietu
viškų plokštelių, šventes ilgesnis 
aprašymas tilpo "Times Herald” 
dienraštyje.

Pasiuntinybės patarėjas p. J. 
Kajeckaš su šeima vasario 17 d. 
dalyvavo Baltimorės lietuvių

PASAULIO LIETUVIŲ ŽINYNAS 
SUSILAUKĖ ĮVERTINIMO IR 

PRITARIMO
Baigiamas spaudai ruošti A; "deda viską išvežti iki galo”. 

Simučio P. L. ŽINYNAS susi
laukė iŠ lietuviškosios 
nes vadų ir biznierių 
didelio pritarimo.

Susipažinusieji su 
turiniu ėmėsi jį remti

Autorius, žinoma, labai džiau- 
visuome-' giasi tokiais vertingais paskati- 
netikėtai nimais ir jų padrąsintas norėtų 

paprašyti visuomenininkų ir biz
nierių talkos. Daugeliui išsiunti
nėti laiškai ir anketos, bet dar 
daugiau yra organizacijų ir biz
nierių, kurių adresų autorius ne
turi. Todėl nieko nelaukdami 
siųskite ŽINYNO redaktoriui or
ganizacijų, biznierių ir profesio
nalų adresus — tuo labai paleng
vinsite jo darbą ir paskubinsite 
ŽINYNO išleidimą. Visos ŽINY
NO dalys jau paruoštos, o adre
sų skyriui prašau visuomeninin
kų ir biznierių talkos. Gavusieji 
laiškus ir anketas prašomi grei
čiau atsiliepti.- Visas informaci
jas siųskite ŽINYNO redakto
riui

ŽINYNO 
prenume

ratomis ir paskatinimais auto
riui.

Prelatas Juras iš Lawrence, 
Mass. vienas iš pirmųjų rezerva- 
vosi penkis egzempliorius išsi- 
reikšdamas: "Tai turėtų būti la
bai naudinga lietuviams knyga”.' 

žinomoji visuomenininke ir 
biznierė Pranė Lapienė iš Stony 
Brook paprašė įrašyti- abu savo 
biznius j ŽINYNĄ kartu pareikš
dama: "Labai didelį ir naudingą * 
darbą dirbate... Manau vipi lie-j 
tuviai tinkamai įvertins ir tuo1 
galėsite pasiguosti. Linkiu sek-j 
mingai baigti.’’

Salezietis kun. Endriūnas iš 
Elizabeth, N. J., rašo: "Su 
džiaugsmu sutinku P. L. ŽINY
NO idėją ir išleidimą. Jau seniai 
ko panašaus laukiame”. Kun. 
žiūraitis iš Metuchen, N. J., ra
šo; "Baigiate ruošti didelio mas
to knygą. ŽINYNAS, bus svarbi 
kiekvięnam informacija-’. Kun. 
Ruibys iš Westville, III. rašo: 
"Jums priklauso padėka už ėmi-

13
Vai dariau dariau lyseles, 
Vai sėjau sėjau rūteles; J 
Įsakiau savo jaunam berneliui, 
Rudenėlio palauktie. (2x2)

Da nė rūtelės nedygo, 
Nė lelijėlės nežydo, — 
Pamačiau Bavo jauną bernelį 
Vieškelėliu atjojant.

— Vai bernužėli tu mano, 
Vai dobilėli tu mano.
Vai kodėl dėlko, mano berneli, 
Rudenėlio nelaukei?

Ar tau patiko lyselės, 
Ar tau patiko rūtelės?
Ar aš patikau, jauna mergele,
Mano rankų darbeliai?

— Patikai, jauna mergele, 
Ir tavo rankų darbeliai, . 
Tik nepatikai, jauna mergelė, 
Kad su kitais kalbėjai.

— Kad ir su kitais kalbėjau, 
Tave širdelėj turėjau, — 
Žydi bernelis mano širdelėj, 
Kaip darže bijūnėlis.

♦
Vai ariau ariau laukelius, 
Vai sėjau sėjau rugelius, — 
Įsakiau savo jaunai mergelei 
Rudenėlio palauktie.

Da nė rugeliai nedygo, 
Nė dobilėliai nežydo, — 
Pamlfciau savo jauną mergelę 
Vieškelėliu ateinant.

— Vai mergužėle tu mano, 
Vai lelijėle tu mano, —
Vai kodėl dėlko, mano mergele, 
Rudenėlio nelaukei?

Ar tau patiko laukeliai, 
Ar tau patiko rugeliai?
Ar aš patikau, jaunas bernelis.
Mano rahkų darbeliai? ,

— Patikai, jaunas berneli, 
Ir tavo rankų darbeliai;
Tik nepatikai, jaunas berneli, 
Kad bu kitoms kalbėjai.

— Kad Įr su kitoms, kalbėjau, 
Tave širdelėj turėjau, — 
žydi mergelė mano širdelėj, — . ■ _

[Ruduo yra vedybų, laikas, todėl ir

TUOJ ĮSIGYKITE NAUJĄ
Balio Gaidžiūno

l

Mr. A. Simutis, 
41 W. 83 Street, 
New York 24, N. Y.

P. S. Norintieji ŽINYNĄ užsi
prenumeruoti prisiunčia savo ad
resą ir keturis dolerius.

VYTIES NEMUNĖLIO 
MEŠKIUKAS 

RUDNOSIUKAS
— geriausia dovana Velykom, 
ši knyga yra didžiausias vaikų 
džiaugsmas. Ji tinka ir nemo^^. 
kautiems lietuvių kalbos, nes yrJ^I 
pridėtas vertimas į anglų kalbą. 
Knyga yra didelio formato ir tu
ri 12 didelių keturių spalvų pa
veikslus, kietais viršeliais. Ilius7 
travo pagarsėjusi vaikų knygų 
iliustratorė dail. V. Stančikaitė. 
Tad savo vaikus, sūnaičius arba 
gimines apdovanokite šia knyga 
ir jiems padarysite didelį džiaug
smą. Jos kaina tik $2.00.

Užsakymus siųsti; J. Kapo
čius, 680 Bushvvick A ve., Brook- 
lyp 21, N. Y. Taip pat reika
laukite, pas knygų platintojus.

''■‘s-::-
v1 . _ .

'■ Kaip darže lelijėlė.

prašoma "rudenšlio palaukti”. J. B.]

(Bus daugiau)
- ■ ■ ' . '. ■1 •

4

•a

šioje knygoje,‘prisiminimų formą, vaiz
duojami. 1940 ir 1941 vergijės metai Lietu- 
,voje. ,

Knygą 182 psl. Kaina 1.50 doL Knyga 
gaunama: DIRVA, 6820 Superior Ave^ Cle- 
veland 3į‘ Ohio.

■ '• '.... 7 ■

Patark ir kaimynui,

kad prenumeruotų
' ' '
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Kiddies All-Wool FlanneI

s“
Prisidėk

prie VILTIES — spaudos 
ir radio bendrovės 

rėmimo

Omahos lietuvių kolonija vie- i 
na iš pirmųjų turėjo laimės su- : 
laukti atsilankant tų trijų jau- 1 
nų lietuvių, kurie praėjusią va
sarą, po rizikingos kelionės per 
Baltijos jūrą 80 to žvejų laive
liu, laimingai pasiekė Švedijos 
krantus, š. m. vasario mėn. 13 
d. jie atskrido lėktuvu iš Euro
pos į New Yorką, o dabar važi
nėja su pranešimais po lietuviš
kas kolonijas. Taigi, kovo mėn. 
1 d. vakare šie brangūs svečiai 
atvyko į Omahą, o sekančią die
ną (selonadienį) jie padarė lie
tuviškajai visuomenei praneši
mus.

Pirmasis kalbėjo žvejų laivo 
kapitonas Lionginas Kublickas. 
Tai jaunas vyras, 23 metų, za- 
rasiškis. Jis, davęs kiek biogra
finių žinių apie save, smulkiai 
nupasakojo jų pabėgimo odisėją, 
kuri, savaime aišku buvo surišta 
su rizika savajai gyvybei. Ir mes 
šiam rizikingam žygiui ryžomės 
— kalbėjo toliau L. Kublickas — 
ne tiek sau j ieškodami asmeni
nės laimės, kiek norėdami pasi
tarnauti savajam kraštui. Lietu
voje yra žinoma, kad laisvasis 
pasaulis permažai žino apie mū
sų Tėvynės kančias. Taigi, pa
grindinis mūsų tikslas ir buvo 
perduoti laisvajam pasauliui Lie
tuvos pagelbos šauksmą.

Sekantis kalbėjo Juozas Griš- 
manauskas, 25 metų, kretingiš
kis. Kaip baigęs žemės ūkio mo
kyklą ir dirbęs savo specialybės 
srityje, jis papasakojo apie Lie
tuvos žemės ūkio sukolektyvini
mą bei jo dabartinę būklę.

Lietuvos ūkininkų suvarymas 
į kolchozus — kalbėjo J. Griš- 
manauskas — buvo pravestas 
didžiausio teroro ir prievartos 
būdu. Tai buvo vykdoma 1948 
m. Tie ūkininkai, t kujrie. kiečiau
siai priešindavosi kolchozų stei
gimui, būdavo pašaukiami at
vykti j rajono'būstinę, kur bū
davo mušami, kankinami ir ne- 
•valgę išlaikomi po keletą parų, 
kol "savanoriškai” pritardavo 
kolchozų steigimui. Stambesnių, 
kaip 20 ha ūkių savininkai į kol
chozus nebuvo priimami, o tre
miami į Sibirą. Tik tiems šios 
kategorijos ūkininkams pavyko 
trėmimo išvengti, kurie, prieš 
žemės ūkio sukolektyvinimą, me
tę ūkius apsigyveno didesniuose 1 
miestuose ir susirado ten darbo. 
Ūkiuose ištremtųjų į Sibirą, oku
pantai mėgino apgyvendinti 
mongolus bei rusus, tačiau prieš 
šiuos atėjūnus nukreipta parti
zanų akcija Lietuvos kaimo ko
lonizaciją sustabdė. Iki šiol Lie
tuvos kaimas dar tebėra lietu
viškas. Sukolchozintas Lietuvos 
kaimas atrodo labai skurdžiai, o 
skurdžiu ir pusbadžiu gyvenimu 
turi tenkintis ir jo buvę šeimi
ninkai — ūkininkai.

Galiausiai kalbėjo šios treju
kės jauniausias narys — Ed
mundas Paulauskas, 19 metų, 
panevėžiškis. Jis, kaip pats ne
seniai mokęsis gimnazijoje, kal
bėjo apie Lietuvos mokyklas.

žinomas komunistinio rėžimo 
nusistatymas — pasakojo Ed. 
Paulauskas — išsiauginti sau 
patikimą jaunuomenę. Todėl mo-

kyklose, drauge su mokslo žinio
mis, bruka ir komunistinę ideo
logiją. Prievartauja kiekvieną 
moksleivį įsirašyti į komjaunuo
lius. Kol dar stipriai reiškėsi 
partizanų veikla, tai kilę iš kai
mo moksleiviai pasiteisindavę, 
kad nestoja į komjaunuolius, jog 
biją "banditų” (partizanų) per
sekiojimo. Dabar, susilpnėjus 
partizanų veiklai, jau šiuo argu
mentu operuoti negalima. Ne
sant kitos išeities, prievartauja
mi moksleiviai stoją į komjau
nuolius, tačiau širdyje esą Lie
tuvai ištikimi. Komjaunuolių iš 
įsitikinimo tesąs nežymus pro
centas. Į universitetus ne kom
jaunuoliai nepriimami. Per prie
vartą brukami moksleiviams ir 
komunistiniai jaunimo laikraš
čiai, kuriuos beveik niekas ne
skaito. Mokytojų dalis dar esan
ti iš Nepriklausomos Lietuvos 
laikų, tačiau stengiamasi juos 
palaipsniui pakeisti naujais.

Al’SILANKO AMERIKIEČIŲ 
SPAUDOS BEI RADIO 

ATSTOVAI
Vietos Tremtinių Bendruome

nės Valdybos rūpesčiu, talkinin
kaujant G. Aukštuolienei, į lie
tuvių koloniją buvo iškviesti

amerikiečių spaudos bei radio 
atstovai pasikalbėti su mūsų sve
čiais. Radio stotis jau tą pačią 
dieną davė apie tai pranešimą, 
o vienintelis Omahos dienraštis 
”World Herald” sekančią dieną 
pirmame puslapyje atspausdino 
pasikalbėjimą, įdėdamas jų ir 
vertėjos G. Aukštuolienės nuo
trauką.

Detroitan atvyksta Rūta
Iš Clevelando į Detroitą at

vyksta Jaunimo Teatras RŪTA, 
kurį detroitiečiai turės progos 
pamatyti kovo 29 dieną. Teatrą 
į Detroitą atsikviečia vietos 
skautės ir skautai. Bus vaidina
ma M. Venclausko "Burtininko 
Pinklėse”.

POBŪVIS,
Tos pačios dienos vakare vie

tos LTB Valdyba svečių garbei 
suruošė pobūvį — alutį,, į kurį 
buvo atviros durys kiekvienam 
lietuviui, čia jaukioj nuotaikoj 
mieli svečiai buvo varginami 
bendro pobūdžio paklausimais, į 
kuriuos daugumoje atsakinėjo 
L. Kublickas. Nors visų laukė 
rytojaus darbai, tačiau niekas 
nenorėjo eiti namo. Tik LTB 
Valdybos pirmininkui Alf. Kant- 
vainiui pranešus, kad mūsų sve
čiai dar keletą dienų paliks Oma- 
hoje ir jog reikia duoti jiems 
pailsėti — publika išsiskirstė.

šių drąsių jaunų vyrų atsilan
kymas Omahoje į mūsų tarpą 
įnešė tyro lietuviško nusiteiki
mo bei patriotinio pakilimo.

J. P.

GYVEJA skautiška 
; VEIKLA

.jV.1.

Vasario 16 d. vietos Geležinio 
Vilko Bkautų vyčių būrelis pa
didėjo dviem tikraisiais vyčiais,

o sekančią dieną davė įžodį dide
lis būrys v. skl. A. Banionio va
dovaujamų jaunesniųjų skautu
kų. Kovo 8 d. pasipuošė mėly
nais kaklaryšiais ir grupė naujų 
vyresniųjų skaučių.

Šį sekmadienį skautės ir skau
tai, dalyvaujant gražiam būre
liui tėvų ir bičiulių, minėjo skau
tų globėjo šv. Kazimiero šventę. 
Paminėtina ir praėjusį šeštadie
nį įvykusi jaunesniųjų skautų iš
kyla į Detroito apylinkes. Malo
nu, kad ir svetimoje aplinkumo
je gyvendamas, mūsų jaunimas 
susiranda kelią į tikrai lietuviš
ką organizaciją.

pereitą sekmadienį suruošė kuk
lų pobūvi. Kalbėjo jis pats ir 
Harrisono choro vedėjas Alg. 
Kačanauskas. Operos solistė Fe
licija Pupėnaitė - Vasiliauskienė, 
akompanuojant Alg. Kačanaus- 
kui, padainavo keletą dainų. Da
lyvavusieji pasitarė kultūros 
darbo reikalais.

¥

Ksaveras Strumskis, vienas 
pirmųjų Brooklyne gaidų leidė
jų, savo tradiciją ir toliau te
betęsia. Dar šį mėnesį iš spaudos 
išeina-J. Gruodžio keturios dai
nos: Visur tyla, Aguonėlės, Ru
giagėlės ir Rūta. Tai bus leidi
nys, kurį Ks. Strumskis skiria 
savo jaunystės draugui prisimin
ti.

DR. J. BASANAVIČIAUS 
MINĖJIMAS

įvyko šį šeštadienį buv. Lietuvių 
Salės patalpose. Minėjimą rengė 
Tėvynės Mylėtojų Draugija. 
Trims mokiniams už geriausius 
rašinius (tema — J. Basanavi
čius —tautos žadintojas”) buvo 
paskirtos premijos.

JUOKINGOS AŠAROS

Idėjinei spaudai sustiprinti neužtenka

tik sumanymų ir nutarimų: tam reikia

apčiuopiamo ir žymaus pasiaukojimo

Mes duodam ir iskeičiam Eagle Stamps

THE MAY CO’S
BASEMENT

Ir New Yorke bus lietuviu namai?v
Lietuvių Namų reikalas New 

Yorke vis labiau gyvėja. Orga
nizatorių susirinkime sudaryto
ji komisija buvo sušaukusi pla
tesnį visuomenės atstovų pasi
tarimą. Išrinkta valdyba rūpiu- i 
tis tolimesniais Lietuvių Namų 
reikalais. Pirmininku yra dail. 
V. K. Jonynas, vicepirmininkais: 1 
Ks. Strumskis, V. Jankauskas ir 
A. Simutis. Sekretoriais — Br, 
Kulys ir A. šalčius, iždininkė 
St. Gudas.

šiam komitetui suteikta teisė, 
pagal reikalą, kooptuoti naujus 
narius iš visuomenės tarpo.

Čia pat dalyvavusieji susirin
kime pasižadėjo sudėti pinigų 
namų pirkimo reikalams dviejų 
tūkstančių dol. sumai. Tai jau 
graži suma pradžiai. Naujoji val
dyba rūpinasi netrukus sušaukti 
platesnį netvyorkiečių. susirin
kimą pasitarti, kaip tie namai 
turėtų atrodyti ir kaip sukelti 
jiems pinigų.

*
Didžiojo New Yorko lietuviai 

menininkai sukruto padėti savo 
profesijos draugui operos solis
tui Vladui Ivanauskui, šiuo me
tu dėl ligos atsidūrusiam sunkio
je materialinėje būklėje.

Jau anksčiau tuo reikalu su
darytoji komisija nutarė suruoš
ti koncertą, kurio visas pelnas 
būtų paskirtas VI. Ivanauskui.

■ Visi pasižadėjo programą atlikti, 
• neimdami už tai jokio atlygini

mo.
i Kaip dabar Menininkų Sąjun- 
. gos pirmininkas Aleksas Vasi- 
i liauskas pranešė, šis koncertas 

įvyksta Brooklyno Apreiškimo

TAUPYTI GALITE IR LAIŠKAIS! 
TAUPYKITE PAS SAVUS!

STANDARD FE D ERAI
STIPRIAUSIA. TAUPYMO IŠTAIGA

AMERIKOJE MOKA AUKŠTA DIVIDENDĄ
TURTAS .............. ................. per $31,000,000
ATSARGOS FONDAS ' $ 3,000,000

-.___ _ ._______LU_____ ____ !_______ !________ :_______________________________ _____ i_____ Y■
AND LOAN ASSOCIATION OF 

CHICAGO
4192 Archer Avė., Chicago 32, III,

JUSTIN MACKIEWICH, prezidentas • Tėlef. VIrginia 7-1141
Įstaigos valandos: Kasdien nuo 9 ryto iki 4 vai. po pietų, 

ketvirtadieniais nuo 9 rytą iki 8 vakaro, 
. trečiadieniai uždaryta. ■ “. •
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parapijos salėje kovo mėn. 16 d.
¥

Kaune gyvenanti rašytoja So
fija Čiurlionienė šiomis dieno
mis specialia' telegrama iš Kau
no (via Moscow) prisiminė Ame
rikos lietuvius, prašydama pa- • 
galbos vaistais. Westem Uriion 
blanke įprastine telegramų agen
tūros tvarka įrašytame tekste 
S. Čiurlionienė angliškai krei
piasi į prof. Juozą Žilevičių, pra
šydama amynofilin tocopherex 
ir oilpenicilin.

Būdinga, kad telegrama at
siųsta teisingu Žilevičiaus adre
su, norą profesorius su ja nėra 
palaikęs jokio susirašinėjimo. 
Matyt, jie tenai turi visus jiems 
šiame krašto reikalingus adre
sus. S. Čiurlionienės atgalinis 
adresas nurodomas Kaune, že
maičių 12. Ją pažinojusieji sa
ko, kad tai yra nuolatinis senas 
.jos nt .»vų namų adresas.

Ši telegrama New Yorko ir 
apylinkės lietuviuose sukėlė ne
mažo susidomėjimo. Tas jos vais
tų prašymas bandomas visaip 
aiškinti. Vieni galvoja, kad gal 

’ tai tik paprastas vaistų iš už
sienio kaulijimas, kiti gi mano, 
kad gal iš tikrųjų rašytoja, be- 

' garbindama raudonuosius, bus 
• susirgusi džiova ai’ kita kokia li- 
1 ga, kuriai pagydyti dabar prašo- 
■ si pagalbos net iš Amerikos.

¥

Brooklyne netrukus iš spau
dos išeina knyga apie Lietuvą, 
vaizduojanti lietuvių ūkininkų, i 
darbininkų, moksleivių1 gyveni
mą. Tai Juozo Grišmanausko 
knyga, vieno iš trijų lietuvių 
jaunuolių, kurie 1951 m. liepos 
17 d. žvejų laivu pasiekė Švedi
jos krantus. Knygoje plačiai ap
rašomi paskutinieji gyventojų 
trėmimai, partizanų veikla ir 
pats tų žvejų pabėgimas.

Knyga jau baigiama ruošti 
spaudai.

. ¥

. Juozas Žilevičius, kurio 60 me
tų amžiaus sukakti paminėta 
dainų švente ir specialiom iškil
mėm, atsidėkodamas Neyr Jer
sey lietuviams kultūrininkams,

L č—•i:---------------------------------

¥

Didžiojo New Yorko lietuviai 
skautai ir skautės savo Patrono 1 
Šv. Kazimiero dieną suruošė iš- 1 
kilmingą stieigą Apreiškimo sa- 1 
Įėję.

Tuntininkė vyr. sktn. Emilija 
Putvytė pįsakė kalbą apie šv. 
Kazimierą ir skautų pareigas.

Sveikinimo kalbas pasakė 
sktn. Pov. 'Labanauskas, kuris, 
kaip dirbąs" Voice of America 
liet, skyriuje, pranešė, jog sek
madienio transliacijoje Lietuvą 
pasiekė Netv Yorko skautų svei
kinimai tenai pasilikusiems 
skautams.

Rytinių JAV valstybių Liet. 
Mokytojų Centro Valdybos var
du skautus pasveikino sktn. Pr. 
Kulys, toliau vicekonsulas V. 
Stačinskas, tėvų vardu J. Au
dėnas.

Šiai savo sueigai skautai jau 
buvo pradėję iš anksto ruoštis. 
Ją atžymėjo ir specialiu savo 
skilčių leidinius, dalyvaudami 
konkurse, kurio tikslas buvo ug
dyti skautuose kūrybiškumą ir 
skautiškumą.

To literatūros konkurso komi
siją, kurią sudarė žurnalistai 
Bronius Kulys (jis ir skautas) 
ir Salomėja Narkėliūnaitė ir 
kun. J. Pakalniškis, pirmąją pre
miją paskyrė skautų vyčių drau- 

, govei už leidinį "Budėk”, o dvi 
■ antrąsias: Vyr. skaučių "Šatri

jos Ragana” skilčiai už leidinėlį 
"Šatrija” ir skaučių skilčiai už 
"Bičių skautybę”. Taipgi žodžiu 
buvo pabrėžta, jog neblogi buvo 
ir kiti leidiniukai.

*
JONAS ULĖNAS, prieš du 

metus atvkęs į J.A.V., sėkmingai 
baigė Bushwick High School, N. 
Y. ir dabar pradėjo studijuoti 
elektrotechniką New York City 
college. Būdamas mokykloje J. 
Ulėnas pasižymėjo labai geru 
mokymosi ir už tai mokykla, 
įvertindama jo uolumą, nekartą 
jį apdovanojo pagyrimo raštais 
ir dviem medaliais. Mokyklą J. 
Ulėnas baigė pirmuoju mokiniu, 
todėl mokslo draugija specialiu 
raštu atžymėjo jį kaip gabų mo-. 
kinį skatindama jį toliau moky
tis.

J. Ulėnas yra visuomenininko 
■ Petro Ulėno, ir pedagogės Mag- 
, dalehos Ulėnienės sūnus. . 1 .... • I ■

CHICAGIEčIAI, ĮSIDĖMĖKITE

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

4701 S. Damen Avė. . Chicago 9,
(47-sios ir Damen kampas) _ 

Priima 6-9. vai. vak,; .
, šeštad. 10 v. r; — 6 v. v.; trečiad.-tlk ssušitarus. Tęl. YA 7.7381 į

Tūlas K. žemaitis "Naujienų” 
57 Nr. verkšlena, kaip girdi trys 
DIRVOS gudragalviai, pasirašę 
Z, V ir R raidėmis”, drįso rea
guoti į V. Misiulio straipsnį vie
tos lietuvių mokyklos reikalu. 
Nevienas DIRVOS skaitytojas, 
manau, nusijuoks, išgirdęs šį 
stebuklą, kai vienas jūsų kores
pondentas paverčiamas trejy- 
be... Man gi nenoromis prisime
na sena pasaka, kad gerai išgė- 
rusiems kartais viena stiklinė 
ima rodytis dviem ar trim...

Toliau K. žemaitis ima jūsų 
bendradarbį pravardžiuoti kur
mio, patamsių gyventojo, gelian
čio įš patamsių ir kitais var
dais. Nesunku būtų prirankioti 
panašiu paplavų eibę ir p. že
maičio adresu, tačiau kolioj imą
si, pravardžiavimą ir kitas ”bur- 
liokiškos” kultūros priemones 
paliksime pačiam p. žemaičiui.

Minėtas straipsnis betgi rei
kalingas ir kai kurių papildy
mų. K. žemaitis rašo, kad minė
tas "V. Misiulio straipsnis de- 
troitiečius taip sudomino, kad 
Naujienas gaudė ne tik eiliniai 
skaitytojai, bet kunigai ir vie
nuolės”. Nereikėtų pamiršti, kad 
tarp neeilinių skaitytojų ir mū
sų komunistams buvo malonu 
skaityti apie tai, kaip nepriklau
somos Lietuvos mokyklose net 
Vyties nebuvo(I), kiek žalosi 
mums padarė šūkis "Mes be 
Vilniaus nenurimsim” ir t.t.

Nepatinka p. žemaičiui ir ma
no pastaba, kad iki šiolei lietu
viškumo vietos parapijos mo- 

' kykloje nebuvo ne trupučio. Ta- 
1 čiau jeigu mokykloje vyksta 
’ tautinių šokių repeticijos(?), ar 
! kai kurių organizacijų susirin- 
1 kimai, tai dar nereiškia, kad pa- 
1 ti mokykla yra lietuviška. Daž- 
1 nai savo parengimams mes pa- 

naudojame ir amerikieči mokyk
lų patalpas, tačiau dar nieko ne
girdėjau tvirtinant, kad tuo pa
čiu ir minėtos mokyklos tampa 
lietuviškomis. Mokykla ir mo
kyklos patalpos, p. žemaiti, yra 
du skirtingi dalykai.

Lietuvoje tautinių mažumų 
vaikams ne tik tikyba, bet ir vi
si kiti mokomieji dalykai (išsky
rus valstybinę kalbą ir istoriją) 
buvo dėstomi mokinių gimtąja 
kalba. Vakarų demokratijose gi 
yra truputį kitaip, čia net prieš 
pamokas į mokinius pratarti po
rą žodžių jų gimtąja kalba rei
kia gauti vyskupo leidimą... Ir 
jeigu p. Misiuliui ar kam kitam 
tai pavyksta, tai yra jų nuopel
nas.‘Tačiau naivu yra tvirtinti, 
kad lietuvių kalbos klausimas 
mokyklose tuo ir būtu išspręS-

ZVR

Paltų Komplektai
)S pa lvingi vilno
nės flanelės pavasario pal
tai ir paltų komplektai ma- 
žiesiams. Naujų pavhsario 
spalvų .. . dalis su baltais nu
imamais kalnieriais. Paltai 
su pritaikintom kepurėm. 
Dydžiai 2 iki 4; vaikams dy
džiai 3 iki 6.

Vaikų 1.69 Filipiniško stiliaus ... suknelės (creepers) 
ir (gertrudes)

69c Polo marškiniai... įvairiom linijom, trum- 
pom rankovėm, berniukams ir mergaitėms. 
Didelis pasirinkimas spalvų. Dydžiai 3 iki G._ MM

Denim kelnaitės... spalvingos ir tvirtai pa-
siūtos berniukams ir mergaitėms. Dydžiai 2 
iki 8 ............ . ....... ..............................-........... - V

Mergaičių 39c Rayon kelnaitės, apsiuvinėtos A tf» a 
arba paprasto stiliaus. Visokiu spalvų. Dydžiai ZB ,t» I 
4 iki 12____________ .................. . ...........Tt UZ’KJlL

1.99 ir 2.99 2-1’c. Jersey kostiumai. Brūkšniuoti 
marškiniai, prisegiamos kelnaitės. Dydžiai 2 
iki 6 ................. ...................................;........... 1.69
tikros 79c vyniojamos paklodes, baltos ir leli- rifai
javos spalvų. Maži trūkumai,_______ 30x40” Už <9 Jį
Pritaikytos lopšio paklodės, 80 kvd. perkelio, tinkama 
bet kokiam lopšiui... Celopane įvynioti __________

Layette
.V

2.39 Rayon ninon dreaa reta, 
with nmtching s*Hp in vfhile. 
............................................  . 1.69 

2.999 Flannelette aheeting, 
dauble couled, rubberized, 36” 
tvide...........................»............. yd.

”Curity**‘ gauze diappera, 20x 
40", aofl, abaorbcnt*. .. ae- 
conda .......t.... 2.99 doz, 

59c Colton ahirta (irreg.), 39c 
69c to 1.00. Flannelette ki- 
monoa and gowna (irreg.) 
.................................. 2 for $1 

79c Wrapping blanketa (30x 
40”) .....................      2 (oi $1
50c Quilted pade (17x16”) 
irreg.....................\ • • • 3 f°r $1
39c Fancy triinmedr Sox

4 (or $1

Specials
29c Whitc double thickness 
trainiog punta .... 4 for $1

2.50 "Bcacon" blanketa (36x 
50”) irreg ...........   1.99

SHc Knitted gowna or kimonos 
Urreg.) .

1.99 Knitted hath towcl» 
(itreg.).................... ..

Baby plastic nursery acceaao- 
rles (ir reg.),.,. (69c ca.) 
.........................‘............ 3 (or $2

2.98 ’Baby Mao” Ftannclctte 
Diapera (20x27”) ..2.69 doz.

2.99 Birdteyo - diapera (Z7x '
27") 2.49 doz.

Burr.per pud«, Valor-praot

Mail and Phone Ordera Filled. Monday
9 A. M. to 9 P. M. on Purchases of 2.01 >"• 

(tax ineluded) — Čail CHerry 1-3000



SENIAU IR DABAR
K. S. KARPIUS VEIKAS... IKI LIETUVOS

SIENOS
DIDYSIS AMERIKOS 
LIETUVIŲ SEIMAS 1918 
METAIS KOVO 13-11

Kaip kiti pirmesni Amerikos 
lietuvių seimai ir suvažiavimai, 
taip ir šis. neįvyko be srovinių 
barnių, kol iki jo buvo prieita. 
Mūsų katalikiškos grupės turėjo 
IVashingtone įsteigę savo Infor
macijos Biurą. Tautininkų Tary
ba pradėjo tartis su katalikui Ta
ryba subendrinti veiklą ir bend
romis pajėgomis tą biurą išlai
kyti naudingesniam darbui.

1917 metų liepos pabaigoje tuo 
reikalu pasitarimuose komp. St. 
Šimkui susibarus su kun. F. Ke
mešiu, pasitarimas iširo, ir tik 
lapkričio-:2tf~včl susieita kitam 
pasitarimui?

Socialistų darbininkų Taryba 
atsisakė bendrai su tautininkais 
ir katalikais dirbti, ir p, Gri
gaitis Naujienose net liei>os 1, 
1918 m., jau po visuotinio seimo, 
ir Vasario 16 Akto, rašė: "Lie
tuvos nepriklausomybės obalsis 
netikęs daugeliu atžvilgių. Tie 
žmonės, kurie už Lietuvos ne
priklausomybę stoja, turės neuž
ilgo savo obalsį mesti...”

Tarptautinė padėtis 1917 me
tais, tačiau visus patriotus lie
tuvius Amerikoje vertė ruoštis 
bendro, galingo Amerikos lie
tuvių balso pareiškimui dėl Lie
tuvos nepriklausomybės.

Sausio 
kongrese 
tomuose 
Lenkijos
Įėjo istorinės Lietuvos atstėigi- 
mą. Lietuvių vadai suprato, kad 
Amerikos visuomenė dar nėra 
ganėtinai informaciniai Lietu
vos klausimu paruošta. Juk dar 
ir 1918 metais lenkų šalininkai, 
iš anksčiau lenkų paruošti įr su
klaidinti. kartais Amerikos spali-' 
doje įkišdavo žinias, esą lietu
viai tai t'k lenkų atsimetėliu da
lis, nesą jokia tauta ...

Tautinė visuomenė 1917 metų 
rudenį ypač pradėjo judinti rei
kalą šaukti visuotinį Amerikos 
Lietuvių Seimą. Katalikų vadai 
pradžioje seimo idėjai atkakliai 
priešinosi, sakydami, tegu tau
tininkai atsiunčia savo delega
tus į jų Chicagos seimo (rūgs, 
mėn., 1914) įsteigtą Tarybą ir 
tada, sako, susidarys Amerikos 
lietuviams atstovauti atitinka
mas organas.

8, 1918, Prez. AVilson, 
kalbėdamas, savo siū- 
14 punktų paminėjo 
atstatymą, bet nuty-

Žinios iš Lietuvos PAŽVELGUS PRAEITIN NEW SUPER-TYPE VACUUM CLEANER

Tuo metu Amerikos lietuvius 
pasiekė nemalonios žinios iš Lie
tuvos: gauti Lietuvos Tarybos 
gruodžio 11, 1917, pareiškimai, 
kurie vieni skelbė Lietuvos vals
tybės atstatymą su sostinė Vil
niumi, kiti siūlė "nuolatinę (am
žiną) tvirtą sąjungą su Vokieti
jos valstybe". Nepriklausomybės 
atstatymo reiškiniai džiugino 
Amerikos lietuvius, bet kalba 
apie "amžinus ryšius su Vokie
tija" labai suerzino. Visi tik ūžė 
prieš kokio nors Lietuvai kara
liaus idėją.

Dėl to Amerikos lietuviai su
bruzdo šaukti visuotinį seimą, 
protestui prieš vokiečių užsimo
jimus. Prieš pačią Lietuvos Ta
rybą taip pat kilo smerkimo bal
sai.

Katalikų vadai sausio 18, 1918, 
IVashingtone susirinkę, su tau
tininkais nesitarę, nusprendė 
šaukti seimą ir nustatė delegatų 
rinkimo taisykles. Socialistai sei
me dalyvauti atsisakė. Tautinin
kai šį kartą katalikų seimo šau
kimo projektą priėmė.

. Seimas susirinko kovo 13-14,
■ 1918 metais; Ne\v Yorke, didžiu

lėje Madison Sųuare Garden -sa
lėje. Delegatų atvyko iš plačios 

OsSAtnerikos 1100. <.

HPml.
Vasario 1 (1 Aktas pradžiugino 

a Beį dabar jau- buvo atėjus ži
nia apie 1918 metu Vasario 16-

I"? 

grig

actuvos Nepriklausomybes 
lbimą, ir seimas-džiaugs-

" ‘ ■ . ...v 

Vasario 16 d. proga, daug mū
sų vadovaujančių asmenų ir dip
lomatų pasakė kalbas per, Ame
rikos Balsą kovojančiam kraštui. 
VLIKo” p-ko M. Krupavičiaus 
žodyje tarp kitkb skaitome:

"šia proga Jums pareiškiu ir 
užtikrinu, kad VLIKas savo pa
reigas baigs ant Lietuvos ribos, 
nes valdžia privalo priklausyti 
tiems, kurie savo žemėj kentė
jo ir kovojo su priešu žiauriu už 
laisvę ir garbę bei savo įnikęs. 
Laisva tauta laisvais rinkimais 
pasikvies prie .valdžias vairo 
tuos, kuriais daugiausia pasiti
kės”.

Prie to teisingo pareiškimo 
maža ką galima būtų pridėti. Gal 

tik reiktu pažymėti, kad tie 
teisingi žodžiai pirmoj eilėj nu
kreiptini į pačius kalbėtojus ir 
antra, bent iki šiol, vis dar yra 
didelis skirtumas tarp žodžių ir 
darbų ...

Į

ir 
ir

mingai visų Amerikos lietuvių 
vardu parėmė tą Lietuvos Tary
bos drąsų žygį. Kitos rezoliuci
jos sveikino ir iš naujo kėlė Lie
tuvių tautos reikalavimus pre
zidentui \Vilsonui; kitos reikala
vo įleidimo lietuvių atstovų 
taikos konferenciją.

šis seimas nutarė įsteigti 
išlaikyti bendrą tautininkų 
katalikų Tarybų Vykdomąjį Ko
mitetą IVashingtone, kuris dir
bo iki vasario 18, 1920, kol at
vyko Amerikon pirmutinis Lie
tuvos atstovas, Jonas Vileišis.

Tas Vykdomasis Komitetas 
pilnumoje pradėjo veikti tik lap
kričio 8, 1918. čia paminime ir 
jo sudėtį: tautininkų — Dr. J. 
Šliupas, inž. Norus-Naruševičius 
(1917 m. atvykęs iš Maskvos 
kaip Kerenskio Rusijos misijos 
narys Amerikon), M. J. Virii- 
kas, J. O. Sirvydas, J. V. Liūtas, 
adv. J. S. Lopatto; katalikų — 
kun. J. žilius, D>’- J- J- Bielskis, 
adv. K. česnulis, Julius Kaupas, 
L. šimutis. Komiteto pirmininku 
išrinktas inž. Tarnas Norus, ku
ris sausio 28, 1919, išvyko į Lon
doną suorganizuoti Lietuvos at
stovybę. Jo vietą užėmė M. J. 
Vinikas. Dalis Vykdomojo Ko
miteto narių turėjo gyventi Wa- 
shingtone ir vesti darbą. Grįžęs 
iš savo kelionės švedijon ir Ru
sijon Dr. J. šliupas taip pat ap
sigyveno IVashingtone. Šliupui 
pavyko palenkti garsų tuometinį 
Mass senatorių Lodge suprasti 
Lietuvos reikalus. Jis išspausdi
no Congressional Record leidi
nyje memorandumą, išdėstant) 
kad Amerika privalėtų'Lietuvos 
nepriklausomybės principą rem
ti. Tuo metu Statė Departamente 
vyravo "nedalinamos Rusijos” 
PSlĮitika. j

“Atėjus karo pabaigai, Ameri
kos lietuvių bendras veikimas 
buvo stumiamas pirmyn, ne be' 
tam tikrų nuolatinių srovinių iš
sišokimų : katalikai vėl pasiprie
šino Dr. J. šliupui, kai tautinin
kų ir katalikų Tarybos išrinko 

! bendrus atstovus į Paryžiaus 
taikos konferenciją. Katalikai 
Dr. šliupui įgaliojimą atšaukė. 
Tada jo vieton tautininkai išrin
ko "Lietuvos” redaktorių B. K. 
Balutį, kuris Europon išvyko lie
pos 9. 1919 metais. Nuo čia ir 
prasidėjo p. Balučio diplomatinė 
karjera. 4

TURAUSKAS APIE 
TURAUSKĄ

1910, kovo 17 — Brooklyne 
įvyko pirmutinis ir paskutinis 
bendras visų lietuviškų srovių 
laikraštininkų suvažiavimas: da
lyvavo tautininkų, katalikų, lais
vamanių ir socialistų laikraščių 
redaktoriai ir atstovai. Įsteigta 
Lietuvių Spaudos Draugija Ame
rikoje. Toliau, į suvažiavimus ki
tos srovės neatvykdavo. ir spau
dos draugija negalėjo nieko nu
veikti.

1914, kovo 11 — Valparaiso, 
Ind., universitete esą 85 lietu
viai studentai, tarp jų keturios 
lietuvaitės, šio universiteto pa
galba daugelis anų laikų lietuvių 
pasiekė savo pasirinktas profe
sijas. Bet universitetan galėjai 
įstoti net pradžios mokyklos pa
mokų eiti. ”

1916, kovo 16 —..Komp. Sf. 
Šimkus pradėjo Brooklyne leisti 
mėnesinį žurnalą "Muzika”. Jis 
buvo atvykęs Amerikon 1915 
mętų vasarą, Lietuvos karo nu
kentėjusių šelpimo »reikalais. 
Amerikoje ilgiau užtrukęs dar
bavosi tautininkų eilėse.

1918kkoVo 15 — Praneša, kad 
1917 metais rengtas karo nu- 
kentėjųsiems šelpti Alijantų Ba- 
zaras New Yorke davė pelno 
$558,343. Lietuviams iš to pelno 
paskyrė tik $1,857. Lietuviai dėl 
to bazaro rengėjais pasipiktino. 
, 1920, kovo 22 — Senatorius 
King, lietuvių, latvių, .estų ir uk
rainiečių delegacijų prašomas, 
iškėlė šių šalių pripažinimo re-

Mūšy spaudos apžvalga
i ... '

■ ■ ■ .. ■

KAS ŽINO GERIAU?

Darbininkas (Nr. 16) skelb
dama- K. Škirpos laišką redakci
jai. ryšium su Lietuvių Akty
vistų Fronto pareiškimu VLIKui, 
prideda tokį redakcijos priera
šą :

"Nors p. K. Škirpa paneigia, 
bet mūsų žiniomis, tokį LAF 
štabo i rąeiškimą ''buvo gavęs 
VLIKo pirmininkas ir visi 
VLIKą sudarančųj- grupių at
stovai". • . . į>

Keistas prierašas. Pats LAF 
vadas paneigia, pati redakcija 
tą pareiškimą įdėida laikrašfin ir 
po to t ridina, kadAoks pareiš
kimas buvo. Tik Darbininko re
dakcija ii galėjo parašyti. ..

. žriį? V:
■ ■ .r

KĄTAKOMBŲ KANKINIAI...

NEDĖTI STRAIPSNIŲ...

Draugo Nr. 42, p. T. Narbu
tas atsakydamas Į klausimą: Ko
dėl esu ateitininkas?, savo raši
nį pradeda taip:

"Kartą nuo atsakymo į šį 
klausimą priklausė mūsų gyve
nimo ateitis. Tai buvo 1931 me
tais Panevėžyje. Panevėžio Bal
tosios Gulbės — Katedros pože
myje tada buvo mūsų katakom
bos. Kaipjr pirmaisiais amžiais 
tie požemiai tarnavo mirusiųjų 

mūsų susirinki
mams. Turėjom slapstytis. Leng
viau būdavo, kai mažesnė grupė 
susirinkdavo. Daugiau pavojų, 
kai susirinkdavo keli šimtai. Ta
da jau sunku būdavo susekti ar 
nėra koks neateitininikas išdavi
kas įlindęs”.

Iš paskutinių VLIKo nutari
mų:

"Pirmiausia visa 10 politinių 
grupių ir kovos.organizacijų, kol 
vyksta konsolidacija, vieningai lavonams ir 
nutarė kreiptis j lietuvių spaudą, 
kad tuo reikalu nedėtų poleminių 

. ^straipsnių nei apie VLIKą, nei 
i'-lipie atskirus asmenis, jei tat ga

li pakenkti pačiam laisvinimo ir 
konsolidacijos reikalui”. (Darbi
ninkas, Nr. 16).

Esmėje toks nutarimas yra 
priešingas spaudos laisvės prin
cipui. Taip pat yra klausimas, ar 
"tylos taktika” yra tikroji kon
solidacijos priemonės ir ar tik 
spauda yra tos visos painiavos 
kaltininkė? Ji tik pakartoja, ką 
vadovaujančios institucijos pa
daro ir atsakingi asmenys pasa
ko. Atrodo, tikroji konsolidacija 
siektina tik ne nutarimais: nedė
ti straipsnių, ko ir pačiame at
sišaukime nėra pasakyta.

"Jei p. St. Lozoraitis matėsi 
su Kolumbijos, čili, Urugvajaus 
ir kt. delegatais bei Berlyno 
miesto burmistru Reuteriu, tai 
Turauskas matėsi ir kalbėjosi su 
Prancūzijos, Didž. Britanijos, 
Olandijos, Belgijos, Brazilijos, 
Haiti ir kt. atstovais .;. Kodėl 
vieno pasikalbėjimai kai kam 
sudaro "didelio” įvykio pobūdį, 
o antrojo — net kronikininko dė
mesio neverti?” (Draugas, Nr. 
46).-

Titos p. Turausko žygius gali
niu būtų aprašyti įvairiose kro
nikose. bet būtų geriau, jei apie 
tai rašytų kas kitas, o ne pats 
p. Turauskas.

Model VC 6710

f* Guaran'«»d by l Good Houttk»«plng
ta ir Congressional Record lei
dinyje.

1921, kovo 13 — New Yorke 
surengta lietuvių masinis susi
rinkimas, kuris priėmė- rezoliu
ciją, reikalaujančią pripažinti 
Lietuvą de jure. Priimtas ir pro. 
testas prieš Amerikos gausų rė
mimą Lenkijos, kuri puldinėjo ir 
skriaudė Lietuvą.

.1922, kovo 17 — Praneša, jog 
Lietuvon iškeliavo apie' 20.000 
amerikiečių - lietuvių, kaip tik 
karui pasibaigus atsirado važia
vimo galimybės.

1922, kovo 20 — Lietuvių pra
šomas, Chicagos kongresmanas 
Sabbath, dar įnešė kongresan re
zoliuciją, reikalaujant pripažini
mo Lietuvai. •

1924. kovo 16 — Iš Kauno pra
neša,, kad ten susiregistravo 
Amerikon norinčių važiuoti net 
16,000 lietuvių,’ kurių užlėktų 
septynių metų kvotai. ■ •

1922, kovo 20 — Suskaitoma, 
kad tuo metu Amerikoje ėjo 32 
lietuvių 'laikraščiai, gi Lietuvo
je.— tik 16. .

Faster, Easler, With Ak Atonęl
Clėans Rūgs Bct'er’ ^Ho«ingBfu»hget».U«urf.ce<lir«.lin..

Cleans everythlng better, 
faster, easler l

The pokeriui Jet 99 motor cteates 
a jupet^suction . . • half-a-milUon 
cubic inches of air a minute... geis 
all the dirt the firat time.

And Throw Away the Pape r Bag!

foUov/sYou

NO DUST BAGS, NO CANS, 
NO FtLTERS TO EMPTY! 
Nothing tp take apart, no heavy

■ motor to remove, it’s the eaiiest 
cleaner in the wor!d to empty.

s 99 uses 
į į

z. .-ž ;. z.v;»

SUOPIS F
6921 Wade Park Avė,

PRANEŠIMAS 
STUDENTAMS

š. m. kovo mėn. pradžioje 
įvyksta visuotinis Liet, Studentų 
S-gos JAV narių atsiklausimas 
— referendumas S-gos ■ įstatų 
klausimu.- Įstatai savo metu jau 
aprobuoti pirmojo' JAV lietuvių 
studentų „suvažiavimo Chicago- 
je. Galutinai jie įsigalios, jei re
ferendume dalyvaujant bent 
51% S-gos narių, už juos pasi
sakys paprasta dalyvaujančių 
■dauguma. Įstatų priėmimas su
stiprins S-gos veiklos pamatus 
ir įpilietins kuriamąjį Studentų 
šalpos Fondą. Studentai kvie
čiami gausiai šiame referendume 
dalyvauti.

Kartu su įstatų referendumu 
bus prirenkami du studentai — 
nariai į šalpos Fondą: šliupas ir 
Balčytis.

Balsavimo kortelės ir kitą me
džiagą bus- išsiuntinėta kiekvie
nam šiais mokslo metais užsi
registravusiam S-gos nariui 
Mandatų Komisiją sudaro: Ben. 
Mačiuką (pirm.), Regina Rau- 
chaitė ir Rimas Dirvianskis. 
Mandatų Komisijos adresas: Mr. 
Ben. Mačiuką, 933 W. 34th PI., 
Chicago 8, III. Neaiškumams iš
kilus, prašome rašyti: Mr. Vyt.Į 
Žvirgždys, 315 No. Francis St., 
Madison, Wis.

Lietuvių Studentų S-gos J.A.V. 
Centro Valdyba

1952 m. kovo 23 d. 4 v. Lietuvių salėje
1 „ •

• A *♦

kartoja
A

MYKOLO VENCLAUSKO
• /

5 veiksmų ir epilogo pasaką

Pastatymas, režisūra, dekoracijos ir šokiai

akt. PETRO MAŽELIO

Bilietai po 2.00, 1.50 ir 1.00 dol. Visos vietos

numeruotos. Gaunama Dirvoje ir sekmadienį
Tikrai gilios užuojautos verti 

ateitininkai, kai juos visokie 
kenkėjai taip terorizavo ir va
rinėjo po katakombas. Tačiau 
tokias pasakas apie "katakombų 
amžių” Lietuvoje tik jie vieni 
gali išgalvoti ir joms tikėti.

Vyt. Gedrimas

nuo 2 vai. p. p., Lietuvių salėje

Prašome nevėluoti!

Pavėlavusieji bus įleidžiami tik pertraukos metu.

NeW UNIVERSAL

Just Prese the Button



LIETUVIŲ MOKYTOJŲ 
DRAUGIJOS

rengiamame Literatūros ir dai
nos vakare kovo 16 d. 6 vai. Lie
tuvių salėje operos solistė Juzė 
Krištolaitytė išpildys religinės ir 
pasaulinės muzikos kūrinius. 
Akompanuoja Regina Brazaitie- 
nė.

Prozos kūrinius skaito B. Gai- 
džiūnas ir Emilis Skujenicks, po
eziją — Balys Auginąs, Aureli
ja Balašaitienė ir Mykolas Venc- 
lauskas.

Visi kūrybos žodžio ir dainos 
bičiuliai, lietuviškosios mokyk
los draugai ir rėmėjai maloniai 
kviečiami dalvauti. «

Įėjimas $1. Bilietų galima gau
ti Dirvoje, Spaudos kioske, pas 
platintojus ir prie įėjimo.

dybos narius ir talkininkus — 
bilietų platintojus. Rengėjai 
prašo pakvietimais apsirūpinti 
iš anksto.

M. K. ČIURLIONIO 
PAGERBIMAS

Čiurlionio ansamblis, vadovau
jamas muz. Alf. Mikulskio, š. m. 
balandžio 20 d. Clevelande pa
gerbia savo/šefų. — didįjį lietu
vį kūrėją Mikalojų Konstantiną 
Čiurlionį jo 40 metų mirties su
kaktuvių proga. Tuo tikslu L. 
Kultūros Fondas rengia iškil
mingą Čiurlionio ansamblio kon
certą, kuriame čiurlioniškiai pa
sirodys su nauju repertuaru.

'■ • £ i • V' J'

miliniį z

TREMTINIŲ DRAUGUOS 
SUSIRINKIMAS

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

ALT METINIS SUSIRINKIMAS 
dėl įvykstančio' Tremtinių Drau
gijos susirinkimo atidedamas 
kovo mėnesio 23 dienai.

KONCERTAI SEVERANCE 
HALL

Kovo mėn. 20 . ir 22 vakarais 
įvyks du simfonijos koncertai. 
Programą pradės David Dia- 
mond ketvirta sinifonija ir baigs 
Johannes Brahms ketvirta sim
fonija. Įvairi ir kita programa.

”Twilight” koncerte šį sek
madienį, 4:30, bus išpildoma 
"Rosamunde” ir simfonija Nr. 
2. Pabaigoje bus išpildoma ”The 
Masersingers of Nuremburg”.

METROPOLITAN OPERA 
CLEVELANDE

Nuo kovo mėn. 14 iki 19 Cle- 
velande, Public Auditorijoje, 
įvyksta 27-as Metropolitan ope
ros pasirodymas Clevelande. 
Įvairių operų išpildyme pasiro-

T?OB£RT MKKRILL 
. (

dys 49 tos operos žvaigždės. 
(Kurios operos Clevelande eis, 
žiūrėk dedamą skelbimą).

šio operos sezono metu pasiro
dys ir mūsų tautietis Algirdas 
Brazis. Jis dainuos balandžio 15, 
16 ir balandžio 19 statomose 
operose.

ROTA VAIDINS DETROITE
Detroite esantieji lietuvių 

skautų ir skaučių tuntai, kovo 
mėn. 29 d., 7 vaL vakaro Wes- 
tem High School salėję, rengia 
jaunimo teatro Rūtos vaidinimą 
"Burtininko pinklėse”. ■ ’ i '

už-

ne-
pas

Clevelande šis įdėmus veĮĮtaląs -C 
„trtojamas kovo mėn. '23 d. lie
tuvių salėje. Plačiau tuo reikalu 
skaityk Dirvos 6 psl. Iv'

kartojamas kovo

° LIETUVOS OPEROS 
PRISIMINIMŲ KONCERTAS
Labai retai pasitaiko proga 

išgirsti viename koncerte ketu
rius lietuvius dainininkus, dai
nuojančius ištraukas iš kadaise 
Lietuvos Operos scenoje nuskam
bėjusių opei-ų ir tuo pačiu pa- 

■ gyVenti anų gražiųjų laikų pri
siminimais. Clevelando lietuvių 
visuomenei tokią progą suteikia 
Lietuvių Kultūros Fondas, š. m. 
kovo 3Q" d. Public Auditorium 
Mažojo Teatro salėje surengda
mas muz. Al. Kučiūno vadovau
jamo operinio kvarteto koncertą. 
Kvartete dainuoja: sopranas 
Prudencija Bičkienė, altas Sofija 

' Adomaitienė, tenoras Stasys Ba
ranauskas ir bosas Jonas Vaz- 
nelis.

STUDENTŲ DĖMESIUI
Šiuo metu, Clevelando Lietu

vių Studentų skyriuje, yra 
siregistravę 22 studentai.

Visi studentai,' kurie dar 
užsiregistravę, registruojasi
A.L.S.S. Clevelando skyriaus pir- 
hlininką P. Jogą, 1615 Ė. (77. St. 
Apt. 11., Cleveland 3, Telf. EX 
1-6509, arba ’ pas 'įsekrėtorę N. 
Vedegytę,6722 E;:Bayliąs?AveJ, 
;iev&a4<js,įtel£f*HE ■
Pirmininkui VyteniuiTėlyče- 

nui išvykus į JAV icariųomėnęi, 
A.L.S.S. Clevelando skyriaus pir
mininko pareigas perėmė Pra
nas Joga.

NAUJA SPORTO SEKCIJA
Clevelando LSK žaibas įstei

gė bokso sekciją, kurios vadovu 
bei treneriu pakviestas žinomas 
mūsų boksininkas, daugkartinis 
Lietuvos meisteris Jonas žemai
tis, neseniai atvykęs iš Angli
jos ir dabar apsigyvenęs Clcve- 
lande.

eidamas Italijoje ir Anglijoje 
bokso, gimnastikos ir itiasažo 
instruktorių mokyklas.

Visi suinteresuotieji prašomi 
kreiptis į LSK žaibo valdybą, 
arba tiesiog į mane, šiuo adresu: 
Jonas žemaiti#, 722 
College Avė., Cleveland 13, Ohio; 
telefonas SU 1-7287.

St.

ĮDOMIOS KREPŠINIO 
RUNGTYNĖS

Šį šeštadienį, kovo 15 d., 
Clair Recreation Center, salėj e,
esančioje St, Clair Avė. prie E. 

,62 dnmgiškoskrepši-
rmo rungtynes TŠi'p TSK Žaibo 
vyrų ; komandos ir Joe Cocota 
Leathers. žaibo mergaičių krep
šinio • komanda taip pat turės 
draugiškas rungtynės prieš St. 
Clair Recreation Center mergai
tes. Rungtynes rengia LSK žai
bas. Visi krepšinio mėgėjai kvie
čiami kuo gausingiau atsilanky
ti. Rungtinių pradžia, vyrų — 
5:00 vai., mergaičių — 6:15 vai. 
Norint salę pasiekti, reikia va
žiuoti St. Clair Avė. iki E. 62 
St., nuo kur iki sales yra vos 
keletą žingsnių.

CLEVELANDO SPORTININKŲ 
ŽINIAI

'Clevelando LSK žaibo valdy
bai pavedus man sudaryti Sun
kiosios Atletikos bokso sekciją, 
kviečiu prisidėti visus norinčius 
kultyvuoti šią sunkią, bet gar
bingą sporto šaką, kad po kruop
štaus pasiruošimo galėtume run
gtyniauti su visais boksininkais 
— mėgėjais, mokėdami sportiš
kai laimėti ir pralaimėti.

Su malonumu ir atsidėjęs pri
žadu jums perduoti tas sporto 
žinias, kurias teoretiškai ir prak
tiškai patyriau per 14 metų be- 

. _ siboksuodamas Lietuvoje, Itali-
■ je; pas L. Kultūros Fondo val-i joje ir Anglijoje, tuo pačiu,.pra-

Koncerto pradžia 6:30 vai. Sa
lė atidaroma pusvalandį anks
čiau.

Įėjimas su pakvietimais, kurie 
jau dabar gaunami: Dirvos re
dakcijoje; Lietuvių spaudos kios
ke arba pas to kiosko vedėją V. 
Rocevičių; P. P. Muliolio jstaigo-

SVETĖ Iš AUSTRALIJOS
Dirvos redakcijoje lankėsi tik 

iš Australijos atvykusi Salomė
ja Juškaitė - Nyerges. Ji, kaip 
tremtinė, prieš keturius metus 
yra nuvykusi į Australiją. Da
bar, su savo vyru, buvusiu Ame
rikos armijos kariu Vokietijoje, 
apsigyveno Bedforde. Kitame 
Dirvos numeryje ji pažadėjo pa
tiekti daugiau žinių iš tenykščio 
lietuvių gyvenimo.

REIKALINGAS KAMBARYS
■ Vienam asmeniui, vyrui, rei
kalingas kambarys ir virtuvė. 
Gali. būti ir. antrame aukšte. 
Pranešti Dirvos redakcijai.

BILIETAI ATSKIRIEMS PASIRODYMAMS 
PARDUODAMI NUO KOVO 17

Bal.'14, vak. AIDĄ: Milanov, Tbebom, Amara, Dėl Monaco, Warren, Hines. Ballet. 
B.l. 1B, vak.. MADAM A BUTTERFLY: Albanese, Milier, Kullman, Valentino, 

DcPaolis.
Bal. 16, vak. R1GOLETTO: Gueden, Madeira, Di Stefano, Warren, Mosconn. Bailei. 
Bal. 17, vak. CARMEN: Steveni, Conner, Amara, Roggero, Tucker, Merrili. Bailei. 
Bal. 18, Popiet, LA BOHEMĖ: De Los Angeles, Gueden, Di Stefano, Harvuojt,

* • . i. ‘ Guarrera, Hines.
Bal. 18, vok. GIANN! SCHICCHI; Peters, Madeira, Baccaloni, Hayward, Alvary. 

ir SALOME: Welitch, Harshaw, Glaz, 'Svanholm, Schoeffler, Šulflvan.
Bal. 10, p. p. LA TRAVIATA: Albanese, Votipka, Roggero*, Peerėe, Metrill. Ballet. 
Bal. 19,. vak. MARRIAGE OF J’IGAROc Steber, Conner. Milier, Glaz, Peterį, 

Lenchner, Roggero, .Valdengo. Slepi, Baccaloni. BalleL 
KAINOS: $7.80, >6.00," >4.80“>3.60,FŽ74O, >1.20, (Nėra taksų); Kaikurių kainų 
vietos negaunamo^ .visoms operoms.
BILIETAI „PARDUODAMI: UNION BANK OF COMMERCE — ATDARA .9:30 
Iki 5:30. Maln Banking Lobby — E. 9th Ir Euclld, Cleveland 14—MAin 1-8300— 

Librettos Knabę” Plano. Uaėd Eacluelvely.

CLEVELANDO ARENOJ
Kovo 13, vakare, Clevelando 

Arenoj įvyks įdomios imtynės 
dėl $25.000 premijos. Pasirodys 
geriausi šio miesto imtininkai, 
įskaitant ir moterų ketveriukę. 
Bilietai parduodami Arenos ka
soje ir Richmano krautuvėse.

... . .

: įF-įįtĮy<><-v*;:-:

DAR ŠIANDIEN UŽEIK Į 
®DIRVĄ ' ' ’

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

■ Tarp eilės gerųjų knygų, at
kreipk dėmesį į šias: 
Altorių šešėly .............
Balutis .........................
Dulkės raud. saulėleidy 
Debesys plaukia pažemiu.... 
Gintaro pasakos ..............
Kazimieras 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......................
Raguvos malūnininkas.......
Sudiev, kvietkeli ..............
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
tuvių dienas, Marguti, Pelėdą. 
Vienybę ir Amerikos Lietuvį.

VYRAS AR MOTERIS
Jei jūs turite 1200 ar daugiau 

grynais pinigais, mes jums ga
lime parūpinti biznį, kuriame 
per mėnesį sugaišite tik apie 
10 vai. laiko.

Specialūs svečių radijos turi 
būti pastatyti viešbučiuose ar 
auto mašinų stotyse,. rietolimoj 
apylinkėj ir su leidimu.

Jums reikės tik iš tų radijo 
automatų- surinkti pinigus ir 
kaskartinis patikrinimas jums 
duos pelną ištisus metus.

Rašant duokit asmeninių ži
nių ir telefono numerį pasima
tymui. Rašykit:

National Distributing Co., 
9JJ.2 Schofield Building, 
Cleveland 15, Ohio.

REIKALINGAS KAMBARYS
IR VIRTUVĖ

senesniojo amžiaus dviejų as- 
šeimai. Skambinti vaka-menų 

rais:

J IEŠKO DARBO

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

Skambinti vakarais: 
' tel. HE 1-9729

PAVASARIS-VEIKIMO LAIKAS!
Pavasaris' — naujų sumanymų ir veikimo laikas. 

Laikas statyti naujus namus, taisyti ar pagražinti.
Tuose sumanymuose visad atsiranda piniginis rei

kalas. Lietuvių Banke,- norint tuos sumanymus įgyvendinti, 
galima daug atsiekti. Bankas per daug metų įsigijo didelį 
patyrimą ir jums gali visada padėti.

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

Ar jau

1.50
2.00

DIRVĄ UŽSISAKYTI 

galima ir šiandien, ^črą reikalo 
laukti nei metų, nei mėnesk 

pabaigos!

ADVOKATO JULIAUS 
SMETONOS PRIĖMIMO 

VALANDOS

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

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

ir nuo 5 iki 8 vai.
7039 Superior Avenue 

Telef.: EN 1-7797

RKO Keith’s 105th
Kovo 12 — 15 d. ”RED SKIES 

OF MONTANA” su Richard 
Widmark, Jeffrey Ilunter.

Kovo 16 — 18 d. ”THIS WO- 
MAN IS DANGEROUS” sų Joan 
Cravvford, Dennis Morgan. •

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

UL 1-2993

iŠTlKUS GAISRO
NELAIMEI

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

P. J. KERŠIS
509-12 Society for Saving

Telef.: MAin 1-1773. "
Rezidencija: PENINSŲLA 2521

ap- 
ne-

Bld

JONAS G.
POETEI?

Lietuvis
Namų Maliavotojas

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 fO h io

MONCRIEF
ŠILDYMO 1B

G ORO VĖSINIMO SISTEMA

G A S A S

ALIEJUS

ANG^1S

FURNĄCE CO., Medina, Ohio

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

OFISO TELEF.: MAin 1-1773. REZIDENCIJA: PENINSŲLA 2521
Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuoee, kreip

kitės į mane, gausia pigia kąina. Taipgi gausit patarnavimą įvai
riuose apdraudos-insurance reikaluose. r

Sutaisau paskolas pirmo morgečio. Patarnavimas ir išpildymą# 
Lrh rantuojama Kreipkitės j mane telefonu arba asmeniškai.

Pilnai padengta apdrauda UTah 1-4515

V.’M, DEBBS PAINTING CO.
WM. DEBESIS .-s

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

TALIS STUDIO
FOTOGRAFIJOS MEISTERIS

Europinių žurnalų ir filmų 
žvaigždžių fotografas, dab ir 
CLEVELANDE.

Modernūs portretai, vestuvių, 
iškilmių, vaikų ir kitos nuo
traukos.

Su šiuo kuponu

Pavarde '.............. i
10% nuolaida,

Adresą:

Telef.

SUOPIS FURNITURE

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

ŽEMOS KAINOS — MALONUS .PĄTARN AVIM AŠ

Patogi- .vieta apsipirkti lietuviams naujakuriams 
lietuviškoje krautuvėje ’ - •

Popieriuotojas
Apkainavimas ar patari
mas reikale jūsų namo 
pagražinimo suteikiama 

nemokamai.

Sa vers a/vvays 'tfelcome

i
1
1
į
8

I. J. S AM AS, JEWELER
šveicariški ir geriausi Amerikos laikrodžiai 

Laikrodžių taisymas. Brangenybės. Įvairus dovanų 
pasirinkimas.

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

Valkelis Funeral Kome
Valdžios pripažinta laidotuvių direktorė 

Aldona Wilkelis - Wirby
Pilnas laidotuvių patarnavimas

—HAMMOND VARGONAI PER ŠERMENIS—

SUPERIOR AVĖ. HEnderson 1-9292

FUNERAL HOME
Vėsinamas oras Jūsų patogumui

Della E. jakubs & VVilliam
Licenstjuoti laidotuvių direktoriai

25 metai' simpatingo ir rimto
6621 Edna Avėnue

J. Jakubs 
ir balsamuotojai

patarnavimo
ENdięott 1-1

o '
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ŽODIS NUO LAIVO
l’ereitą savaitę prezidentas 

Trumanas kalbėjo į tautas, esan
čias už geležinės uždangos. Toje 
kalboje jis pranešė, kad išplau
kia laivas į jūras, kuris yra ma
žesnis už naikintuvus ir neturi 
patrankų, bet jo krovinys yra 
labai brangus ir nepaprastas. 
Tas krovinys yra tiesa.

Tai yra "Voice of America” 
laivas,

Suprantama, toks klausimo tiems žmonėms tuo žygiu pasa- 
statymas gal būtų perankstyvas, kyti. 
tačiau jis visai natūralus ir pri-' 
spaustiesiems, kenčiantiems ne-1 
galima priekaištauti, jei jų min
tyse tas klausimas kils ir jei jie 
nekantriai lauks j jį atsakymo.

Ar "Amerikos Balsas” gali 
paaiškinti klausytojams, kad bū
kit ramūs, mes esam nuoširdūs 

kurio radijo siųstuvas prezidento žodžiuose, o ne dip-' 
prisidės, prie visos eilės jau esą- lomaitiniuose santykiuose? ži-j 
mų siųstuvų, perduodančių ži- noma, toks pasakymas būtų nie-l 
nias už geležinės uždangos 45-is kam, net ir Maskvai, ne naujie- dė, kad diplomatinės misijos prie 
kalbomis. Jo paskirtis — nu- na, bet viešai tą pasakius vargu komunistinių vyriausybių yra 
plaukti Į kiek galima patogesnes ar diplomatiniai santykiai ir be- taip suvaržytos, jog jos faktiš- 
radijo bangoms skleisti vietąs, būtų toliau galimi... j kai negali gauti jokių kitų infor-
kad tos bangos už geležinės už-j Tačiau, jei ilgą laiką po pre-' macijų," kaip tik tas, kurias joms 
dangos būtų lengviau pagauna- zidento kalbos padėtis liks tokia pakiša pačios komunistinės ry
mos. Kadangi jis savo buvimo pati, tai šios kalbos įspūdis, koks riausybės. Tai tik jų diplomati- 
vietą galės kaitalioti, tai jį sun- jis didelis bebūtų tenai šiandien,1 nės atstovybės pas mus haudo- 
kiau bus trukdyti. (Sovietai jau pamažu išbluks. Ir neišvengia-j jasi tokia laisve, kad gali suži- 
dabar yra priversti laikyti apie mai pradės stiprėti įtarimas, kad 
1,250 užsienio radijo trukdymo kaip tik ši kalba yra buvusi ne- 
stočių). į nuoširdi, kad tai buvo . tik žo

džiai, nepatvirtinami veiksmais...

KOKIA DIPLOMATINIO 
SANTYKIAVIMO NAUDA?

šiomis dienomis Paryžiuje tar
nybiniais reikalais lankėsi Vliko 
ir Vykdomosios Tarybos narys 
T. Šidiškis. Paryžiečiams tiri bu
vo ypatingai maloni staigmena, 
nes iki šiol Vlikas bent Paryžiu
je reiškėsi tik per vienos grupės 
žmones (krikščioniškąjį bloką), 
tuo tarpu kiti, galima sakyti, 
iki šiol visai nebuvo pasirodę.

Paryžiaus liberalų lietuvių bū
relis pakvietė p. šidiškį į susi
rinkimą ir su dideliu įdomumu 
išklausė jo informacijų apie lie
tuviškų reikalų eigą Vliko ir 
Vykdomosios Tarybos rėmuose.

Jūsų korespondentas ta proga 
pastatė T. šidiškiui kelis klausi
mus, įdomaujančius visuomenę.

r.; " •'

Pasikalbėjimas su T., Šidiškiu, Vliko ir Vykd. 
Tarybos nariu

ji tęsia Nepriklausomosios Lie
tuvos atstovavimą pagal legalios 
Lietuvos vyriausybės duotus įga
liojimus. Taigi diplomatų akcija 
yra valstybinė, gi Vliko — vi
suomeninė, rezistencinė. Ir tie ir 
tie privalo savo darbus koordi
nuoti. Tik taip dirbant bus pa
siekta geriausių rezultatų bend
rame Lietuvos vadavimo darbe.

NAUJAS LAIKOTARPIS
PRANEŠIMAS, KURĮ VISI 

GERIAUSIAI IŠGIRSTŲ

■Nurodoma, kad diplomatinės 
misijos prie komunistinių vy
riausybių laikomos tam, kad bū- 

i tų galima gauti bent šiokių to- 
■ kių informacijų, kas ten darosi, 
j Kongresmanas Kersten nuro-

Vasario 22 d. Washingtone 
įvykusioj’ "Psichologines strate
gijos" konferencijoj kongresma
nas Kersten atvirai siūlė diplo
matinius santykius su visomis

noti viską, net ir tai, ko tikrai 
neprivalėtų sužinoti. Anot kon- 
gresmano Kersteno, atšaukę sa
vo diplomatus iš Maskvos mes 
nenustosim nieko, o išsiuntę 
Maskvos diplomatus tikrumoje 
sumažinsim komunistinių šnipų 
skaičių Amerikoj maždaug sep-l 
tymais šimtais!

LOGIKA REIKALAUJA

Diplomatinių santykių nu
traukimas yra’, žinoma, žingsnis 
artyn prie karo pavojaus. Kol 
Amerikos vyriausybė ne tik nori 

, pasirodyti, kad ji vengia karo,

— Kokie yra artimiausi Vliko 
ir Vykdomosios Tarybos užda
viniai?

—Kaip Tamstom^ žinoma, Vli
kas yra atsidūręs gana keblioje 
padėtyje dėl gana aiškaus pasi
dalinimo į du lygius blokus. Tai 
priveda kaltais prie abipusio su-, 
sineutralizavimo ir tik prie nei-: 
gianių sprendimų negalint susi
tarti labai svarbiais ir esminiais 
klausimais, kaip tai buvo dėl 
bendradarbiavimo formos su 
Lietuvos Diplomatijos šefu. Jieš- 
kodami iš dabartinės padėties 
išėjimo mes siūlėm ir siūlom lo
jaliai vykdyti Reutlirjgene pasi
rašytąjį susitarimą su Lietuvos 
Diplomatijos šefu, priimti į Vil
ką Mažosios Lietuvos Tarybos 
atstovą,sušaukti platesnio masto 
lietuvių konferenciją, aptarti 
pagrindines Lietuvos vadavimo

■ problemas, Reformos sunkiai 
vyksta, bet šis tas jau padaryta.

Vliko Vykdomąją Tarybą nu-
■ matoma perkelti į Paryžių, kur 
ji galėtų daug efektingiau veik
ti, būdama neabejotinai svar-' 
blausiame ' Europos politikos 
centre. Persikėlimas j Paryžių 
surištas šii daugeliu materiali-

i nių ir techniškų kliūčių, kurias 
šiuo savo apsilankymu Par.vžiu-

i — Ar Vlikas turi seimo, o VT 
vyriausybės funkcijas?

— Dėl paties Vliko funkcijų 
teisingai yra pasakęs savo vasa
rio ,16 d. proga tartame žodyje 
kraštui Vliko p. Pirmininkas: 
"šia proga Jums pareiškiu ir už
tikrinu, kad Vlikas savo parei
gas baigs ant Lietuvos ribos, 
nes valdžia privalo priklausyti 
tiems, kurie savo žemėj 
kentėjo ir kovojo su priešu žiau
rių už laisvę ir garbę bei savo 
teises”, šiuo galutinai atmeta
mas kai kieno aiškinimas dėl 
tariamų Vliko pretenzijų į šei
mines bei vyriausybines funkci
jas.

— Kokioje dabar yra padėty
je susitarimas su LDS?

— Vliko pirmininkui yra pa
vesta sueiti į ryšius su LD Še
fu ir tankis dėl galimumų pra
dėti praktiškai vykdyti Reut- 
lingene pasirašytąjį susitarimą.

— Ar tiesa, kad Elta išleido 
dėl p. Rooseveltienės tariamų pa
reiškimų oficialų komunikatą 
(kaip rašo Naujienos) Ir ar 
siuntė telegramas (kaip rašo Tė
viškės žiburiai)?

— Jau du metai kaip tvarkau 
Eltą, bet tokio atsitikimo nėra 
buvę. Užtikrinu, kad tuo reika
lu Elta nėra išleidusi jokio ofi
cialaus komunikato ir niekam 
nėra telegrafavusi.

tiktai konfesinėse partijose pri* 
siglaudusieji yra tikri patriotai, 
o visokie liberalai, socialistai ir 
t.t. yra tik komunizmui dirvos . 
rengėjai?

— Tai atsiduoda viduram
žiais. Neturime maišyti religijos 
su politika, ypač krašto vadavi
mo darbe. Puikiai yra išsireiš
kęs Min. Balutis: "Aš ir krikš
čionis ir demokratas, bet . ne 
krikščionis demokratas”. Taip 
yra su dauguma lietuvių. Kovo
je prieš komunizmą deda galvas 
ir aukojasi visi lietuviai. O pa
vergtoje tėvynėje; kaip iš tiesio
ginių šaltinių patiriama, nerūpi 
jokios partijos ir jokie kitoki 
pasiskyrstimai. Krašte pasiskirs
tymas tik toks — vienoje pusė
je lietuviai vieningi ir solidarūs 
didžioje nelaimėje, o kitoje pu- 
sėjg okupantai su maža'saujelė
išdavikų. Pirmųjų pavyzdžiu 
privalu eiti ir rfiums visiems. Tai 
geriausias rodyklis, kaip mes 
šiandieną turime žiūrėti j lietUr

— Kaip žiūrite į mūsų pasi-lviškus reikalus!
taikančius išsireiškimus, kadi J. Masiulis

— Ar J. Brazaitis nuvyko į 
JAV kaip Vliko Įgaliotinis su 
Vliko misija ir ar tuo titulu jis 
davė spaudai pasikalbėjimus? .

— J. Brazaitis išemigravo per' Visą savaitę, vasario 25 d. iki

KOMUNISTAI MICH. VALSTYBĖJE

kimo partijos dalį. Ji labai sau- . 
gojama, bet ir joje siaučia bai
mė, nes ir joje gali būti slaptų 
valdžios žmonių.

Tardymai bus atnaujinti ko
vo 10 d. ir.daugiau liudininkų 
bus iššaukta. Ar bus surastas 

| įstatymas komunistus tinkamai 
nubausti, pamatysime. Moraliai 
jau daugelis jų nubausti. Pa
skelbus jų sąrašą, daugelis jau 
paleisti iš tarnybų, o dirbtuvėse 
darbininkai atsisako su jais kar
tu dirbti. Amerikiečiai jau su
pranta, kad komunistai yra jų 
valstybės ir tautos priešai.
' " - r J. K.

IRO bendra tvarka. Iš Vliko jis 29 d., čia ėjo komunistų tardy- 
’ ’’ ’ lai pasitraukė ir į jo vietą mai. Tardymus vedė kongreso 
, . naujas jo grupės atstovas.
J. Brazaitis galėjo duoti pasi- to nariai, kongresmenai Charles| 
kalbėjimus tik savo arba savo E- I’otter iš Michigan ir kongr. 
politinės grupės vardu, bet ne Moulder, Wood ir Jackson iš kitų 

.valstybių. Tardymo fedaraliu tei- 
I eėju yra Arthur A. Koscirrski, 

— Paryžiečiai sužinojo, • per padedant advokatams Krank S.
Amerikos spaudą, kad čia, Pary-, Tovenner ir Donald Appel. Ko- 
žiuje, esama, kaip Tėviškės ži- munistus gina adv. Vito Mar- 
buriai parašė Vliko "smogiamojo cantonio, .buvęs kongresmanas 
būrio” — grupės, veikiančios iš New Yorko ir John J. Abpt, 
Vliko vardu ar įgaliojimu? Ka- George W. Crockett, Jr. ir C. 

LeBron Simmons (abu negrui).
Žymiausi valstybės liudininkai 

buvo Mrs. Bereniece Baldvvin, 
49 m. amž. slaugė, dirbusi slap
tai kaip FBI komunistų centre 
Detroite 11 metų sekretorės pa
reigose. . Richard Franklin 
O’Hair, taip pat iš FBI komu
nistų partijoje išdirbęs 5 metus 
ir Wayne B. Salisbury dirbęs 
slaptai apie 7 metus.'Tie visi 
valstybės liudininkai yra surin
kę komunistų vardus ir visą ko
munistų veikimo medžiagą. Ko-

laikini 
įėjo r

Vilkę.

Un-American Activities komite-

E. I’otter iš Michigan ir kongr.

Ne tiek laivo panaudojimas 
šiam tikslui, kiek pati preziden
to kalba yra pradžia naujo lai
kotarpio psichologinėje kovoje 
prieš komunistinę diktatūrą. 
Svarbus faktas, kad kalbėjo pats 
Amerikos prezidentas ir jis krei
pėsi ne į pavergtųjų kraštų, vai- komunistinėmis vyriausybėmis, 
dovus, o tiesiog į paVfei-gtiĮsias neišskiriant ir Maskvos, nu- 
tautas, sakydamas: ( traukti. Anot jo, tai būtų aiškus

"Mes neturime jokių ginčų su pranešimas visoms pavergtoms ___ ______........... .__________
Sovietų Sąjungos žmonėmis... tautoms, kad Amerika nebejuo- bet ir iš tikrųjų jo dar vengia je jr aiškinu -_  patalpų kl'ausi-

" ’ ' ’ ' i katlja, kad ji iš tikrųjų nedrau-j (ir dėl to, kad apskritai to ne- ' ’
timu, gauja su tautų pavergėjais. To: nori, ir dėl to, kad dar nėra pa

sirengta), tol diplomatinių san
tykių nutraukimas būtų perank
styvas žingsnis. Bet kartą pa
čiam pi ezidentui prabilus į pa- vipuuiucu/>u klupiu, 
vergtas tautas, kaip į draugus, Siektina Vilką perorganizuoti į 

’ platų lietuvišką organą, kuriame 
i turėtų balsą visos veikiančios ir 
i Lietuvos Išlaisvinimo Siekian- 
; čios grupės. Visas gi toks pra- 
i plėstas Vlikas — galėtų rinktis _ . t> ’ i
j sesijoms .visoms nuolat kylan-p*zmo su diplomatija, nes diplo- 
' čiomš problemoms aptarti. I matija veikia kitais principais,

Mes esame jūsų draugai ir nėra 
tarp mūsų tokių nesusip.r 
kurių negalėtumėm sutvarkyti pranešimo 
taikiu būdu”.

Prezidentas nepasakė — ”su-! 
kilkit prieš pavergėjus”, bėt jis 
pasakė: "Mes žinom, kad jūs . ...
kenčiat priespaudą ir persekioji- i desantų, nei slaptos spaudos. Jis ii davus suprasti, kad pavergėjai 
mą. Mes žinom,_ 
turėtumėt laisvės pasakyti, ką 
jūs iš tikro galvojate, tai jūs pri
sijungtumėt prie mūsų siekimo 
panaikinti karo baimę ir įgyven
dinti taiką pasaulyje visiems 
geros valios žmonėms. Jūsų val
džia per savo laikraščius ir ra
diją gali bandyti įtikinti jus, kad 
Jungtinės Valstybės yra karo 
siekianti priešų šalis, bet tai ne
tiesa ... Kada tik girdėsite šį 
balsą, žinokite, kad Jungtinių 
Valstybių žmonės- tiesia jums 
draugingą ranką per vandeny
nus. Ateitis gali atrodyti tamsi, 
bet tikėkim drauge, kad visos 
tautos vieną dieną įžengs į tai
kos ir teisingumo šviesą."

šioje kalboje pirmą kartą taip 
ryškiai pabrėžtas skirtumas tarp 
pavergtųjų ir pavergėjų. Ir pir
mą kartą pats JAV prezidentas 
prabilo tiesiai į pavergtuosius, 
per pavergėjų galvas. Tai, be- 
abejo, sustiprins, pavergtųjų vil-

negalėtų sutrukdyti 
jokia geležinė uždanga, negalėtų 
sutrukdyti nei 1,250 radijo truk
dymo stočių. Ir tam pranešimui 
perduoti nereiktų nei balionų, nei

j mas jau kaip ir sutvarkytas.
I Normalūs yra priekaištai Vli- 
: kui, kad jis neapjungia visų lie- 
, tuviškų politinių, rezistencinių ir 
1 visuomeninių grupių. Tai tiesa.

kad jeigu jūs 1 Parduotas diplomatiniu ke- ‘ yra priešai, vistiek atrodo, jog 
liu ir jį neišvengiamai išgarsin- bent po tam tikro laiko kitas 
tų pats komunistų radijas ir ko- santykių laikotarpis turės pra- 
munistų spauda. Nesvarbu, kaip sidėti jau ne kuo kitu, kaip tų 
jie tą aiškintų. Kam reikia, tas, dviprasmiškų diplomaitinių san- 
puikiai supras, ką mes norim tykių išnykimu....

i

musus

O KAIP SU DIPLOMATINIAIS 
SANTYKIAIS?

Atydžiai perskaičius J. Bra
zaičio pareiškimus, kuriuos jis 
yra padaręs į JAV atvykimo pro
ga, ne tik kad nesimato to 
DRAUGO tvirtinamo "nuosta
baus nuoseklumo”, bet priešin
gai, iškyla naujų neaiškumų ir 
abejonių.

Nekalbant jau apie visuomenei 
žinomus VLIKo struktūrinius 
negalavimus bei savitarpinius

vos vadavimo darbe. Tačiau už
sienių politika, jei tokiu aukštu raitis ir kiti, kad jų pavardės J. 
terminu galima pavadinti VLIKo Brazaičio pareiškime tyliai ap- 
Užsienių Tarybos veiklą, nepri- einamos. Kas per tylos sąmoks- 
puolamais momentais turi rem- ias jų atžvilgiu? Argi VLIKo, 
tis, bet pastoviais faktoriais. O geriau sakant, jo kaikurlų gru- 
tokiais yra tik mūsų diplomatai. J pių veikla, po St. Lozoraičio 
Per juos ir VLIKas, ir tik per įsibėgėjo jau beveik prieš visus

Girdvainis, pagaliau St. Lozo-

'juos, turi pastovų "langą" į tarp
tautinį forumą.

Tačiau paskaičius bene pirmą-nvįįniuv uiiiio uvi v ikii piiuun • į “

nesutarimus, iš tų pareiškimų iš- -H J- Brazaičio pareiškimą (rū-
pestingai ir apgalvotai, atrodo, 
paruoštą, nes to pareiškimo san- 

I trauka buvo išdalinta iš anksto 
liau. šiaip ar taip, Lietuvos lais-' sPaut’oa atstovams), tuoj pat 
vinimo bylos kertiniu akmeniu' ’Lvla klausimas, o kur mūsu.dip- 
yra mūmj diplomatai. VLIKas lomatai,,, jeigu kalbant VLIKo 
Lietuvos vadavimo darbe, žino- vayriU apie Lietuvos laisvinimo 
ma, gali jieškoti ir rasti naujų ve*klą, juos apeinama? Tiesa, J. 
žmonių, naujų talkininkų, -bet Brazaičio pareiškime minimas 
pagrindiniai to darbo .ramsčiai j 
yra ir liks tik mūsų diplomatai, | 
vistiek, ar kurie tik faktinai vei- i 
kia, ar turi ir teisinį pripažini- 
m, ypač pastarieji. Jieškant tal
kininkų. galima rasti kartais pri- 
THirJumui nnUlncni rialimn

ryškėja, jog tuo keliu (susmul
kėjimo, o anot prof. Pakšto, su-į 
sidulkėjimo ...) pažengta dar to-

Bet, sav aime suprantama, vi
siems, kurie .tenai bus tą prezi
dento.. kalbą, išgirdę ar apie ją 
patyrę, kils klausimas: o kodėl 
JAV vyriausybė visdėlto palai
ko diplomatinius santykius su 
mūsų pavergėjais, jei kalba tie
siai į mus? Ar tokia kalba ir 
diplomatinis santykiavimas . su 
mūsų priešais yra suderinami? j puolamai neblogų. Galima kar- 
Juk čia kur nors turi būti veid-.tais personas pažintis prieiti ir 
mainiavimas ... Kaip mes galim 1 prie karaliaus,-kur nors- Rotary > vardės. 
įsitikinti,’ kur tas veidmainiavi- klube, ir jam "neblogai nupasa- | 
irias 
kiuose, ar prėzidenįo'kalboje?

Dr. S. A. Bačk.vs, kurio greta 
atskiriems uždaviniams įsijun
giąs min. J. Savickas, be to, 
VLIKo kviečiami prof. J. Balt
rušaitis, min. E. Turauskas, ka
ro atfaėhe ‘‘pik. j. Lanskorons- 
kis; Toliau miųimos kelios j. 
Brazaičiui geriau žinomos pa-

Kur gi mūsų didieji Lietuvos1

mūsų teisėtus ir faktinai vei
kiančius diplomatus? Nejaugi 
užsimota nukirsti paskutinę ša
ką, ant kurios dar atsispindi va
karu valstybių sovietų aneksijos 
prieš Lietuvą nepripažinimas?

Tai klausimai, kurie kyla 
kiekvienam galvojančiam, per
skaičius J. Brazaičio pareiški- 
mus.'lr dar daugiau.

Ligšiol vis atrodė, kad VLIKo 
negalavimai yra tik "vidaus po
būdžio”. Dabar gi ryškėja, kad 
tiė negalavimai jau. yra palietę 
pagrindinę ir svarbiausią jo veik
los sritį, būtent, Lietuvos va
davimo reikalus. Atrodo, nesu
tarimai siekia ne tik Diplomati
jos šefą St. Lozoraitį, bet daug 
plačiau. Nes kaip kitaip, suprasti 
tą tylos sąmokslą prieš aukščiau 

i minėtus mūsų, diplomatus. Tai 
'viena. Antrą, nežiūrint, kiek

dangi į ją įeina kai kurie buvę 
diplomatai, ar tai nesudarys pa- ( 
ralelizrno su jau esančia diplomą-' 
line atstovybe?

— Vliko delegacijos Paryžiu
je iki šiol nėra. Kai kurie J. j 
Brazaičio pasikalbėjime išvąr-- 
dinti asmenys turėjo ir turi Vli
ko specialius pavedimus atski
riems reikalams ar buvo Vliko 
kviesti atskiroms misijoms. Vli
kas bendradarbiauja ne tik su 

i J. Brazaičio išvardintais asme- 
I nimis, bet ir su kitais, kurių J. 
i J. Brazaičio išvardintais ašme- munistų sąraše iš 164 asmenų, 
rodo, kad tai nesudaro parale- įteiktų kongreso komitetui, yra 

įvairių tautybių žmonių. Tardy
ta jau 15, bet jie nieko svarbaus 
neatsako į klausimus. Jie sako, 
konstitucija jiems duoda teisę 
neatsakinčti i klausimus. Keli 
atsakinėjo labai nemandagiai ir 
su komunistiniu. įžulumu.

Apklausinėti jau buvo šie: 
Mrs. Eleąnor Maki, mokytoja; 
John Chėrveny (jugoslavas); 
Charlės A. Hill, babtistų (neg
rų) ministeris; Joseph Bern- 
stein, dailininkas; Julės Yano- 
ver, smuikininkas; Paul Hendley, 
dirbt, unijos tarnautojas; David 
Miller (škotas); J. Kovalski, ko
munistų part. finan. direktorius, 
(lenkas); Mrs. L. Meisner, Way- 
ne univ. mokinė; Patrick F. 
Rice, Fordo unijos lokalo 600 
vice-prez.; Coleman -A. Young, 
Negrų Taut. Darbininku Tary
bos prez."; Robert Cuipmins, jau 
suspenduotos American Youth 
for Democracy sekretorius ir or
ganizatorius. Jis buvo priveisęs 
tos komunistų organizacijos sky
rių ko ne visose Michigano ko
legijose ir dvejuose universite
tuose; Rafeal Haskel komunistų 
mokyklos, 2419 Grand River 
Avė., Sehool of Sočiai Science, 
instruktorius, dėstąs Marksizmo 
ir Leninizmo principus.

■ J. Edgar' Hoover, FBI virši
ninkas pastebėjo,, kad. Michiga
no valstybėje yra apie 750 veik
lių komunistų. Jie dirba įvairio
se dirbtuvėse-Michigan ir ’Way- 
nę universitetai turi po trią ko
munistų skyrelius (celes). Po-

mes esame giliai įsitikinę, kad 
patys svarbieji Lietuvos vada
vimo ramsčiai yra ir pasiliks 
visi mūsų diplomatai b e n d - 
r a i , b kaikurie, užimą savo 
postus didelėse • ir politiką le
miančios valstybėse,- ypatin
gai. Gali kas nors, kalbėda
mas savo partiniais interesais 
jų nuopelnus nutylėti; gali ir J. 
Brazaitis savo pareiškimuose 
juos apeiti, bet nuo t<5 jų vaid
muo bei reikšmė nei kiek nesu
mažėja. Tas tik parodo, prof. 
Pakšto žodžiais tariant, dar di
desnį lietuvišką "susidulkėji- 
mą..

Įdomu, nuo kada tą "tylos są
mokslo” posūkį prieš kaikuriuos 
(beveik jau visus) mūsų diplo
matus tūlos VLIKo grupės pa
darė? Ar nuo tada,,kai VLIKui 
atsiklausus, mūsų diplomatai 
įvairiais žodžiais, bet viena ben
dra mintim, pritarė VLIKo susi
tarimui su min. St. Lozoraičiu 
tvirtinimui? žinoma, nesutarimų 
priežaščių gali būti ir kitur. Mū
sų diplomatams, rūpinantis tik 
Lietuvos interesais, ne visada 
gal patogu, paremti tūlus srovi
nius išškaičiavimuš; kai. jie pra
simuša VLIKo veikloje. Užtat 
tūliems srovių atstovams ne vir 
sada.patogu minėti kaikurių dip
lomatų pavardes, kada jie kalba 
apie nuopelnus Lietuvos laisvink

'—ar diplomatiniuose santy- koli Lietuvos tragediją. Bet-bus . vadavimo ramsčiai, kur ministe-: VLIKui sektųsi surasti naujų,
se, ar prėzidenįo'kalboje? į tik pripuolami momentai Lietu- riai P. žądeikis,' Kazys Balutis, I nors ir vertingų, "talkininkųJ linkę priskirti kitiems. J. Sak.

me. Tuos nuopelnus- jie geriau nios Baldvvin pareiškimu, komu- 
nistai turi slaptą, pogrindžio vei-

PAGROBĖ 
AMERIKOS KARĮ
Daugiau kaip prieš metus,

1950 gruodžio 15 d., nežinia kur 
dingo Europoj esančio amerikie
čių dalinio karys Čarneckis, len
kų kilmės, iš New Yorko. Ilgą 
laiką buvo manoma, kad jis gal 
pabėgo iš kariuomenės ir ąrba 
šiaip kur pasislėpė, arba pasiša
lino pas komunistus.

Praėjus beveik- .pusmečiui,
1951 gegužės 5 d., Amferikos am
basada Prahajo gavo iš to kario 
tokio turinio žinią:

"Noriu jumg praneštą kad 
esu sulaikytas Prahos apskrities 
kalėjime, Karlovo Nemesti. Aš 
būčiau labai dėkingas, jei am
basados pareigūnas aplankytų 
mane kaip galima greičiau”.

Tačiau ambasadai nepasisekė 
jį aplankyti, čekų pareigūnai 
aiškino, kad Čarneckis, būdamas 
priešingas Amerikos "agresy
viai" politikai, pats pasišalino 
iš kariuomenės ir prašėsi prie
glaudos. Kodėl jam suteikta 
"prieglauda" kalėjime, to nebu-' 
vo paaiškinta.

Dabar čekų laikraščiai prane 
šė, jog Čarneckis yra "repatri 
juojąmas" į savo tėvynę Lenki 
ją ir vasario 22 d. jau perduotas 
lenkų valdžios pareigūnams..

Jo šeima tvirtina, kad jis nie
kad nepasireiškė kokiomis nors 
simpatijomis komunistams ir 
kariuomenėje buvo patenkintas, 
net buvo pasiryžęs daryti savo 
tolimesnę karjerą kariuomenėje. 
Kaip jis pateko į čekų rankas, 
neišaiškinta, bet kad jis iki šiol 
buvo laikomas čekų kalėjime iki 
buvo nusistatyta "patenkinti 
prašymą” . repatrijuoti jį tikro- 
jon tėvynėn, pasako pakanka
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PAREIGA
— -Jonuk, — pasakė mama, — aš turiu 

minutei išeiti į krautuvę. Būk geras ir pri
žiūrėk pyragą, kuris kepa krosnyje. Lygiai 
12 vai. išimk iš krosnies.

— Gerai, — pasakė Jonukas, — lygiai 
12 valančią išimsiu pyragą.

Mama ramiai išėjo į krautuvę, o Jonu
kas ėmė žiūrėti i laikrodi. Bet kieme pasi
girdo švilptėrėjimas. Tai kaimyno berniu
kas šaukė Jonuką į kiemą.

— Negaliu dąįjar išeiti. Turiu saugoti 
pyragą, — pasakė Jonukas per langą.

— Nepabėgs tas tavo pyragas. Ateik, 
aš turiu tau kai ką parodyti. Tu galėsi vėl 
grįžti.

Jonukas dar paabejojo, bet pagunda 
buvo didelė ir jis. išbėgo i kiemą manyda
mas tuojau grįžti. Bet grižo jis tik tada kai 
mama, parėjo iš krautuvės. Tada tik jis at
siminė paliktą, pyragą. Bet su juo jau buvo 
baigta. Pyragas buvo sudegęs ir pilni kam
bariai buvo neskanių dūmų./

— Na, ką gi padaryti, — pasakė mama, 
— mano sūnus neišpildė , ko prašiau.

Mama nesibarė, bet Jonukui buvo bai
siai nemalonu.

Rytojaus dieną Jonukas su mama va
žiavo į miestą. Autobusas važiavo labai 

greit. Jonukui labai patiko žiūrėti pro lan
gą-

— Žiūrėk, mama, kaip mes greit va
žiuojame.

Mama nusišypsojo.
— O kaip manai, Jonuk, kas atsitiktų 

dabar jeigu šoferis nebūtų gerai pritvirtinęs 
rato? , /

— Negali taip būti. Jie juk visados ge
rai savo darbą padaro.

— Na, o gal pas jį buVo užėjęs kaimy
nas ir jis turėjo su juo pašikalbėti?

Jonukas prikando lūpą. Jis atsiminė 
vakarykštį įvykį. O. mamytė jam pasakė, ką 
ir mes visi turėtumėm gerai įsidėmėti.

— Pareiga yra pirmasis dalykas, kurį 
tu turi atlikti. Kas neatlieka tinkamai savo 
pareigų tas gali padaryti labai daug žalos 
netik sau, bet ir kitiems. Nors ir menkiau
sią uždavinį reikia padaryti atsidėjus. Kar
tais.ir labai nuo mažų dalykų priklauso di
deli įvykiai. Didžiausios nelaimės atsitinka 
vien tik dėlto, kad kas nors vienai sekundei 
pamiršta savo pareigą. Stenkimės mažuose 
dalykuose būti pareigingi. Tuo būdu mes 
taip įprasime, kad ir sunkiausias pareigas 
bus lengva atlikti.

° --------- '
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TOLI NUO TĖVYNĖS
PETRAS BABICKAS

Toli nuo tėvynės, toli nuo namų 
Sunku man krūtinėj, klaiku neramu. 
Nerimsta širdis, nes ji lauks visada 
Kada, o tėvyne, pašauksi. Kada?

Ir dieną ir naktį nemiela čionai,
Nėra čia ramumo minutei vienai,
Ir mintys man blaškos balandžiais baitais, 
Kad Lietuvą brangią sapnuos tematai...

'<1

Kada, o kada prablaivės mums dangus? 
Kada vėl sugrįš tai kas sielai brangu? 
Kada, kaip širdią, Lietuva bus arti? 
Kada pasibaigs nedalia ši karti?

Kada mes sugrįšim? ... Ar bus ta diena? 
Tėvynė, kaip saulė, ji mums amžina, 
Tegu nors dainelė jon skris per marias, 
Kol laisvę ir laimę širdis vėl suras.

KOVO MĖNUO LIETUVOS 
ISTORIJOJE

3 d. 1861 m. Lietuvoje panaikinta bau
džiava.
1879 m. Niūronyse, Anykščių vai. gimė 
rašytojas Jonas Biliūnas.
3 d. 1918 m. Vokietijos ir Rusijos taika 
Lietuvių Brastoje. Rusija atsisakė nuo 
Lietuvos.
5 d. 1929 m. mirė Lietuvos Šaulių S-gos 
įkūrėjas Vladas Putvinskis.
14 d. 1926 m. Paragiuose mirė rašytoja 
Lazdynų Pelėda.
16 d. 1846 m. Purviškiuose, Nemunėlio 
Radviliškio valsč., gimė didysis knyg
nešys Jurgis Bielinis.
18 d. 1919 m. vokiečiai nukovė sargy
binį Praną Eimutį.
22 d. 1868 m. Jonaičiuose, Klaipėdos 
krašte, gimė rašytojas Vydūnas.
28 d. 1911 m. Petrapilyje mirė dailinin
kas, muzikas Mikalojus Kastantas Čiur
lionis.

REDAKTORIUS PRAŠO VI8US JSIDBMflTI, 
kad "Tėviškėlei" laitais rąžyti ir uždaviniu 
sprendimus siusti reikia tie i Clevelandu, bet | 
Čhicagg, antrame puslapyje nurodytu adresu. 
Kitaip Išlikai pavėluoja aplink bekeliaudami.
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ZIG. GAVELIS

čiuku-čiuku traukinuką 
Vos patraukia garvežys 
Plieno bėgiais j kalniuką 
Pup-pup pupsi lyg ežys.

O kai pasiekė miškelį 
Garsiai sušvilpė ū-ūū... 
Ten išgązdino kiškelį 
Miegantį ant samanų.

Nuo kalnelio per tiltelį 
Pasiskubino risčia.
Įvažiavęs į miestelį 
Pailsėti gavo čįa.

Vėl tolyn, taip per dienelę 
.Veidu suodinu juodu. 
Čiuku-čiuku jo dainelę 
Girios atliepia aidu.

Nemiegojęs per naktelę 
Skuba vis kiton stotin.
Akys dega — šviečia kelią 
Ratai sukas vis greityn.



Stasio Šimaičio f 13 m.) piešinys

Šventasis Karalaitis
VIKT. ŠIMAITIS

Ant žalių Panerio kalnų stovi 
senas šimtabokštis miestas. Tai 
Vilnius — kunigaikščių miestas, 
Lietuvos sostinė. Tame mieste, 
šimtuose bokštų suskamba šim
tai varpų, žmonės sustoja ir 
klausosi to auksinio bokštų dai
navimo, vienas už kitų gražesnis, 
vienas už kitą-skambesnis. Bet 
pats galingiausias, pats skam
biausias balsas plaukia iš Kated
ros bokšto. Tos katedros pože
miuose palaidoti mūsų garsieji 
kunigaikščiai, o viename jos

kampe, puošnioj koplyčioj iškel
tai virš altoriaus sidabriniame 
karste, miega jaunas karalaitis 
— šventasis Kazimieras.

Jis gimė 1458 m. spalių mėn. 
3 dieną Lenkijos to meto sos
tinėje Krokuvoje. J^ors šv. Kazi
mieras gimė ir užaugo Lenkijoje, 
tačiau savo gyslose neturėjo nė 
lašo lenkiško kraujo. Iš tėvo pu
sės jis yra grynas lietuvis, di
džiųjų mūsų kunigaikščių-sūnus. 
Jį tik kelios kartos teskiria nuo 

. Vilniaus įkūrėjo Gedimino, štai

tokia yra šv. Kazimiero gimi
nystės eilė: jo tėvas — Kazimie
ras, senelį — Jogaila, pirmas 
proseneįis Algirdas, antrasis pro
senelis — Gediminas. Vytautas 
yra šv. Kazimiero senelio pus
brolis.

šventojo tėvas buvo Didysis 
Lietuvos kunigaikštis ir Lenki
jos karalius. Jo motina buvo 
Elzbieta Habsburgaitė, Austri
jos herzogo ir vokiečių impera
toriaus Albrechto II duktė. Ir tė
vas ir motina norėjo, kad visi 
vaikai užimtų karališkus sostus. 
Todėl keturi šv. Kazimiero bro
liai vienas po kito susėdo j Ven
grijos, Čekijos, Lenkijos ir Lie
tuvos sostus. Penktasis buvo 
kardinolas. Keturios seserys iš
tekėjo už vokiečių kunigaikščių. 
Tik vienas Kazimieras nemėgo 
ir nesiekė karališkos garbės. Iš 
pat jaunų dienų jis pasižymėjo 
dideliu pamaldumu. Gyvenda
mas karaliaus rūmuose buvo ap
suptas puotų trukšmo ir praban
gos. Tačiau viso to nemėgo. Ne 
sykį nejučiom pakildavo nuo sta
lo, palikdavo ūžiančią draugiją, 
pasitraukdavo j nuošalų kambarį 
ir melsdavosi. Po puošniais ka
rališko atlaso rūbais vilkėjo 
šiurkščius ašutinius marškinius, 
o paauksuotas kurpaites pripil
davo žvirgždo.

Eidamas 24 metus šv. Kazi
mieras su tėvu atvyko į Lietuvą, 
į Vilnių. Jis džiaugėsi Vilniaus 
ramybe, kuri buvo tokia miela 
po Krokuvos trukšmo. Karalai
tis čia pagarsėjo labdarybe — 
vargšų ir nelaimingųjų globa. 
Senasis mūsų kunigaikščių mies
tas šventojo yra skersai išilgai 
išvaikščiotas. Jį pažino visi — 
turtingi ir vargšai. Vargšai jį 
mylėjo, turtuoliai jo bijojo. Ta
čiau karalaičio sveikata buvo 
silpna. Jis pastebimai menkėjo. 
Mirė tas šventas ir skaistus ka-

(Perkelta į 78 psl.) t



MUDVI GALIVA
t

(Padavimas)

Sunki dalia skirtą Lietuvos šalelei, bet 
sunkiausią jos dalj neša žemaičių kraštas, Į 
kurį nuolatos veržiasi priešai. Kaip skėriai 
jie užpuola ramius, savo žemę mylinčius že
maičius ir terioja jų šalį. Vos tik gaisri} ug
nis pasirodo kuriame krašte, žmonės viską 
pametę bėga i pilį, kuri ant aukšto kalno 
pastatyta, turi juos apsaugoti nuo užpuo
likų.

Štai ir dabar vyrai, moterys ir vaikai 
skuba j pili, nes žvalgai pranešė, kad dideli 
būriai kryžeivių pasirodė tolumoje. Greit 
jie bus čia ir gaisrais pažymės savo kelius. 
Pilyje verda pasiruošimai. Vyrai rengia 
ginklus, stiprina sienas ir vartus, kad at
laikytų priešų puolimą, moterys verda van
denį ir smalą, kuriais apipils neprašytus 
svečius. Toli pamiškėje jau pasirodė pirmie
ji kryžeivių būriai, ir kiek tik arkliai išker
ta, lekia į pilį.

Pilyje ant sienų laukia vyrai. Jie įtem
pia lankus ir smailiomis vilyčiomis taiko į 
priešus. Suūžė, sudundėjo žemė nuo žirgų 
kanopų, sutraškėjo pilies vartai priešo re
miami, bet čia juos pasitiko vilyčios, jietys 
ir karštas vanduo. Kaip nuo uolos jų būriai 
atšoko nuo pilies vartų. Visą dieną ir visą 
naktį tęsėsi nepaliaujami puolimai. O kai 
pamatė kryžeiviai, kad nenugalės narsių 
žemaičių, įsakė savo vyrams:

— Statykite palapines. Jei negalima 
paimti jėga, paimsime kantrybe. Palauksi
me kol jie patys, pritrūkę maisto, pasiduos.

Prasidėjo pilies apgulimas. Prasidėjo 
sunkios dienos pilies gynėjams. Praėjo die
na, dvi, trys, savaitė. Maisto ištekliai, kurio 
buvo taip nedaug, pasibaigė. Priešo eiles 
sustiprino bado šmėkla.

— .Kas daryti? — klausė pilies vadas 
savo narsiųjų vyrų. — Kaip prasilaužti pro 
tankias kryžeivių eiles ir pranešti Medinin
kų vyrams? Jie ateitų mums į pagelbą ir 
mes būtumėm išgelbėti.

Kariai,nuleidę galvas klausėsi vado žo
džių, bet nei Vienas neišdrįso bandyti pa
siekti Medininkus. Pilis buvo iš visų pusių 
apsupta ir niekas nesitikėjo gyvas praeiti.

Tik štai, užpakalyje karių eilių, pasi
girdo moteriškas balsas:

— Mudvi galiva.
Kariai prasiskyrė ir praleido į priekį 

dvi jaunas merginas. Jos nedrąsiai ėjo tarp 
karių ir artinosi prie vado.

Mudvi galiva pranešti Medininkų ka
riams, — dar kartą pakartojo merginos. 
Ir visi stebėjosi jų drąsa.

Vos tik tamsa apgaubė pilies kalną, 
merginos tyliai išslinko slaptu išėjimu iš 
pilies. O pilyje likusieji su viltimi ėmė lauk
ti pagalbos iš Medininkų. Ilgai laukti nete
ko. Kaip viesulas pasirodė Medininkų rai
teliai ir bematant kryžiuočiai buvo išvaiky
ti. Daugelis jų galą gavo nuo aštrių žemai
čių kalavijų ir tik retas išnešė sveiką galvą.

Pilies gynėjai su dideliu dėkingumu 
prisiminė savo išgelbėtojas ir tuos stebuklin
gus žodžius, kuriuos juos taip drąsiai išta
rė:

— Mudvi galiva.
Ir pavadino tą kalną, kur tie žodžiai 

buvo ištarti, Medvėgaliu.
Seniai jau nebėra pilies, seniai jau nar

siųjų jos gynėju kaulai sudūlėjo. Niekas ne
žino nei narsiųjų merginų vardų, bet kalnas 
ir iki šiai dienai vadinamas Medvėgaliu.

• P. Survila
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GINTARAS IR DRAMBLYS
K. S. KARPIUS

Pernai spauda skelbė, kad vienos mažos Af- rolius ir kitką. Tas dovanas prezidentai, baigę 
rikos valstybės valdovas siunčia Amerikos pre- ■ savo tarnybą, parsiveža į savo namus. Kai prezi- 
zidentui dovanų — dramblį.

Kai Amerikos lietuviai važiavo pas prezi
dentus — pas Rooseveltą, paskui pas Trumaną 
— Lietuvai užtarimo nuo priešų prašyti, vežė 
Lietuvos gintaro dovanas.

Dovanos svarbiems žmonėms duodamos to
kios, kurias davėjai laiko vertingiausias. O to
kiems žmonėms, kaip prezidentas, skiria tokias 
dovanas, kurios atstovauja. įteikiančiųjų tautą. 
Taigi, afrikiečiai rado tinkamiausia dovanoti 
dramblį, lietuviai gi gintarą — tai, ką mūsų tau
ta. skaito brangu, gražu ir lietuviška.

Amerikos prezidentams dovanas atveža viso
kie žmonės: net pačios Amerikos indėnai, savo 
rankų darbo primityviškus margų akmenėlių ka-
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(lentai, numiršta, jų namai dažniausia paverčia
mi muziejais, taigi, tų dviejų prezidentų namus 
lankydami žmones visada matys tas lietuvių gin
taro dovanas.

Pats gražiausias ir brangiausias gintaras iš 
Baltijos jūros, nors gintaro karolius ir kitus da
lykėlius gamina ir Adriatikos jūros pakraščių gy
ventojai. Lietuvos gintaras buvo žinomas ir toli
muose kraštuose prieš daugelį amžių.

Lietuvių priešai — vikingai, kryžiuočiai ir 
kiti — šimtmečiais stengėsi atstumti lietuvius — 
žemaičius nuo Baltijos, bet po šimtmečių kovų 
narsūs lietuviai vis tik pajėgė nora nedidelį Bal
tijos pakraštį išlaikyti, kur turi gražią ir garsią 
Palangą ir netoliese kitą miestelį ir uostą — 
šventąją.



MAN PATINKA „FANIBUKAI"
Laiškas "Tėviškėlės” Redaktoriui.

Gerasis Redaktoriau! Aš esu penkių 
metų berniukas. Man labai patinka ”fanibu- 
kai”. Tik tėtė ne visus leidžia žiūrėti. Bet 
Classics jis ir pats man atneša. Aš juos už
sigulęs skaitau, žiūriu. Kai tik atsikeliu, 
tuojau — prie jų. Aš prašau dažnai savo tė
tės ar mamos, kad man paaiškintų paveiks
lus ir kas parašyta, nes aš ne viską supran
tu. Aš dabar turiu jau Homer’s Biad, The 
Adventures of Marco Polo, Joan of Darc, 
Julės Verne Misterious Island ir kt. Bet ne
turiu nei vienos panašios-knygelės, panašiai 
kaip ”funibook”, iš Lietuvoj gyvenimo ir 
lietuvių rašytojų. Aš taųr'norėčiau tokių. 
Apie senovės ir dabarties lietuvių kovas su 
savo priešininkais, apie krivius, Vilniaus 
įkūrimą, Mindaugą, Gediminą, Kęstutį, Vy
tauto kovas su kryžiuočiais ir kitais prie
šais, Algirdą. Apie viską, apie viską... Tai 
aš džiaugčiaus!

Redaktoriau, būk toks geras, padaryk 
taip. Aš daug ko išmokčiau. Tik padarykite, 
labai prašau, spalvotai, nes nespalvotų aš 
labai nemėgstu. Bet prašom tą padaryti la
bai greitai!

Šitą mano laišką prašom atspausdinti 
ne "Tėviškėlės” puslap., bet priešais, ir ne 
mažutėm raidelėm, bet didelėm, kad visi ma
tytų ir perskaitę lauktų. Tik padarykite 
mums mažyliams tokių "fanibukų”. Sudiev!

Raiviukas Koncė, VVaterbury

Atsakymas Raiviukui
Mielas Raiviuk, štai aš ir išpildžiau Ta

vo pageidavimą ir patalpinau Tavo laišką 
didesnėm raidėm. Padariau todėl, kad Tavo 
laiškas yra labai įdomus. Ir mažiesiems, ku
rie mėgsta "fanibukus”, ir suaugusiems, ku
riems "fanibukai” nepatinka. Tos knyge
lės. kurias Tu turi ir man patiktų pažiūrėti. 
Tačiau man labai nepatinka ir Tau patar
čiau visiškai nesidomėti tais "fanibukais”, 
kuriuose yra kovbojai, plėšikai, kur kalba
ma apie žmogžudystes ir įvairius nepado
rius dalykus.

Dabar Tau labai patinka tos paveiks
luotos knygelės, bet paaugsi, išmoksi gerai 
skaityti ir pamatysi, kad Tau dar įdomiau 
bus paskaityti ir apie Joaną Arkietę ir Mar
ko Polo nuotykius. Bet būtų labai blogai jei
gu Tu pasakytum: "Kam man skaityti Ho
mero Ilijadą? Juk aš ją jau žinau iš ”fani- 
bųkų”. Aš tikiu, kad taip nebus.

Toliau rašai, kad labai norėtum ”fani- 
bukų” iš Lietuvos istorijos. Tuo reikalu aš 
kreipiausi į keletą mūsų rašytojų ir jie at
sakė: "Tokių knygelių leidėjai nenori leis
ti”. Tada aš kreipiausi į knygų leidėjus. Jie 
man atsakė, kad jie mielai išleistų lietuviš
kas istorijas paveiksluose, bet, kad jų išlei
dimas labai brangiai kainuoja (ypatingai 
spalvotų). Amerikiečiai gali jas išleisti ir 
pigiai pardavinėti todėl, kad jie išleidžia jų 
šimtus tūkstančių. Mūsų gi yra nedaug. O 
ir tie patys nelabai domisi lietuviškomis 
knygelėmis. Kas gi dabar daryti? Gal Tu 
Raiviuk ką sugalvosi?

Tavo redaktorius



AlEtClElLlE I
Šį kartą randate tris raides: B 

Y — J — K. Y raide žodžių lie- B 
tuvių kalboje labai mažai. Dau- B 
iriausiai y raidė naudojama vi- |Į 
duryje žodžių. J. raidė lietuvių a 
kalboje visados skaitosi, kaip 3 
žodyje Jonas. Anglų kalboje ji " 
ištariama įvairiai. I< raidė lietu- 
vių kalboje visur ištariama, kaip ■? 
žodyje karvė. i'

PARODA
Pereitame "Tėviškėlės” nume- 1 

ryje buvo patalpintas kvietimas 
dalyvauti tarptautinėje vaikų 
piešinių parodoje. Gauti pieši-. 
niai parodos rengėjams į Phila- 
delphiją jau išsiųsti. Tarp gau
tų piešinių yra ir Kęstučio Zai> 
kaus (13 m. amž.) gyvenančio 
Torrington, Conn. darbai. Pasi
rodo, kad parodose jis dalyvauja 
jau ne pirmą kartą. Hartforde 
įvykusioje parodoje jis laimėjo 
firmas premijas, šioje parodoje 
dalyvavo daugiau kaip 1G00 vai
kų.

Vietos laikraščiai gražiai ap
rašė šį įvykį pažymėdami, kad 
Kęstutis Zapkus yra lietuvis, 
prieš ketveris metus atvykęs į 
Ameriką, šiais metais jis baigia 
mokyklą. Toliau jis mano stu
dijuoti mediciną arba meną. Ta
čiau nežiūrint kokią specialybę 
jis pasirinktų, jis ir toliau dirbs 
meno darbus.

Kęstutis Zapkus gražiai pa
sidarbavo iškeldamas lietuvių 
vardą. Juo turėtų pasekti visi 
mūsų vaikai ir dalyvauti įvairio
se parodose, kurios jų miestuo
se rengiamos. Reikia dalyvauti 
netik parodose, bet taip pat įvai
riuose konkursuose. Tuo būdu 
netik patys turėsime daug nau
dos, bet taip pat ir prisidėsime 
prie mūsų tėvynės gero vardo 
iškėlimo.



Linksmi klausimai
1. Kodėl bulves auga geriau ne

gu kitos daržovės,

2. Kas turi tris pėdas, bet ne
vaikšto?

3. Ką žmonės norėtu pamatyti, 
bet negali?

4. Trys mergaitės ėjo j mokyk- . 
lą po vienu lietsargiu. Kodėl 
jos nesušlapo?

5. Juo daugiau jūs išimate, juo 
greičiau auga. Kas?

"6. Kodėl golfo žaidėjai nenaudo
ja ilgesnių lazdų?

7. Kas turi vieną akį visados at
merktą, bet nieko nemato'.'

8. Koks gyvulys turi galvą kaip 
katės, kojas kaip katės, uo
degą kaip kates, ir vis dėlto 
nėra katė?

•g 'B)Bpy •£ -soSįį ĮBuivąue^nd 
B.i.f jBtpip .it pe>Į ‘[opoj, <j •ąu 
-onQ "g -s-n-pĮi ofpau pi:ą •|?l,oi '[• 
•BUOJP JBJĮBĄ -g 'SBp.lBf "į, -O.lBp 
B>Į "OįBlU .IĮ SĮJĮB Įjn} ’Į

ĮBIUA5|BS)\-

PAUKŠČIŲ DAINELĖS
(Lietuvių liaudies dainelė)

Tetirvinąs ūžia mala,
Genys struobrj medy kala,
Karveliai burkuoja,
Gegutė kukuoja.

Pempė sako klyvis, klyvis. 
Kas iš manęs pasidyvys:

■ Kiaušinėlius dėsiu, 
Vaikelius perėsiu!

Vieversėlis ant kalnelio
Gražiai gieda dėl bernelio,
Kad pasiklausytų:
Žagrelę taisytų 1
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KLIUDŽIAU
JONAS BILIŪNAS

Tai buvo nedidelė balta katytė. Nuo lie
taus ir purvo jos plaukai kabėjo sustirę ir 
pasišaušę, o menkas suliesėjęs kūnelis visas 
drebėjo nuo šalčio ir baimės. Radau aš ją 
lauke, patvory pritūpusią, susirietusią, ne
laimingą. Mane pamačiusi, ji tokiu gailes
tingu balsu sumiaukė ir pažiūrėjo akimis, 
kuriose švietė ir baimė, ir viltis. Ji buvo dar 
visai, visai'jaunutė, bet tokia sudžiuvusi! 
Gal ją atėmė nuo jos motinos žmonės; gal 
jie pirma norėjo ją įdėti maišiukan ir, nu
nešę į upę, įmesti vandenin, bet paskui at
nešė laukan, pametė patvorin, kad ji nebe
rastų namų ir nudvėstų badu: pas žmones 
jau nebebuvo jai vietos; gal jau nebe pirma 
diena ji čia išalkusi ir sušlapusi tupi...

Bet kas man darbo? Juk ji niekam ne
reikalinga ...

Ir aš apsidžiaugiau, kaip apsidžiaugia 
pamatęs kiškį medžiotojas. O aš juk juo 
buvau apsitaisęs. Ant pečių turėjau persi
dėjęs lanką, rankoj nešiaus strėlę: tariaus 
esąs tikras Amerikos tyrlaukių gyventojas, 
Kuperio aprašytas. Nors buvau tik antros 
klasės mokinys, tačiau jaučiaus milžinas 
esąs, kuris, rodės, ir vilkų gaują susitikęs 
neišsigąstų.

O čia buvo tik maža sudžiuvusi katy
tė...

Atmatavęs dešimt žingsnių, atsistojau, 
nusiėmiau nuo pečių lanką, įtempiau strėlę 
ir pradėjau taikyti. Liūdnomis akimis žiū
rėjo į mane nelaimingas gyvulėlis, tarsi 
klausdamas, ką aš darau... ir laukė.

Strėlė suzvimbė ore, ir pamačiau, kaip 
katytė staiga pervirto kulio, skaudžiai skau
džiai sumiaukė ii* pradėjo stirenti kojytė
mis ...

Kliudžiau. Kaip tikras medžiotojas pri
lėkiau artyn, bet tuoj pajutau širdy šaltį ir 
pasistojau nustebęs: katytės veidas buvo 
neapsakomo skausmo pervertas, akys pri
merktos; ji iš visos dar likusios galios pa
sistengė atsistoti ant pirmutinių kojų ir 
pradėjo šliaušti, vilkdama žeme savo kūnelį: 
kartu vilkosi įlindusi jos krūtinėn strėlė, o 
iš žaizdos dideliais juosvais lašais lašėjo ant 
smėlio -sukrešėjęs kraujas.

Nusiminęs, nebežinodamas kas daryti, | 
atžagaria ranka numečiau lanką ir strėles 
ir neatsigręždamas parėjau namo. Širdy 
jaučiau skausmą ir sunkumą: tarsi didelė 
didelė našta slėgė krūtinę.

Kitą rytą radau katytę nebegyvą, su 
perverta krūtine. Skausmo apimtas, nu
tvėriau čia pat gulintį lanką ir strėles, su
laužiau į šipulius ir toli išmėčiau po lauką. 
Tik palikau strėlę, kuri buvo įsisiurbusi ka
tytės krūtinėn ir dabar stypsojo atsikišusi.

Tai buvo pirmutinis ir paskutinis mano 
gyvenime šūvis. Aš jį ii' lig šiol savo krūti
nėje tebenešioju...

Jonas Biliūnas
Gimė 1879 m. kovo 3 d. Utenos apskr. 

Anykščių vai. Niūronių km. Labai vargin
gai gyvendamas susirgo džiova. Kurį laiką 
gyveno Leipcige ir Ziuriche. Vėliau išvyko 
gydytis į Zakopanę (Lenkijoje), kur 1907 
m. gruodžio 8 d. mirė. Jau ligos patale gu
lėdamas parašė jautrių apsakymėlių, kurių 
vieną čia talpiname.
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ŽAIDIMAI
V

2 PUšINeTI ARBA "PUŠĮ” GAUDYTI
Žaidžiama kambary — lengviau, bet ga

lima įr lauke.
Žaidėjai sustoja ratu. Pušinėtojas — 

vidury. Susitariama iki kurios vietos galima 
bėgioti. Pušinėtojui užrišamos akys ir jis iš 
numanymo pradeda gaudyti žaidėjus. Su
gavęs vieną katrą pradeda pasikalbėjimą:

Pušinėtojas Sugautasis
— Kasėsi? —Pušis.
— Aš tave kirsiu'. — Aš nevirsiu! 
Aš pagenėsiu! — Nedaug laimėsi!
— Einam geruoju į — Va, jei geruoju, 

mano kiemą! — tai laba diena!
Sulig tais žodžiais pušinėtojas sugautą

jį žaidėją paveda truputį nuošaliau ir grįžta 
kitų gaudti.

Taisyklės: žaidėjai negali bėgti toliau 
nustatytos ribos, per jėgą ištrūkti iš puši- 
nėtojo rankos; pušinėtojas turi turėti są
žiningai užrištas akis — gaudo iš jutimo, 
iš klausos.

3. ŽIEDĄ DALYTI
Žaidėjai susėda į eilę, rankas laiko ant 

kelių delnus suglaudus kaip maldai.
Dalytojas turi žiedą (gali būti žiedo vie

toj bet kas, kad ir saga). Žiedas laikomas 
rankas sudėjus taip pat, kaip sėdintieji — 
kaip maldai. Taip žiedą laikydamas, dalyto
jas prieina prie kiekvieno sėdinčiojo iš eilės, 
uždeda savasias rankas ant sėdinčiojo ran
kų — jos tuo tarpu nedaug prasiskeeia iš 
viršaus, o dalytojo — iš apačios: žiedas iš 
vienų rankų nepastebėtas įkrinta j kitas 
rankas, jos tuojau susivožia, kad niekas ne
galėtų' žinoti, ar ten liko žiedas, ar ne. Da
lytojas duodamas žiedą, kiekvienam pasa
ko:

— Te tau žiedą — nerodyk!

Pabaigęs dalyti, kreipiasi į spėjiką (tas 
visą laiką atokiau būna) šiais žodžiais:

— Sarge varge, kur žib žiedas?!
Tada spėjikas spėja. Įspėjęs, sėdasi Į 

žiedą turėjusio vietą. Neįspėjęs — lieka spė
ti ir tol spėja, kol pasiseka.

GRABOR1Ų MALDAKNYGĖ ...

Mano mamytė anksti iš ryto išeina į darbą, 
bet visada sutvarko mano drabužėlius ir palieka 
ant stalo pusrytėlius, laiškutį, ką turiu padaryti 
iš mokyklos parėjęs, ir smulkių maniesiems rei
kalams.

Vieną pirmadienio rytą mamytė išskubėjo į 
darbą, o mano išeiginius marškinius, kuriuos dė
vėjau sekmadienį, kaž kur paslėpė. O jie man 
buvo reikalingi, nes jų kišenutėje buvo malda
knygė ir man tą rytą reikėjo eiti bažnyčion. Aš 
labai susirūpinau ; iš ko aš melsius. Ėmiau jieš- 
koti tėvų stalčiuos kitos; suradau jų net keletą. 
Imu Vieną ,— perdidele; imu kitą — angliška; 
suradau mažesnę lietuvišką — paėmiau. Bažnyčio
je atskleidžiu ir noriu pasimelsti. Sklaidau lapus, 
ir jieškau maldų. Bet žiūriu, kad jos visos, tik 
už mirusius, aVba už vėles. Pagalvojau — tai gra- 
borių maldaknygė. Gavau melstis iš atminties — 
tik poterėlius kalbėti.

Vakare papasakojau apie tai tėvams. Jie 
labai juokėsi iš tokios mano išvados.

ALDUTĖS KNYGA

Pereitų metų gruodžio mėn. "Tėviš
kėlėje” buvo. patalpinta apsakymėlio pra
džia "Aldutės knyga”, kurią kvietėme 
baigti. Redakcijoje yra gauta devyni raši
niai. Sekančiame "Tėviškėlės” numeryje 
skaitysite geriausią rpšinį. Jį atrinks ko
misija, kurią sudaro: Viktoras Šimaitis, 
Domus Velička ir Vladas Vijeikis.
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LIETUVIŠKI
ORNAMENTAI

Koplytėlė medyje

Koplytėlės iš įvairių Lietuvos vietų.



įvairenybės
Kirpėjų stulpai

Prie kirpyklų yra stulpai su juostomis. Šie 
stulpai turi kelis šimtus metų amžiaus. Mat, prieš 
daugelį metų, kirpėjai netik skuto barzdas ir kir
po plaukus, bet taip pat darė ir operacijas. Todėl 
prie savo durų turėjo raudonų stulpą su baltom 
juostom. Raudonas stulpas reiškė kraują, o baltos 
juostos — tvarsčius. Dabar kai kur dar prideda
ma mėlyna spalva, kadangi šios trys spalvos su
daro Amerikos vėliava.

Vegetarai
Vegetarais vadiname tuos žmones, kurie ne

valgo mėsos. Europoje ir Amerikoje pasitaiko 
tokių žmonių. O Indijoje' milijonai žmonių visai 
nevalgo mėsos, indų religija draudžia netik val
gyti mėsą, bet taip pat užmušti bet kokį gyvulėlį.

įdomūs skaičiai
1x9+ 2=11
12x9+ 3=111 

123x9+ 4=1111 
1234.x 9+ 5=11111 

12345x9+ 6=111111 
123456x9+ 7=1111111 

1234567x9+ 8=11111111 
12345678x9+ 9=111111111 

123456789x9 + 10=1111111111

1x8+1=9 
12x8+2=98 

123 x 84 3=987 
1234 x 8-f-4=9876 

12345 x 8+5=98765 
123456x 8 + 6=987654 

1234567 x 8 + 7=9876543 
12345678 x 8 + 8=98765432 

123456789 x 8+9=987654321

Visi gali plaukti
Visi, kas moka ir nemoka plaukti, gali plauk

ti Mirties jūroje. Mirties jūros vanduo turi apie 
25'< druskos ir lengvai išlaiko žmogų gulintį pa
viršiuje.

Kiečiausias dalykas
Nei plienas, nei kitas metalas negali savo 

kietumu susilyginti su deimantu. Deimantą su
skaldyti galima tik su kitu deimantu Tačiau dei
mantas yra sudarytas iš tų pačių medžiagų, iš 
kurių yra sudarytas ir anglis.

Gamtos laikrodis
Yellovvstone parke, kuris yra Jungt. Ameri

kos Valstybėse, yra daug geiserių iš kurių muša 
karštas vanduo. Kai kurie gaiseriai išmetą karš
tą vandenį apie 300 pėdų. O vienas geiseris muša 
vandenį punktualiai tam tikrais laiko tarpais ir 
niekad nevėluoja.

Gyvulių amžius
Kiek gyvena gyvuliai negalima tiksliai nusta

tyti. Gyvulių amžių žmonės sužinojo iš tų gyvu
lių, kurie gyvena zoologijos soduose, tačiau tai 
nėra visai tikslu, nes laisvėje gyvuliai gali išgy
venti kur kas ilgiau.

Štai kiek gyvena gyvuliai:
Zuikis 5 metus

• Avis 12
Katė 13 „
šuo 15 „
Karvė 2o ,,
Kiaulė 25 „
Arklys 30 „

Kupranugaris 40 „
Liūtas 40 „
Banginis 100 „
Krokodilas 300 „
Vėžlys 350 „

7?
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VARBEUAi W
Šešėlių Teatras

Jeigu kada nors neturėsite ką veikti 
vakare, parodykite šešėlių teatrą. Tai labai 
lengva padalyti. Reikia pastatyti lempą iš 
šono ir sudėti rankas, kaip parodyta pieši
nėliuose, taip, kad šešėlis kristų ant sienos. 
Pirštus judinant gausis judantieji šešėliai. 
Bus daug smagaus juoko. Tik nenusiminki
te jeigu iš sykio neišeina. Reikia pabandyti 
kelis kartus ir gerai įsižiūrėti j piešinėlius, 
kaip reikia sudėti rankas. Taip pat paban
dykite ir patys sugalvoti naujų figūrų.

Gyvas pinigas

(mokslinis šposas)
štai darbelis, kuriuo galite nustebinti 

savo draugus. Paimkite tuščią šaltą bonką 
(be kamščio) ir uždenkite ją su dešimties 
centų pinigu. Paskui su pirštu užlašinkite 
ant pinigo krašto porą lašų vandens. Su- 
spauskite bonką su rankomis ir pinigas pats 

pradės skambėti. Kodėl taip atsitinka?. Bon- 
koje buvo šaltas oras. Jūs uždengėte su pi
nigu, o su vandeniu uždarėte orui išėjimą. 
Kada paimate bonką šiltomis rankomis, tai 
oras viduje ima šilti, plėstis ir veržiasi oran 
kilnodamas pinigėlį, kuris ir skamba į bon- 
kos kraštus.

Šventais
(Atkelta iš 68 psl.)

Talaitis eidamas 26-tus metus. 
Palaidojo jį raudodami tėvai ir 
gausi jo giminė. Prie Vilniaus 
katedros tėvas pradėjo statyti 
atskirą koplyčią. Ją pabaigė jau
niausias šventojo brolis Zigman-
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Karalaitis
Nepraėjus nė 40 metų po ka

ralaičio mirties popiežius Leo
nas X — paskelbė jį palaimin
tuoju, o dar po 80 metų vienuo
lių jėzuitų rūpesčiu parvežami iš 
Romos dokumentai, skelbią Ka
zimierą šventuoju.

Legenda sako, kad šventasis 

padūdavęs Lietuvai sunkiomis 
dienomis, žmonės prie jo kars
to melsdavęsi šaukdami; "Kara
laiti, Karalaiti kelkis, gelbėk 
mus”.

Mirtis nuskynė karališką leli
ją pačiame žydėjime. Likimas 
neuždėjo jam ant galvos karalįš- 
kojo vainiko, užtat apdovanojo 
šventojo garbe. Per jį Lietuvos 
vardas ir mūsų didžiųjų kuni
gaikščių giminė žinoma visame 
katalikiškame pasaulyje.

?.■



Zig. Gavelis
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Voras ir skruzdėlytė
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Kai pasaulį Dievas tvėrė 
Davė žmogui protą. 
Paukčius, vabalus ir žvėris 
Pavedė globoti.

Ir nukrito trupinėlis, 
žolėj pasikorė.
0, nelaimė piemeneliui!. 
Atlingavo voras. v—

Bet į dangų dar suspėjo, 
Laiku nukeliavo.
Ten prieš Dievą jau klūpėjo 
Voras ir melavo.

Saulę, debesis ir lietų, 
Ir vėjus sukūrė,
Ir pievelių daug gėlėtų, 
Ir avelių būrį.

Jis gyveno netoliese, 
Ten kur kelmas storas. 
Vabzdžiams gaudyt tinklus tiesė 
Piktas ir nedoras.

Kad duonelę piemenėlis 
Piktai žemėn metė.
— štai čia vienas trupinėlis, 
Tokių daugel matė.

Piemenėliui skyrė darbą 
Prie bandos budėti 
ir nuo alkio jam į terbą 
Duonos įsidėti.

Čiupo tuoj glėbin duonytę, 
Tiesė kelią šilko.
Pro žvaigždutes, pro saulytę 
Pas Dievulį vilko.

— Nietiesa tai, Didis Dieve, — 
šaukė skruzdėlytė.
— Tik tas viefias žalioj pievoj 
Nukrito netyčia.

Linksmai šoko po pievelę 
Garbanos ėriukų,
Valgė duoną prie ugnelės 
Mažas piemeniukas.

Tai pamačius skruzdėlytė 
Iš paskos nurūko 
Ir skubėdama pavyti 
Vargšė pusiau trūko.

Dievas liepė piemenėliui 
Skruzdžių namus saugot. 
Vorui duonos trupinėlis 
Ant kupros užaugo.



PAGALVOKI

*

Klaidus atitaisymas

rw:

Jeigu 3 katės suėda 3 peles per 3 minutes, 
per kiek laiko 100 kačių suės 100 pelių?

Uždav. vert. 2 tašk.

Uždav. Nr. 11 įsibrovė 
klaida. Turi būti: štai 6 
kvadratai sudėti iš 17 laz
delių. Atimti 5 lazdeles, 
kad liktų 3 kvadratai.

U.'davinvs Nr. 13
Atsiuntė Vitolis Budrevičius

f '
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. VISIEMS UŽDAVINIŲ SPRENDĖJAMS
Dažnas sprendėjas rūpinasi tinkamai suskai

čiuotų taškų. Tai atsitinka todėl, kad Jūsų laiš
kelis gaunamas jau išsiimtus Tėviškėlės raštus į 
spaustuvę. Nesirūpinkite, Jūsų visi taškai rūpes
tingai suskaičiuojami ir įrašomi j sąrašą, šiame 
r,r. sprendėjų pavardžių neskelbsime,'jos tilps se
kančiame nr.

Uždavinys Nr. 12
Atsiuntė Jurgis

Uždav. vert. 3 taškais.
Stačiai: 1. Pirmasis Lie
tuvos kareivis žuvęs ko
vose. 2. Medis. 3. Stip
rus vėjas. 4. Indas. 5. 
Ežeras. 6. Pasakiškasis 
geradaris. 7. Mėnuo.
Gulsčiai: L Rodo laiką. 
2. Mūsų tėvynė. 8. Tei
kia pagalbą sužeistam. 
9. Paukštis.

Vaičius

Uždavinys Nr. 14 »

Atsiuntė Auksė Paplėnaitė 
langelius įrašyti žodį "MĖNULIS”.

Uždav. vert. 2 taškais.

Ina. Skardziutė (Cleveland) Man "Tėviškė
lė” labai patinka. Aš lankau šv. Jurgio mokyklą 
11 sk. Mus seselės pradeda mokyti lietuviškai po
terius ir dainuojam lietuviškas daineles.

Bronius Nemickas jr. (New York) "Tėviškė
lę” aš skaitau drauge su savo broliais Jurgiu ir 
Kęstučiu.

ATSAKYMAI
Inai Skardžiūtei. Mieloji Inutė, gražu, kad mo

kais lietuviškai poterius ir dainelių; Juk dėl lie
tuviškų poterių, dėl dainelių, dėl lietuvių kalbos 
mūsų tėvai labai sunkiai kovojo. Daug jų sveikatą 
ir gyvybę dėl to prarado. Daug mūsų brolių ir 
dabar Sibire vargsta dėl to, kad norėjo lietuviš
kai kalbėti.

O lietuviškų dainelių kiekviena mergaitė turi 
kuo daugiau mokėti. Seniau lietuvaitė, kuri dau
giau dainų mokėjo buvo labai gerbiama. O ir da
liai- už tai niekas nepapeiks, o priešingai, tik pa
girs.

Broniui Nemickui. Jūs trys broliai, kaip tie 
trys berželiai apie kuriuos lietuviškoje dainoje 
dainuojama, kurie gale lauko auga. Išmok tą dai
nelę. Ji graži. Turbūt labai smagu jums trims. 
Ar ne? Beje, kai rašote "Tėviškėlei” laiškus tai 
galite sudėti į vieną voką. Taip bus pigiau. O tau
pumas yra dorybė, (tik ne šykštumas).

Visiems, šiame "Tėviškėlės” numeryje 
rasite straipsnelį apie "fanibukus”. Parašykite ką 
jūs apie juos manote. Suaugusieji apie Lai daug 
rašė. Parašykite ir jūs. Lauksiu jūsų nuomonių.

Jūsų redaktorius

Uždavinys Nr. 15
Atsiuntė P. Petrauskaitė

Į šiuos langelius reikia 
įrašyti po vieną skaitli
nę: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9. Skaitlinės negali 
kartotis. Skaitant sta
čiai, gulsčiai ir ištrižaf 
turi gautis 15.

Uždav. vert. 3 tašk.


