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PRANCŪZŲ ARMIJA VALOSI
NUO RAUDONŲJŲ KARININKŲ

Visi komunistuoją karininkai pervedami i užjūrio kraštus — “Neįmano
ma” pasidarė prancūziškas žodis — Prancūzai galvoja pasitraukti iš In- 
dokinijos ir tvirtinsis Afrikoje — Europa viena be Amerikos būtų žuvusi

LXVII M. 9 N.
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Dainaviečiai atvyksta
Neginčijami įrodymai
Kalbant apie Estiją...
Be reikalo jaudinasi

JUOZAS TYSLIAVA
Kas nežino Čiurlionio an-

samblio?
Bet štai dainoj ir muzikos 

žinovai tvirtina, kad Dainavos 
ansamblis, kurio koncertas bus 
balandžio 20 d. Carnegie Hali 
New Yorke, daugeliu atvejų 
esąs pranešesnis ir už čiurlio- 
niečius.

Dainavos ansamblis, kuriam 
vadovauja Velička ir Sodeika, 
dabar kūrybos darbo barą va
ro Chicagoj e.

Bet ir dainaviečiai, kurių 
esama arti šimto, ne pirmas 
kartas skraido po kitus mies
tus.

Rodos, net du kartus Daina
vos ansamblis gastroliavo To
ronto mieste, Kanadoje.

Visur jie buvo priimti su en
tuziazmu.

Nėra abejonės, kad jie trium 
fuos ir čia, New Yorke.

Vienas tų trijų vyrų, peršo- 
kiusių geležinę uždangą, andai 
man pasakojo: ... ' -%.s

“Nežiūrint nuolatinių trėmi
mų, žiauraus okupantų teroro, 
Lietuvos kaimas tebėra lietu
viškas. Ir tai vis dėka partiza
nų, kurie mėginanti kaime Įsi
kurti rusą ir jo šeimą tuojau 
jspėja, patardami jam krausty
tis atgal. Priešingu atvejų, ant
rą kartą atvykę partizanai, san 
tykiuose su atėjūnu, keičia sa
vo taktiką...”

Beje, Amerikos Lietuvių Ta
ryba, neatidėliodama, turėtų.

- tuos tris Jaunus, Lietuvos vy
rus siųsti į kolonijas.

—<Paulauskas, Kublickas ir Gri- 
šmanauskas — trys neginčija
mi įrodymai, kad okupacijoje 
užaugęs Lietuvos jaunimas ne
pasiduoda bolševikiškam tvai
kui.

❖ aje 
❖

Kalbant apie Estijos nepri
klausomybės 34 mėtų sukaktį...

Poetas Henrik Visnapuu, ne
seniai miręs tremtyje, lyg nu- 
jausdamas liūdną savo tėvy
nės likimą, daugiau kaip prieš 
20 metų dainavo:
“Estija — mano gimtinė,
Sala dingusio didžiulio konti

nento,
Sala, kurią plauna ir griauna 

Rytų — Vakarų okeanai.
S. O. S. Jau tūkstančius kilo

metrų prarijo vanduo.
Tik kur-ne-kur dar kyšo čere- 
misų ir vepsų bei vad jų salelės. 
S. O. S. Nuskęsime, rodos, ir 

mes.
Toliau poetas, sako:

“Po Estijos dangum juodų var
nų būrys jau kranksi.

Granatų ugnyje gana poeto 
džiaugsmui ir svajonei.

S. O. S. Komedija be prasmės. 
Estlantls.”

❖ ❖
❖

Naujienos stebisi, kad kun. 
F. Kapočius, sakydamas pa
mokslą vienoje Chicagos lietu
vių bažnyčioje pasakęs:

“... viena močiutės sukalbėta 
‘Sveika Marija’ ant Nemuno 
kranto yra daug galingesnė už 
moderniškiausią ginklą...”

Žinoma, anot Naujienų, kad 
“religijos maišymas su politi
ka dažnai veda į painiavą.”

Bet, ar kun. Kapočius tiki 
tuo, ką jis skelbia?

Ar ne tas pats kunigas Ka
počius, atvykęs į Rochester, 
N. Y., 1937 m. spalio 9 d. prisi
pažino. kad jam pačiam su laz
da rankoje kartą tekę apvaly
ti vieną Kauno bažnytėlę nuo 
lenkų?....

Ir tai nenuostabu. Juk ir 
Kristus, kaip žinoma, kartą bu
vo priverstas pavartoti bota-
g4-.. _

Be reikalo Nepriklausomos 
Lietuvos spaudos apžvalgų ra
šytojas jaudinasi dėl to straips 
snflio (“Kas gi tas Lokas”?)

Prancūzijoje pradėtas didy
sis armijos valymas. Visi kari
ninkai, simpatizuoją komunis
tams, išjungiami iš tarnybos 
Europoje ir siunčiami į koloni
jas, kur, toli nuo centrų bus 
lengva juos po ranka laikyti.

Valymo darbams vadovauja 
pats karo vice-ministeris Pier- 
re de Chevignė.

Peržiūrimos bylos tų ka
rininkų, kurie kada nors yra 
turėję tiesioginį ar netiesiogi
nį ryšį su kompartija. Įtaria
mieji jau koncentruojami iš 
anksto numatytose vietovėse.

Pasirodo, daugeliui komunis-
tų pavyko įsijungti į armiją 
•tuoj po šio paskutiniojo karo. 
Kaip žinoma, nemažai jų pa
sižymėjo ir labai aktyviai da
lyvavo antinazinėje rezisten
cijoje. • Iš rezistencijos, karui 
baigiantis, buvo perimta daug 
ĮSaŠižymėj usių karių ir kari
ninkų į kariuomenę, kur, da
rant naujus paskyrimus, ke 
liant į aukštesnius laipsnius, 
buvo pirmiausiai atsižvelgta į 
nuopelnus kovoje su priešu. 
Tokiu būdu atsirado komunis
tų net labai aukštose kariuo- 
menės vietose.---- -------------------

Iki šiol komunistų simpatikų 
reikalas .kariuomenėje nebuvo 
labai griežtai išspręstas. Ta
čiau, kaip tik dabar — einant 
į įgyvendinimą .ir realų suor
ganizavimą Europos armijos, 
kurios- tikslas -bus ginti Euro
pą nuo bolševizmo, armi os 
dvasia ir sudėtis jokiu būdu 
negali toleruoti savyje penk
tosios kolonos.

Napoleonas sakydavo: “Neį
manoma—ne prancūziškas žo
dis”... Deja, tie laikai berods 
bus praėję. Sprendžiant, svars
tant dabartinę- .padėtį, atrodo, 
kad Prancūzijos vyriausybė ir 
kraštas ir visa Europa yra ne
įmanomoje padėtyje. Kiekvie
na s .berods-pradedasutokia 
neįmanoma padėtimi apsipras
ti, kol vieną gražią dieną ko 
gero neįmanoma padėtis pasi
baigs... katastrofa.

Prancūzų spauda mėgsta pri 
kišti sąjungininkams rusų į- 
kurdinimą Europoje — pačio- * 
j e Europos širdyje. Konstatuo
jama ne be kartelio, kad ta sa
vo nuolaidumą per vėlai su- 
tę didieji vakarų sąjunginin
kai stipriau ir stipriau ryžtasi 
klaidą atitaisyti.

Atlanto Paktas bene bus Jal
tos sprendimu, kuriuose pran
cūzai nedalyvavo, atitaisymas. 
Ta'čiau yra nuomonių, kad vais 
tai gali būti blogesni ko gero 
ir už pačią ligą.

Vos .pakviesta atsiginkluoti 
Vokietija, kuri tikriausiai ne
sitikėjo tokios greitos progos 
reabiliuotis, tuojaus pastatė 
vjsą eilę savo sąlygų: lygių su 
kitomis Europos valstybėmis 
teisių. Niurembergo pasmerki
mu užmiršimų— karo nusikal
tėlių išlaisvinimo, į Atlanto Są 
junga priėmimo, Saaro krašto 
klausimo atnaujinimo (prieš 
galutinę aneksiją) ir t. t.

kurį, beje, parašė ne “tūlas,” 
bet tūla mūsų bendradarbė.

Kad, rašydama apie Loką, 
J. G. tikrai neturėjo piktos va
lios, rodo jos pačios žodžiai:

“Atleiskite, jeigu aš čia veik 
pažodžiui atpasakosiu tokį ma
no nugirstą vienoje lietuviš
koje svetainėje prie stikliuko 
vyrų pokalbį...”

Tame “vyrų pokalbyje," tie
sa, buvo paminėtas ir garbin
gos atminties Jonas Vileišis.

Bet, ar straipsnio autorė, to
liau dėstydama savo mintis, 
pritarė tam girtų vyrų pokal
biui

Spaudos apžvalgų rašytojas, 
rodos, turėtų būti akylesnis.

JONAS MASIULIS 
Vienybės korespondentas 

Paryžiuje

Tie prancūzai, kurie buvo 
pasiryžę atstatyti Europą, re
miantis susitaikimu su vokie
čiais bijo, kad jie dar kartą 
bus vokiečių apgauti. Naciona
lizmas ir čia ir ten atgyja ir 
panaudojami argumentai pri
mena 1914 metus... Buvo nori
ma atstatyti Europos karinę 
galybę ir išgąsdinti Staliną, o 
tikrumoje parodyta tik pilnor 
je dienos šviesoje kiek gilių 
priešingumų . ir nesantaikos 
dar yra toj mažiukėje Europo
je.

Juridinėje plotmėje prancū
zai yra atsidūrę labai keistoje 
padėtyje. Su Rusija Prancūzi
ja turi sąjungos sutartį— “at
stumti bet kurią naują grėsmę 
kylančią iš Vokietijos”. Vien
kart Prancūzija yra sąjungi
ninke JAV, kurios siekia atsta
tyti divizijas ar korpusus vo
kiečių kariuomenės ir jų prie
šakyje pastatyti generolus ku
rie turi patyrimo kovoje prieš 
rusus. $tai dar viena “neįma
noma”, padėtis*...

Neįmanoma padėtis yra ir su 
Indokinija. 1950 metais paska
tinta pastatyti “ant kojų” di
desnę kariuomenę, Prancūziją 
davė JAV pažadų, kuriuos pil

onai įvykdyti neištesėjo. Prie
žastis — kova su komunizmu 
Indokinijoje. Ten karas Pran
cūzijai kainuoja 30% visų vals
tybės išlaidų! Reikia išlaikyti 
ir naolat atnaujinti 12 kanti
nių divizijų! Maršalas De Lat- 
tre de Tassigny jau buvo įspė
jęs, kad palikus Indokinijoje 
savo “paskutinius marškinius” 
galį tekti ten prarasti ir “savo 
kailį”... Tai tragiškas prisimi
nimas, nes ir Maršalo vienin- 
tėlis sūnus ten žuvoj_rjjs_pąts 
Indckinijos ką;o pasėkoj -užte- 
sęs gydymąsi po'sunkios ope
racijos per anksti mirė.

Ką daro JAV akyvaizdoje šių 
faktų? Pradžioje įžiūrėjusios 
Indokinijos kare kolonijines 
politikos užmačias JAV pama
tė, kad ten eina karas su tuo 
pat priešu kaip Korėjoje ir 
rimtai finansiniai ir gink
lais Prancūziją'parėmė. Tačiau 
Tolimieji Rytai klampūs ir toli 
gražu nėra gauta tokios para
mos, kuri būtų pakankama 
Indokinijos karą greit ir pa
sekmingai užbaigti. Kodėl? Rei 
kalinga ginkluoti Vokietiją... ir 
pačią Europą... tam kad pas

Milijonierių TRIO. Trys garsiausi pasaulyje muzikai , kurių honoraras tikrai 
milijoninis: Jascha Heifetz (kairėje), Arhur Rubinstein (vidury) ir Gregor Piati- 
gorsky (dešinėje).

• Singapūre prasidėjo svarbi kariška Amerikos, Anglijos 
ir Prancūzijos konferencija, aptarimui Azijos pietryčių reikalams.

• Anglijoje atidengta komunistų sąmokslas susabotuoti 
apsiginklavimą.

• Tarp Anglijos ir Egipto santykiai normalizuojasi. Ang
lai sutinka pasitraukti iš Suezo kanalo zonos dviejų metų laiko
tarpy.

• Rusai siūlo pradėti naujas derybas dėl pasirašymo tai
kos sutarties su visa Vokietija.

• Stalinas pas save į Kremlių artimiausiu laiku sušaukia 
konferencijon visus satelitinių valstybių užsienio reikalų minis
trus.

• Išilgai visu pasieniu su vakarais, rusai įsteigė “uždraus
tą zoną” iš kurios evakuojami ištisi kaimai ir miesteliai.

• Vokiečių pastorius Niemoeller, kuris neseniai lankėsi 
Sovietų Rusijoje, dabar atvyko į Ameriką.

• Didėjant pabėgėlių skaičiui iš anapus geležinės už
dangos, numatoma įsteigti svetimšalių legijoną, kuris išimtinai 
būtų sudarytas Iš tų pabėgėlių.

• Čilės lakūnai pastebėję Arge’htinojįe, kalnuose didelį 
sprogimą. Iš dūmų formos, manoma, kad argentiniečiai bandė 
atominę bombą.

• Pravda smarkiai kaltina sovietų sunkiosios industrijos 
vadus, kad atsiliekama produkcijojė.

• į Sudaną buvo suvažiavę iš viso pasaulio mokslininkai 
stebėti saulės užtemimą, kuris toj vietoj buvo visiškai pilnas.

• Paryžiuje areštavo didelę bandą trafikantų netikrais 
doleriais ir norkatikais, kurie aprūpindavo JAV “juodąją rinką”.

• Pirmieji Libijos rinkimai prasidėjo audringai: per ma
nifestacijas policija turėjo pavartoti ginklus ir buvo keletas už
muštu.

kui galima būtų — užsigaran
tavus Europos užnugarį — su
lamdyti visais frontais komu
nizmą Azijoje... Bet tai tolimi 
ėjimai. Laikas bėga ir Prancū
zija ne be pagrindo nerimas- 
tauja ir pradedama spaudoje 
aiškiai klausinėti ar ne geriau 
mesti — palikti “širšių lizdą” 
Indokinijoje ir sukoncentruo
ti jėgas Siaurės Afrikoje, kur 
investacijos tiek karinės, tiek 
ekonominės aiškesnę naudą 
atneštų...

Neįmanoma padėtis Prancū
zijai ir su finansais. Užsienio 
prekyba nuostolinga. Ekspor
tas susiduria su didžiausia Vo
kietijos konkurencija.

Kaip tik tokiame laikotarpy
je kraštas turi .padaryti naujų 
pastangų padidinti kariuome
nę — suorganizuoti naudas ar
mijas prieš komunizmą. Bijo
ma, kad gali imti ir išsipildyti 
Kremliaus viltys... besiginkluo- 
jant tokioje sunkioje padėtyje 
galima dežorganizuoti visiškai 
krašto ekonomiją ir tuo tik 
pasitarnauti tam pačiam ko
munizmui...

. štai kaip galvojama Prancū
zijoje. Tas įrodo taip pat, kad 
baisiai sužalota po šio karo 
Europa pati viena ne kažin ką 
tegali ir JAV reali politika ir 
labai rimta parama didžiai 
vertinama.

SIURBLIU GERBK! Komanduoja Paul Kolenda, iš 
Detroit, Mich., savo dešimčiai sūnum^, kurie visi bendrai 
sudaro vieną valytojų kompaniją.

go ir kad mes jnei kiek neį
vertiname, parodo imt -
davėme neutralios valstybės 
žurnalui. ' —

Tardomas jaunas ' olandas 
aiškiai prisipažino, juokdama
sis, kad tai jis šio plano auto
rius.

“Taio, aš nubraižiau ivęnas 
i r paša kyšiu,' jog visai nesuk
damas galvą...”

KODĖL MALIKAS
NEATVYKO Į JAV? -

Atplaukusio praėjusį sekma- 
dienį į New Y or ką“ Queen Mary 
laivo sąrašuose buvo pažymė
tas sovietų atstovas prie JT Ma 
likas, jo žmona ir sūnus.

Bet žurnalistai kurie jo lau
kė prieplaukoje, turėjo nusivils 
ti. Sovietų diplomatas visai ne
buvo įkėlęs kojos į laivą ir nu
pirkti bilietai nebuvo atšaukti. 
Sovietu pasiuntinybė Paryžiu
je aiškina, kad ji nieko neži
nanti kas būtų Maukui užpir- " 
kęs vietas, gi pats Malikas esąs 
su šeima išvykęs į Maskvą.

IŠ VISO PASAULIO

ŽIEMA LIETUVOJE. L>atl. Č. Jonušas

DIDELIS SUSIJADINIMAS ANGLIJOJE
Šveicaru aviacijos žurnalas atidengė slapčiausio anglu lėktuvo “Swift” 
planus — Bijomasi, kad tai nebūtų “šaltojo karo” manevras — Braižinio 

autorius, jaunas olandas, aiškina, kad jis pats “atradęs
Visa anglų žvalgyba pastaty

ta ant kojų. Kokiu būdu ir kas 
galėjo iš Anglijos pavogti pa
čio slapčiausio lėktuvo “Swift" 
planus, kurį su visomis smulk
menomis perspausdino šveica
rų žurnalas Interavia?

Lėktuvas “Swift,” gamina
mas tos pačios bendrovės, kaip 
ir “Spitfire,” turi galingą 
sprausminį Rolls-Royce mitorą, 
kuris leidžia pasiekti greitį, 
greitesnį už garsą. Tačiau yra 
kitas dalykas, kuris svarbiau 
negu jo greitis, tai jo galingi 
ginklai. Jis . turi keturias pa
trankas 30 mm., vietoj norma
liai vartojamų 20 mm. Paga
liau, jis turi visus įrankius ir 
radarą, kas leidžia jam paste
bėti priešo lėktuvą naktį arba 
didžiausioje migloje.

Iki šiam laikui anglų inži 
nieriai apie jį viešai buvo pa
skelbę tik tiek, kad yra naujas 

greitas lėktuvas ir buvo davę 
jo neaiškią profilio fotografi
ją. Gi pereitą savaitę, gavę 
šveicarų aviacijos žurnalą, ku
ris yra spausdinamas ketu
riom kalbom, nustebo pamatę, 
jog jame atspausdintas pilnas 
“Swift” planas su visoms 
smulkmenoms.

Tuojau buvo pradėtas tar
dymas, nustatyti, kaip galėjo 
iš geležinių spintų dingti slap
ti planai ir patekti į viešąją 
spaudą?

šveicarų žurnalo redaktorius 
pareiškė, kad jis žinojo gavęs 
šio lėktuvo planus, bet niekas 
jį nepriverčia saugoti anglų 
paslaptis.Tam anglai turi spe
cialią tarnybą, kuri žiūri, kad 
slapti dalykai nepatektų į vie
šumą ir tegu ji dirba savo dar
bą. Spaudos pareiga yra infor
muoti savo skaitytojus.

šiuos lėktuvo braižinius par
davė jaunas olandų braižyto
jas Dudolf Dasųui, už visai ne
brangią kainą, aiškindamas 
kad jis pats nubraižęs viską 
pats išplanuodamas ir niekad 
iš nieko jis nevogęs planų.

Bet “Intelligence Officers” 
tokiu paaiškinimu netiki ir Ve
da tyrinėjimą. Jie netiki, kad 
kas nors galėtų panašiai nu
brėžti iki smulkmenų, neturė
damas po ranka tikrų planų.

Jie ieško to paslaptingo a- 
gento, kuris greičiausiai buvo 
perdavęs rusams, bet jų įsaky
mu atidavė per šį olandą švei
carų laikraščiui. Jie mano, kad 
tai yra “šaltojo karo” manev
ras. Tuo būdu rusai Tyg norėtų 
^sakyti on-glams kurie laiko- 
mi geriausiais pasaulyje avia
cijos inžinieriais: “Kodėl jūs 
vargstate prie šitų planų? Mes 
juos žinome be mažiausio var
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Pasižymėję lietuvis PAUKŠČIAI IRGI STATOSI MIESTUS

Ruošiasi balsuoti BOSTONE ATIDAROMI PIRMIEJI
už Juozą Ginkų

VASARIO 16 MINĖJIMO ATGARSIAI
A. L. TAUTINĖS SĄJUNGOS RŪMAI

Brooklyne susikūrė SLA vei
kėjų komitetas, kuris rūpina
si, kad Juozas Ginkus būtų iš
rinktas SLA Pildomosios Tary
bos iždininku. To komiteto ži
niomis, daugiau kaip penkias
dešimts kuopų nominacijose, 
balsavo už Juozą Ginkų.

Daugelis SLA narių, ypač tų, 
kurie pažįsta Juozą Ginkų iš jo 
veiklos kitose organizacijose, 
siūlo jj išrinkti iždininku. Su
sirinkimuose aiškinama, kad 
Juozui Ginkui gyvenant neto
liese SLA centro, organizacijai 
susitaupytų daug pinigų, ku
riuos pirma iždininkai išleis
davo savo kelionėms ir dienpi
nigiams.

Taip pat svarstomi ir Juozo 
Ginkaus pasiūlytieji šeši punk 
tai SLA veiklai pagyvinti, ypač 
pritarimo randa jo siūlymas 
pagerinti ir pažadinti Tėvynę.,

A. L. Tautinės S-gos pirmi
ninkas dr. Colney savo progra
minėse kalbose yra pareiškęs 
kad mums lietuviams reikalin
ga kurti daugiau kūltūriniems 
reikalams namų. Tokiuose na
muose koncentruoti visą lietu
višką veiklą. Kad juose jauni
mas turėtų progos dažniau su
eiti ir vykdyti savo lietuviškas 
programas.

Netekome pavyzdingos 
lietuvaitės Pažukaitės

LINDEN, N. J. Apylinkės lie- AMSTERDAM, N- Y. — Vasa-

Aukes Vienybės 
popierio fondui

Rockville Conn. 10.00

10.00New Britain, Conn.
K Giedraitis

New Britain, Conn. .. 10.00
J. Girdės

Waterbury, Conn, f?. 10.00
I. Kutelis

Waterbury, Conn....... . 10.00
A. Račiūnas

New Britain,
J. Kreivėnas

New Britain,
J. Rulis

New Britain,
St. Tenukas

New Britain, Conn.
P. Vilčinskas

Brooklyn, N. Y. ...
A. Jurgela

Conn. . . 5.00

Conn 3.00

Conn. ... 2.00

x BALTIMORE, MD. — Vasa
rio 16 d. čia netikėtai mirė 
Emilija Pažukaitė.

Velionė išbuvo 3 dienas pa
šarvota Kazio Kučausko kop
lyčioje ir buvo gausiai vietos 
žmonių lankoma.

Jos karstas tiesiog skendo 
puikiausių gėlių vainikuose.

Vasario 20 d., ji buvo iškil
mingai su bažnytiirpm apei
gom palaidota Holy Redeemer 
kapinėse. Bažnyčioje buvo at
laikytos trejos iškilmingos mi
šios, atgiedota egzekvijos, o 
kun. L. Mendelis pasakė gražų 
veliones gyvenimui pritaikin
tą pamokslą. Į kapines paly
dėjo gausus būris giminių ir 
draugų, buvo net 18-automo- 
bilių. A. a. Emilija buvo vien
turtė dukrelė, augo pas savo 
mamytę kaip gėle darželyje, 
kurią nelaboji mirtis be laiko 
išvarė, padarydama motinai 
didelį skausmą.

Velionės Emilijos tėvelis bu
vo miręs prieš 20 metų. Dabar
ir Emilija nukeliavo pas savo lausku turėjo daug—rūpesčių. 
tėvelį, palikdama didžiausiame 
nuliūdime mylimą motiną, te
tą, dėdę, puseserę ir daug gimi 
nių Baltimore j e ir Brooklyne, 
Ambraziejus ir Jankus.

Netekusi tėvelio, Emilija jau- 
r na .būdama pradėjo dirbti.

Dirbdamos abi su mamyte, su-

Pirmuosius kultūros veiklos 
fundamentus šiandien sukūrė 
A. L. Tautinės S-gos Bostono 
skyrius. Su dideliu pasiaukoji
mų S-gos nariai talkininkavo 
rūmų_jrengimui. Ištisus 8 mė
nesius dirbo per 40 asmenų ir 
per 50 skautų, kol iš apdegusių 
rūmų pasidarė ^savo kultūros 
žydinį.

čia laimingu sutapimu, pa- 
siaukojant dail. V. Andriušiui, 
rūmai buvo išdekoruoti gra
žiausiam lietuviškam stiliuje. 
Ir su pasididžiavimu tenka pa
sakyti, kad tokių lietuviškame 
stiliuje vidaus įrengimu' Ame
rikoje nerasime..

Techniškus darbus projekta
vo ir tvarkė inž. Jonas Mika
lauskas. Jis šiam darbui įdėjo 
visą savo sielą, jis netik pro
jektavo, bet ir pats dirbo, kar
tais net ligi vidurnakčio, už tai 
negaudamas jokio atlyginimo. 
Darbų užbaigtuvėse inž. J. Mi
kalauskas pareiškė:

—“Aš savo darbą ir pasiau
kojimą skiriu jums jaunime”.

Daug pasidarbavo ir skyriaus 
pirmininkas '"‘Jomis Kasmaus- 
kas, kad šie namai taptų rea
lybe. Jis buvo vienas iš didžiau 
siu šių rūmų finansuotojų—tai 
reta asmenybė iš senesniosios 
kartos.

Dr. Bruno Kalvaitis, kuris 
įdėjo visą sielą, darbavosi ne
tik fiziniai, bet teisinius klau
simus berišdamas — užbaig
tuvėse pasakė: Negirdėtu pasi
šventimu ir didžiausiu lietuviš
ku susiklausimu mes .pirmąjį 
veiksmą užbaigėm.”

Inž. Okunis su inž. Mika-

Lietuvos Nepriklauso- 
minėjimas.

ir nepalankiam orui 
prisirinko pilnutė salė 

M. Kirbelis atidarė

rio 17 d. buvo surengtas įspū
dingas 
mybės 

Nors 
esant,
žmonių.
minėjimą, pakviesdamas Majo
rą Deal, teisėjus Aulisi, Zierak 
tarti žodį. . v

Po jų kalbėjo kun. dr. čyvas.
Vietini.'-.m dramos mėgėjų jė

gomis buvo suvaidinta “Star- 
kiškių girioje”. Dekoracijas da
rė J. Hartvig.

Pabaigoje prof. Olšausko va
dovaujamas choras padainavo 
keletą skambių dainų.

1.00

. .. 1.00

. . 1.00

LIETUVIŠKA

r

J. GUTAUSKAS, Sav.
Įvairūs gėrimai, pirmos 

rūšies virtuvė 
201-263 E. Chapel Street 

New Haven, Conn.

BROADWAY

žų namelį kuriame buvo gra
žiai įsirengusios, tik deja neil-

• gal jame teko gyventi, . /
Emilija buvo pavyzdinga lie

tuvaitė, gražiai kalbėjo lietu
viškai, nebuvo jai svetimas 
lietuviškas raštas, Vienybė 

_ gus metus lankė jos namus, 
šiandien tos pavyzdingos

tuvaitės jau nėra mūsų tarpe.

ir

lie

architektūrinėse problemose. 
Malonu konstatuoti, kad visą 
didelį technišką darbą medžių 
išpiaustyme atliko ogr. Anta
nas Bričkųs. Tai retų gabumų 
asmenybė, kuris kadaise buvęs 
Palangos burmistru, šiandien 
pasidaręs geriausias meistras 
— statybininkas.

Visų tų didelių pastangų dė
ka šiandien jau šimtai lietu
viškos visuomenės ypač jauni
mo, skaudų tuose rūmuose in
tensyviai pradėjo dirbti kultū
rinį darbą. čia ..organizuojami 
chorai, skaitykla — biblioteka 
spaudos platinimo skyrius.

Oficialus šių rūmų atidary
mas įvyks kovo mėn. 1 d. čia

tuviai gražiai paminėjo Lietu
vos nepriklausomybės šventę.

Minėjime kalbėjo: kun. To
toraitis, E. Putvytė, P. Minkū- 
nas, latvių atstovas Sprend- 
manis ir J. Valickas.

Meninę programą išpildė J. 
Čižausko vadovaujamas cho-- 
ras, šeštadieninės mokyklos 
vaikučiai, solistai O. Zubavi- 
čienė ir M. Razgaitis.

Minėjimo metu surinkta 170 
dol aukų. J. P.

DETROIT, MICH. Susirinkę 
Vasario 16 minėjimui į West- 
tern High School salę, senieji 
ir naujieji ateiviai lietuviai
širdingu plojimu sutiko JAV šios šventės vykęs ' minėji- 
senatorių Blair Moody, didelį 
lietuvių draugą.

Minėjimą atidarė Semaška, 
.po jo kalbėjo kun. dr. Boraišis 
ir dr. Padalskis.

Visus labai nustebino sena
torius Blair Moody kalba, kad 
jis taip gerai susipažinęs su Lie 
tuvos istorija ir dabartine jos 
podėtimi. Jis pabrėžė, jog Lie
tuva turi daug priešų ir 20 am
žiuje, į ją kėsinasi rusai, vo
kiečiai ir lenkai. Bet Lietuva 
bus laisva ir pasižadėjo nuo
širdžiai ginti Lietuvos bylą.

V. Sidzikauskas, padarė po
litinę apžvalgą.

Meninėje programoje gra
žiai pasirodė Detroito meni
ninkai. Solo dainavo Valenci- 
ja Stepulionytė, akompanuo
jant komp. B. Budriūnui, vyrų 
kvartetas ir buvo išpildytas 
montažas, surežisuotas J. Pus- 
dešrio “Mūsų žemės pasaka”.

Tautinių šokių grupė išpildė 
jau pažįstamus lietuviškus šo- - 
kius ir pabaigoje pasirodė

- prof. J. Motekaičio vadovau j a- 
mas vyrų choras. L. B.

mas visiems paliko gražių 
minimų. Ta proga salėje 
suaukota Tautos fondui 
600 dolerių.

atsi
buvo 
apie
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GERIAUSIS

INSURANCE
REAL ESTATE
ORMAN & MICHELSON

111.18 JAMAICA AVE.

QUALITY MARKET
VICTOR ABECUNAS, Sav.

356 PARK STREET, 
NEW BRITAIN, CONN.

KARLONAS 
Funeral Home 

Lietuviams tarnauja dau
giau, kaip 20 metų. 

280 ČHESNUT STREET, 
NEW BRITAIN, CONN. 

Tel. 9-1181

BOSTON BAKING CO.
J. Tamošauskas
B. Andrrašaitis 

Lietuviška duona tr_ =
pyragaičiai

Pristatoma į namus 
ir krautuves

Ames St., Lowell, Mass.
Tel. 2-6797

8

-4

J

Geras maistas, įvairūs 
gėrimai

Charles G. Stokus, Sav.
(Daugiau, kaip’ 20 m. buvęs 

draudimo agentas) 
154 East Main Street

Waterbury, Conn. 
TeL: 3-9766

ANTHONY MARTIN
RESTORANAS ir BARAS 

3759 N. 7th STREET,

niekad nepamirš. P. P. J.
NAUJA ALTS VALDYBA

Baltimore, Md. Paskutinia
jame ALTS 8-to skyriaus susi
rinkime buvo aptarti įvairūs 
sąjungos reikalai ir nutarta 
kreiptis į Sąjungos Centrą, kad 
paveiktų ALT, jog šis netalki
ninkautų VLIKui puolimuose 
prieš L. Diplomatijos šefą S. 
Lozoraiti.

Į naują valdybą vienbalsiai 
išrinkta senoji valdyba: pirm. 
K. Paže menas, vicepirm. P. Ja
ras, sekretoriumi J. Lietuvnin
kas ir ižd. J. Kiškis. P. J.

dau gsvečių iš visos Amerikos, 
Centro valdyba su skyriais, 
laikraščių redakcijos ir kiti.

Į iškilmes atvyksta visa AL
TS centro valdyba.

Vilėniškis

I

THE HALF SHELL
P. Janus ir G. Shlakis, Sav.

Įvairiausi gėrimai ir valgiai
-A, ISLIP, Is L, N. Y.

Bay Shore 2996.

HOLLYWOOD INN & HALL
TRAUN’S CAFE
N. E. cor. 16th Street 
and Spring Garden

Tel. LO 7-8662, LO 7-4967 
Res. Cheltenham 2562

Philadelphia, Pa.

DIAMOND CAFE
V. Bukauskas, sav.

Aluj, degtinė, vyną* 
305 BROADWAY

SO. BOSTON. MASS
SO 8-9094

J. MARKflEWICZ
AND

SONS, Inc.
Laidotuvių Direktoriai 
15 Trumbull Street 
New Haven, Conn.

TeL: 5-9229

ALŪS, DEGTINĖ, VYNAS

REgent 9-4156

BEE HIVE 
RESTAURANT

Wm. A. Aliukonis, Sav. 
Alus, pirmos rūšies maistas 
Kviečiami svečiai, atvykę 

iš kitų valstybių.
56 High St, Nashua, N. H.

Vtsoktnopai automobilių taisymu
73b-2 E. Moyamensing Avė

Philadelphia, Pa.
Tel. Howard 8-0596

DR. M. J. COLNEY

WATERBURY, CONN.
Telefonas .3-4747 

PRIĖMIMO VALANDOS:

M J. VERBYLA
Metalinių reikmenų 
krautuvė 861 Bank Street 
Degtinės krautuvė

Green ir Leonard Sts.
Waterbury, Conn U i

4 į

ELZBIETA RUDAUSKIENĖ
Savininkė

Baras Ir salės pramogoms

2419 W. 43rd STREET
Tel. Virginia 7-9880

J

STANLEY SHUKIS
Pristato į namus pirmos 
rūšies medžiagos drabužius: 

siutus, paltus i?«t.t. 
Priimami užsakymai

Atvksta į namus pamieruot 
607 Washington Ave.

Waterbury, Conn.

VINCOVIDGINIO
MAISTO KRAUTUVĖ 
438 JEFFERSON ST.

Philadelphia, Pa.
TR. 7-6627

1

LIBERTY FEDERAL SAVINGS 
“ AND LOAN ASSOCIATION

Philadelphia, Pa.
±35 NORTH BROAD STREET 

(Temporary
New Building Under Constnrctioa 

at 202-64 North Broad Street
STATEMENT OF CONDITION 
AS OF DECEMBER 31. 1951

ASSETS
First Moctcare Loam...................
I mpeorement Loam .........................
Loana on Sartnn Account! .... 
Federal Home Loan Bank Stock. . 
Caah on Hand and in Banks .... 
Office Buildlnx and Equipment . . 
Parkin* Lot— 1415 Race Street 
Dtfamd OUarret and Other AaaeU

TOTAL—89,917.587
LIABILITIES

Membert' Share Account! . . . 
Advance*----

Federal Home Loan Bank . 
Loam In Proeeea ......................
Other LlabiHtiet ......................
Employee!’ Retirement Reserve 
Other Specific Reaarvet...................
General Reaerraa . . . 8295.500 
SurplU!......................... 252.278

88,316.834
25.543 
82.997 

175,000 
1,112,033 

166.668 
22.723 
15<791

. .88.428.479

850.000 
55.431 
10.31 1 
22.077 
3,520

_____________ 547,778 
Total—89.oi 7.587

CHARLES S. CHELEDEN, President

JŪSŲ SVEIKATA PATAISOMA BE VAISTŲ IR OPERACIJŲ
SĖKMINGAI PAGYDYTŲ PACIENTŲ PADĖKOS LAIŠKAI

Įvairių rūšių negalavimai, skilvio, inkstų ir kepenų ligos, 
tulžies, pūslės visoki negalavimai, žemas ir ankstas krau
jo spaudimas, astma, kvėpavimo sutrikimai, ausų ligos, 
nervų negalavimai, neuralgija, reumatizmas, judėjimo

Brangus dr. Miller, pareiga ir dėkingumas verčia mane pa
rašyti Tamstai laišką, nes Tamsta man grąžinai sveikatą ir 
norą gyventL Daug metų kentėjau kryžiaus skausmus, o ma
no nugarkaulis buvo perkreiptas, ir sunkiai tepaeidavau, 
pasiremdamas lazda. “Progreso Italo Americano” laikraštyje 
skaičiau Tamstos pacientų padėkos laiškus. Pradžioje buvau 
skeptiškas, bet, to, man trukdė ilga ir varginanti kelionė. Bet 
pagaliau pas Tamstą atvykau, nes negalėjau pakelt skausmų.

Dabar jaučiuosi, lyg naujas žmogus. Ne tik pranyko skaus
mai, bet galiu Ir tiesiai vaikščioti. Todėl visiems patariu, net 
vyresnio amžiaus žmonėms, kreiptis į dr. Miller.

Joseph Quartullo, New York 51, N. Y.
DAUG PADĖKOS LAIŠKŲ JCS GALITE MATYT MANO BIURE

DR' J. MILLĖR, D. C. Ph. C. 790 broad street, Newark, n. j
PRIĖMIMO VALANDOS: Važiuoti iŠ New York — Hudson Tubs išCortlant

Kasdien nuo 9 ryto iki 7:30 vakare ’ St. 14th St. ar 34th St. 20-30 min. iki Newarko.,
TeL Mitchell 2-0773 Nuo stoties tik 4 blokai.

i

SILVER BELL BAKING CO.
(Taip dabar vadinasi Varpo kepykla)

Į 36-40 Stagg St., Brooklyn, N. Y.
Telefonas STagg 2-5938

ANTANAS BALČIŪNAS, savininkas

_______________ Kepa visokių rūšių duoną, ypač 
f Sy specialistai Europos ruginės duo-

I f \ \ nos, kurios jie kepa keliolika rūšių 

Vedybom ir parem
I'B keksų ekspertai
/flK ll /WiJ Bi ■ 1 uZ \ Taipgi kepa ir parduoda krautu-

K vėms *lr pristato į namus ne tik
visoki4 duoną, bet ir tortus, ke- 
sus, pyragus ir pyragaičius.

SILVER BELL BAKING CO.
Box 44 Middle Island, L. L

į, ■■■■■;— i -T=r-..... — A

HOTEL GRUSH ~
RESTORANAS ir BARAS

; ADAM QRUSH, Savininkas
i Iš kitų miestų atvykę tautiečiai visada gali gauti 

patogius ir nebrangius kambarius. \

i: 200 North Broad Št, Philadelphia, Pa.
<! • LOcust 7-9274

= COLONIAL BAR RESTAURANT
GUS TUNAITIS, Savininkas 

PIRMOS RŪŠIES MAISTAS IR GĖRIMAI.

N. E. Cor. 52nd & Spruce Sts.
PHILADELPHIA 39, PA.

i; GR. 4-2939 I;
:---------—^4

UNION BRONZE FOUNDRY
High Grade Bronze Castings 

STANLEY SKIKAS
;; SAVININKAS ;;
i! (Pėda nuo Union Avenue)

Bridgeport, Conn.
'' TEL.: 3-4696 ' '

________ PHILADELPHIA, PA.
MALONI LIETUVIŠKA UŽEIGA

ANTHONY BALCHIUNAS. SAV. 
113 SOUTH 34th STREET 

Arti Pennsylvanijos Universiteto

’ PETER DAVIDONIS
VYNAI — LIKERIAI — ALUS

2327 Brown Street —x Philadelphia, Pa<  |

L- _ - ■ • ----------------- 1
ADAM S’ CAFE

RESTORANAS IR BARAS
941 SPRING GARDEN, PHILADELPHIA, PA.

TeL PO 5-9785

Naujai atidarytas lietuviškas restoranas ir baras

TRAUN’S
N. E. cor. 7th and DAUPHIN STREET, PHILADELPHIA, PA.

TeL PO 5-9566 !

Čia parašyta apie Amerikos lietuvius
ŠIRDIES RŪMAI'— nepaprastas naujas romanas, ku

riame aprašoma viena Amerikos lietuvių šeima, ypač jų 
dukrelė, kuri vaikščioja su savo gydytoju širdies rūmuose. 
Knyga 450 puslapių, iliustruota, labai gražiai atspausdin
ta, kaina 4 doleriai. ' y> -

ŠLIUPTARNIAI — pirmutinė tokia teisinga, atvira,
• įdomi ir stambi knyga (istorinis romanas) apie Amerikos Į 

lietuvių tautinį ir kultūrinį atgimimą, apie jų sunkumus, 
vargus, kančias ir kovas dėl lietuvybės ir geresnio, švie- 

s sesnio rytojaus. 652 puslapiai, kieti drobės viršeliai, labai 
I graži spauda, kaina 3 doleriai.

ABIDVI KNYGOS SYKIU tik už 6 dolerius! Persiun
timo lėšas apmokame. Rašykite:

Dr. Alg. Margeris, 3325 So. Halsted St., Chicago 8, I1L

t

t

P. Pocius

vien olos, lizdus ar 
lizdus nąmus pasida- 
kai kurie net ištisus 
pasistato. Miestus sta-

LIETUVIAI PASAULYJE

Maine valstybėje yra pagar
sėjęs lietuvis sportininkas Pete 
Pocius. Jis yra Maine univer- 

• sitetd amerikoninio futbolo ko 
mandos Black Bear kapitonas, 
šiame vienete žaidžiąs jau Tre
jetą metų, šiam sezonui Black 
Bear yra laimėjusi Maine vals
tybės nugalėtojų titulą. Yan
kee konferencijos proga, buvo 
iškilmingi pietūs. Pasakytos 
kalbos ir vėliau laikraščių 
straipsniuose iškelti komandos 
kapitono P. Pociaus nuopelnai 
ir jo, kaip žaidiko, klasė.

Universiteto komandos coach 
H. Westerman pareiškė, jog Po
cius yra “pats geriausias kapi
tonas, kokį jis yra kada matęs.” 
Esą, tiesiog stinga žodžių, no
rint jį išgirti. Pocius žaidžiąs 
ryžtingai, gyvai ir sugebąs iš
naudoti visas situacijas. Jis 
aukštai vertinamas sporto va
dovybės ir kitų komandos žai- 
dikų. Westerman dar pridūrė 
kad “aš nežinau dar tokio žai
diko, kuris su tokiu entuziaz-~ 
mu ir ryžtingumu kovotų dėl 
savo komandos vardo ir per
galių”.

' Pietų metu, P. Pociuj buvo 
įteiktas sidabrinis doleris, te
kęskomanda C kaip pergales 
žymuo.

P. Pocius yra JAV gimęs lie
tuvis, augęs Rumford,.Me., mo
kęsis Stephens High School 
Rumforde ir Maine Central In
stitute. Jp pasisekimai ameri- 

j*- — kiniam futbole mus džiugina 
ih‘ ir linkėtina jam tolesnės sek-
’■ mės.

šie pasisekimai padarė dide
lį džiaugsmą P. Pociaus dėdei 
Antanui Pociui, 217 Avenue E, 
Bayonne, N. J., kuris su didele 
atyda visą laiką seka savo bro
lio sūnaus pasisekimus sporte.

Gyvuliai, panašiai kaip žmo
nės, ne 
atskirus 
ro, bet 
miestus
tosi įvairūs gyvuliai, bet ne
atsilieka ir paukščiai, štai ką 
pasakoja vienas keleivis apie 
paukščių miestą.

Lediniuotojo vandenyno pa
kraščiais gyvena daugybė pau
kščių, vadinamų pingvinais 
neskraiduoliais. Neskraiduo- 
liais juos vadina todėl, kad jie 
negali skraidyti. Jų sparnai la
bai maži, o patsai pakštis di
delis ir. nerangus. Jų kojos to
kios trumputės, kad vos gali 
vaikščioti. Vaikščioja keisto
kai: žengs žingsnį — sukasi į 
kairę, vėl žengs—į dešinę, taip 
pingvinas ir eina, kraipydama
sis į abi puses, 'eina palengvė
le. nesiskubindamas. Ištikus 
pavojui, pingvinai gelbstisi ki
tokiu būdu: gulę į smėlį, ima 
sparčiai irtis kojomis ir spar
nais, ir taip grert smėliu šliuo- 
žia lyg., rogėmis važiuoja, šito
kiu būdu gali pabėgti nuo prie 
šo į jūrą. O vandeny jo jau ne
pagausi: jis taip greit plaukia, 
kad greičiausias laivas jo ne
pavytų. Nardo taip gerai, žu
vis gaudo panėręs vandenyje/

Pingvinai gyvena pulkais. 
Pulkuose jų būna po keletą de
šimčių tūkstančių. Laivu plau
kiant juos galima iš tolo ma
tyti, nes jie visada tupi pajū
rio olose, atsisukę viena į kitą. 
Tupi eilėmis, tartum kareiviai 
išsirikiavę. Jaunieji tupi vie
noji vietoj, senesnieji — kitoj, 
o perinčios patelės — trečioje. 
Trumpai kalbant, visi sulyg 
amžiumi: jeigu jaunas pingvi
nas įlenda į tarpą’ senių, seniai 
jį tuojau išveja, o jeigu senis 
nueina į jaunuosius, šį taip 
pat išveja.

Pingvinai pasidaro net išti
sus miestus. Darosi juos smė
lėtuose jūros krantuose, apau
gusiuose žolėmis. Nuo pat van
dens tolyn į krantą pingvinai 
nns.imjriQ takelius. Takeliai 
būva tokie geri ir švarūs, lyg 
būtų juos žmogus padaręs. Ta
keliai eina lyguma, kryžiuoja
si labai tiesiai, ir tuo būdu vi
sas pingvinų gyvenimas kran
te būva suskirstytas nedide
liais' keturkampiais.

Kiekviename keturkanyjy bū 
na po vieną lizdą. Lizdus ping-

Vinai darosi smėly, įsikasdami 
kartais net pusę metro, ir dau
giau į žemę. Angą į olą daro 
siaurutę, o jos gale pasitaiso 
lizdą, kuriame patelė peri kiau 
šinius. čia pat šalia patelės vi
sada tupi ir patinukas. Išėjus 
iš lizdo patelei, ant kiaušinių 
tupia patinėlis. Tuo būdu jie 
peri. Pingvinai iš savo lizdo 
išsikasa dar ir po žeme kelią į 
kaimyno lizdą, o iš šio vėl į ki
tą, kad pavojaus metu galėtų 
išbėgti.

Pingvinų gyvenamoji vieta— 
tai tikras miestas, vietoj na
mų — lizdai, vietoj gatvių — 
takeliai. Ir apie visą miestą 
taip pat eina takeliai. Tvarka 
pingvinų mieste visada kuoge- 
rjausia.

• Per Paryžių rad 
sario 16 proga kaioejo 
vos atstovas Paryžiuje 
Baikis, buv. Kauno U: 
teto profesoriui dabar 
soriaująs Sorbonnos 
tete. Georges Manut 
vių žurnalistų Saūu 
žiaus skyriaus pirm 
Lanskoronskis.

ją Va-

dr. S. 
iversi - 
proie-

ir Lietu- 
gos Pary- -

• I Lietuvių žurnalistų Są
jungos Anglijos skyriaus val
dybą išrinkti K. Obuolėnas, F. 
Neveravičius ir Si. Žymantai.

• A. Liutkus, buvęs Lietu
vos pasiuntinybės Paryžiuje 
sekretorius, aplankė Strasbur- 
ge LE universiteto lietuvius stu 
dentus stipendininkus ir pada
rė vizitą prorektoriui Gailiui.

i-Laiškai
Gerb. Redaktoriau:
Aš jums buvau pasiuntęs 

laiškutį, kad nutraukiu prenu
meratą 1952 m.

Jonas Miškinis

Naujas Gabijos 
numeris

• Vas. 16 minėjime Paryžių 
je kalbėjo dr. S. Bačkis, prof. 
Pestmalis, prof. G Mature ir 
E. Turauskas. Pt r:raukos metu 
aukas rinko Tautos Fondo įga
liotinis Prancūzijai A. Miche- 
levičius, padedamas dr. Bražė
naitės ir J. Pūskoriąus. Muzi
kui Užpolevičiui vadovaujant 
gražiai pasirodė jaunimo cho
ras. Solo dainavo V. Deltuva, 
deklamavo dr. Bražėnaitė. J. 
Sirtutaitė, B. Stranskauskaitė 
ir B. Kučinskas.-

IŠ DŪMINĖS LŪŠNELĖS,

bevielėje, kur ir 
dirbti, 
nybės

noriu vėl 
skaitytoj u.

sąlygoms dar 
toliau patiek; 
pasilikti Vie

MAISTAS
QUALITY MEAT MARKET 

Pirmos rūšies mėsa.
Priimami užsakymai vesp 

tuvėms ir kitokioms 
puotoms.

Savininkai:
Ch. Shimanskas,

Ch. Mitchell
483 GRAND STREET, 

Brooklyn 11, N. Y.
EV. 8-4608

Literatūros žurnalo Gabijos 
antrasis numeris patiekia ver
tingų rinktinių mūsų autorių 
straipsnių. Lietuvių klasikas 
Vincas Krėvė duoda ‘ Dangaus 
ir žemės sūnų” antrosios da
lies ištrauką—‘‘Amžinojo didy
bės sosto papėdėje”. Paduoda
ma Igno šeiniaus “Raudonojo 
tvano” ištrauka. Jurgis Savic
kis rodosi su nuotaikinga nove
le Latrai. Prozos dar duoda Sta 
sius Būdavaš, Petronėlė Orin- 
taitė, Irena Joerg. Su rinktine 
poezija dalyvauja Juozas Tys- 
liavay Henrikas Radauskas, 
Gražina Tulauskaitė, Stasys 
Santvaras, Henrikas Nagys, Le 
onardas Žitkevičius ir Lewis E. 
Gielgud, kuris savo kilmę ve
da iš lietuvių. Jono Aisčio ver
time patiekiama žymiojo kinų 
poeto Li Po eilės, žurnale taip 
pat yra straipsniai: Jono Bra
zaičio, Vinco Maciūno, J. Ste- 
beikio ir kt. ir kt. Iliustracijos^ 
dail. V. K. Jonyno, žurnalą re- 

—daguoja Stepas Zobarskas. __

f

John Baltaduonis
FRANKFORD AVENUE

CAFE
1700 Frankford Ave.,

ATSIKŪRUSI LEIDYKLA PATRIAJ e
praneša visiems gerbiamiems autoriams, bendradar
biams ir bičiuliams apie veiklos pradžią JAV.
Moderniai įrengta, leidyklos spaustuvė siūlo savo 
patarnavimus organizacijoms, draugijoms, klubams, 
biznieriams ir pavieniams asmenims.

MES SPAUSDINAMIE bet kuria kalba knygas, žurnalus, į- 
vairias brošiūras, piknikų ir parengimų programas, 
bei jų skelbimus. Įvairias biznieriams reikaimgas 
sąskaitas, blankas, vizitines korteles, kvietimus ir kt. 

pavyzdingai prity-DARBAS ATLIEKAMAS punktualiai ir 
rusių spaudos žinovų.

Su pagarba

^ran^^n
^AThlAV STAMFORD, CONNECTICUT
rAlKl/t Telephone 48-2460
P. S. Leidyklos programa bus paskelbta atskirai.

Laisvei švintant... (9)

Street,

1

St. Butkus

PALŪŽO MŪSŲ PLATIEJI SPARNAI
Kelionės metu patyrėme, 

kad Kaukazas sukilo prieš ru
sus ir nori išsivaduoti. Vėl 
mums kilo naujos idėjos. Ka- 
gi, nuvažiuosime į Tiflizą, ten 
įstosime į ^sukilusių gruzinų 
kariuomenę ir padėsime jiems 
kovoti prieš mūsų visų bendrą 
priešą — rusus. O kai prasidės 
kovos dėl Lietuvos laisvės, tuo
met grįšime į Lietuvą kariau
ti.

Tuomet mūsų jaunystės spar 
nai buvo platūs. Ne nepagalvo
jome, kokiais keliais galėtu
mėm iš Kaukazo grįžti į Lie
tuvą.

Privažiavę Cariciną (šian
dien vadinamas Stalingradu), 
nutarėme truputį sustoti ir pa
sidairyti, kokiais keliais pra
smukti į Tiflizą.

PavalgęT^altos. šviežios duo
nos, einame į miestą.

Einame gatve ir savo tarpe 
kalbamės, vis minėdami Tifli
zą. Užpakalyje mūsų einąs kaž 
koks karys girdėdamas jam 
nesuprantamą kalbą ir supras
damas tik nuolat mūsų karto

jamą “Tiflizas”, susidomėjo 
mumis ir sulaiko.

— Kur važiuojate? — klau
sia.

— Į Tiflizą, — atsakome.
— Ten giminių turite?
— Ne, dar tik pirmą kartą į 

.ten.
— Tai kodėl važiuojate?
— Buvome Murmane. Dabar 

norime Kaukazą pamatyti.
• Senas karys papasakojo apie 
sukilimą Kaukaze, nes iš ten 
jis pats atvažiuojąs. Sako kau
kaziečiai pagavę rusų karei
vius, apiplėšia ii paleidžia tik 
vienmarškinius. Tai atsi
tikti ir su jumis.

— Mes ne rusai, bet lietu
viai, — aiškiname jam.

— Bet ir nekaukaziečiai. Jie 
tik kaukaziečius pripažįsta. 
Visi kiti jiems rusai, — perspė
ja mus.

Karys inteligentiškos išvaiz
dos, atrodo, rimtas ir nuošir
dus. Patikėjome jam ir atsisa
kėme nuo savo kelionės į Kau
kazą.

Toliau mums beeinant, kur 
reikėtų apsistoti, sulaiko mus

vienas lietuvis tremtinis. Pasi
rodo, net iš mano gimtojo vals 
čiaus. Jis nurodo mums Lietu
vių tremtinių komitetą. Nuei
name ten ir mielai mus sutin
ka. Pasiūlo mums laikinai ap
sistoti komiteto išlaikomame 
lietuvių bendrabutyje.

Komitete randame lietuviš
kų laikraščių ir iš vieno jų su
žinome apie Smolensko lietu
vių batalijoną.

Prabuvę Caricinoje 3 savai
tes ir gerokai po kelionės pa
ilsėję, pradėjome galvoti apie 
Smolenską.

Nutarėme eiti pas Caricino 
karo komendantą prašyti ke
lionės pažymėjimų į Smolens
ką. Užeinu į jo kabinetą ir 
prašau pažymėjimo.

— Tai kodėl jūs važiuojate 
į Smolenską? čia mums labai 
reikalingi kariai, — draugiš
kai klausia komendantas. Vy
ras, matyt, malonus ir inteli
gentiškas.

— Mes esame lietuviai ir no
rime tarnauti lietuvių batali- 
jonuose, netoli savo Lietuvos, 
— aiškinu jam.

• Anglijoje, Manchesterio 
mieste, literatūros vakare sa
vo kūrinius skaitė TT Nėveravi- 
čius, S. -Laucius. VI. šlaitas ir 
R. Spalis.

• Belgijoje lietuvių eilės re
tėja. Į PLB Liežo apylinkės vai 
dybą išrinkti P. Sekmokas, J. 
Pauliukonis, Br. Paškevičius, 
A. Gajauskienė ir P. Bružas.

K. B. Kraučiūno satyriškų ei
lių, tinkamų deklamavimui ir 
dainavimui, rinkinys, ši įdomi 
Lietuvos ir Amerikos lietuvių 
gyvenimą vaizduojanti knyga 
teparduodama po 1 dol. Užsi
sakykite. Pinigus autoriui ga
lėsite pasiųsti ir vėliau, kai į- 
sitikinsite, kad knyga verta do 
lerio. Rašykite: K. B. Kraū- 
ciunas. Daynard Drive, Can
ton, Conn.

DAvenport 6-0259
RALPH K R U C H 

FOTOGRAFAS 
65-23 Grand Avenue 
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Maspeth, N. Y.

Vienybė yra vienintelis 
api-

Nes 
laikraštis kuris Teisingai 
budina tą, ką slepia kiti lai 
raščiai.

Su šituo laišku siunčiu čekį 
$5.00 ir prašau siųsti man nuo 
pirmo numerio.

Su pagarba, 
Vienybės skaitytojas.

J. "Venckus, Apartudo 493.
Maracaibo — Veneceula.

Gerb. Redaktoriau:
Pereitais metais, man pra

šant, Jūs sutikot siųsti Vieny
bę vienam DP, kurs jau ketvir
ti metai gydosi nuo kaulų džio
vos sanatorijoj Vokietijoj. Jo 
adresas: Mr. Juozas Rimkus 
Staatl. Sanat. D — I—19

13 b Gauting bei Muenchen, 
U. S. Z. Germany.

šiemis dienomis gavau iš jo 
laišku, kuriam jis trumpai ra
šo apie save ir apie Vienybę:

•Rodos dar trims mėnesiams 
gulsiu j pilną gipsą, na, o po 
trijų mėnesių tai gal atsiras 
naujų vaistų prieš kaulų džio
vą. Iš to visko susidarau nuo
mone. -kad apie atsikėlimą nėr 
ko galvot ir nežinia ar kada 
iš viso lovą apleisiu.. Gal Die
vulis parodytų savo gerą širdį...

••...Gerai dar kad laikraščių 
gaunu paskaityti, tai Tamstos 
užprenumeruotą Vienybę, kar
tais užklysta ir kiti, bet nėra 
kas ten skaityti. Vienybę <tai 
gaudo, tai taip ir dalinamės 
kcl nuplyšta beskaitant. Šiais 
metais ateina čia tik vienas 
Vienybės numeris nemokamai, 
bet mūsų čia apie 80 yra, tai 
laikraštis eina iš rankų į ran
kas.

MIČIULIO RŪBŲ KRAUTUVĖJE
Jūs galite gauti paltų ir siutų žemesnėmis kai
nomis, negu bet kurioje New Yorko krautuvėje. 
Bet, svarbiausia, jūs čia turite tą patį, šimto 
procentų vilnos ir pirmos rūšies darbo drabužių f 
pasirinkimą. Nueikite persitikrinti!

E. P. MITCHELL CO.
Manufactures of 

FINE CLOTHES FOR MEN

1245 BROADWAY BROOKLYN 21, N. Y. 
GL 5-2246

(Green Ave. kampas, pirmame aukšte, vienas blokas nuo 
Gates Ave. stoties, ražiuolant Broadway BMT Linija?.

ROOSEVELT FURNITURE COMPANY
čia gaunami geriausi bal
dai, televizijos ir radijo 
aparatai, siuvamos masi- 

■ nos, šaldytuvai ir visi kiti 
namtr apyraftgai reikalingi 
dalykai.

■

DUODAMA IŠMOKĖJIMUI 
15 MĖNESIŲ

JOKIOS GARANTIJOS
NEREIKIA

2310 West Roosevelt Road Phone SEeley 3-4711
CHICAGO 8, ILLINOIS

Atdara pirmadieniais, ketvirtadieniais iki 9:30 vai. vak. Sekm&d. nve 11—4:30 popiet

Didžiai Gerbiamieji,
Prašau paskelbti Jūsų laik

rašty sekantį pareiškįmą:
Laike savo interview spau

dos atstovams vasario 2 d. 
Brooklyne VI i ko" ir-jo Vykd. 
Tarybos narys, p. J. Brazaitis, 
pareiškė neva Lietuvių Akty
vistu Frontas (sutrumpintai 
vadinamas LAF) įteikęs pra
šymą įstoti į Vliką.

Kaip LAF sudarymo inicia
torius ir asmuo, pastatytas 
šios organizacijos priešaky, e 
bei atsakingas už jos laikyse
ną. skaitau savo .pareiga pa- • 
reikšti, jog suminėta žinia ne- 
atitinka tikrenybei: LAF jokio 
pareiškimo įstoti į Vliką nėra 
padaręs ir to padaryti negali, 
nes nelaiko savęs jokia parti
ja ar politine srove, kad galė
tų pretenduoti į vietą Vlike, 
kaip grynai -poittįnį- organiz------
mą.

LAF buvo sudarytas apjun
gimui mūsų tautos ryžtinges
nių jų elementų absoliutinės 
tautinės vienybės 4r drausmės 
pagrindu, nežiūrint kas kokiai 
priklausė politinei srovėj ar, iš
viso, nepriklausė jokiai parti
jai. Jo pagrindinis tikslas bu
vo įvykdyti bendrą mūsų tau
tos pasiryžimą už atstatymą* 
Lietuvos* ,£~ nepriklausomybės, 
kada tam buvo susidariusios 
sąlygos, ir tą savo įsipareigo
jimą jis tęsėjo forma 1941 m. 
birželio 23 dienos mūsų tautos 
sukilimo.
...Ar ir kada LAF galėtų būti 
pašauktas~ "naujai kovoto;
veiklai’Tėvynės — Lietuvos la
bui, apie taj gali spręsti ne pa
skiri buvę jo nariai, nuėję į 
partijas ar šiaip į politines gru 
peš. bet tik LAF Vadovybė pa
gal bendrą susitarimą su Vliku 
ir atsižvelgiant Lietuvos diplo
mat i., os nusistatymo.

Su tikra pagarba
Kazys Škirpa

— O kokie ten batalionai?— 
klausia manęs.

— Aišku, kad raudonieji, — 
pameluoju net nerausdamas.

— Gerai? — pasako komen
dantas, paima mūsų pažymė
jimus, išduotus Murmano.kraš
te ir savo, ranka dailia rašyse
na, užrašo: "Neturėdamas ke
lionės liudijimų, šiuo raštu pra 
šau praleisti karųivį... nuva
žiuoti ikj Smolensko’'. Parašas 
ir antspaudas. Labai trumpai, 
bet važiuojant niekur neteko 
šio pažymėjimo rodyti. Niekas 
visą kelią netikrino ir niekas 
nereikalavo jokių pažymėjimų.

Kovo mėn. 2 d. atvykome į 
Smolenską. Pirmiausia užėjo7 
me į lietuvių dalinių kūrimo 
komisiją, kur mus pasitiko vie
nas karininkas. Jis liūdnai api
budino mūsų dalinių kūrimąsi, 
nes bolševikai daro kliūtis ir 
neapkenčia jų. Tačiau patarė 
mums nueiti j vietinį batalio
ną, kur esą jau apie 500 lietu
vių karių.-Ginklų batalionas 
neturi. Tik vienas kitas karys 
teturi, atsivežę.^ savo šautuvą.

Atėję į batalioną, kuris buvo' 
įsikūręs mūrinėse kareivinėse 
ir užlipę į an'rą aukštą, ten 
patekome kaip tik į patį bata
liono kareivių mitingą.' Svar
biausias mitingo klausimas — 
ar batalionui prisiimti bolševi

kų valdžios siūlomą raudonąjį 
vardą, ar likti tautiniu • batali
onu.

Jeigu bataliona.^ prisiimtų 
raudonąjį vardą, savaime jis į- 
eitų i raudonosios armijos su
dėtį ir būtų bolševikų valdžios 
globojamas. Nesutikęs prisi
imti raudonosios spalvos, būtų 
laikomas -antibolševikiniu ba^- 
talionu. O tokio bolševikai ne
pakęstų. Tačiau, nežiūrint į bū 
simas pasėkas, kareiviai laikėsi 
kietai ir nesutiko prisiimti rau 
donųjų vardą. Pasilikti Smo
lenske ir eiti įgulos tarnybą t. 
y. tarnauti bolševikinei val
džiai, sutiko. Taip pat sutiko ir 
kariauti, jeigu vokiečiai prieitų 
tų prie Smolensko.

Po mitingo nuėjome į bata
liono raštinę, kad priimtų mus 
į batalioną. Tai išgirdę, rašti
nėje buvę kariai pastebėjo — 
kad jau nebeilgos mūsų bata
liono dienos. Tur būt, greit 
teks visiems išsiskirstyti.

— Kol išsiskirstysime, dabar 
priimkime šiuos jaunuolius, — 
pastebi kiti—Kai skirstysimės, 
t ii visi drauge.

Mas priėmė, parodė kur gul
ti ir suteikė informacijų apie 
gyvenimą batalione. O jis ne
pavydėtinas. Maistas silpno
kas. Tai ne Murmanas su rie
biais pietumis ir didele porci

ja. Bet neturint namu ir gim
tosios pastogės, kentėti dar ga 
Įima, ypač, kad tarp savųjų.

Kareiviai nuolat mitingavo 
vis dėl to raudonojo vardo. Pa
galiau kas vakaras pradėjo 
batalioną lankyti karo komi
saras Ivanovas, kurio žinio
je buvo Smolensko įgulos rau
donųjų dalinių steigimas. Iš 
pradžių jis kalbėjo gražiuoju, 
aplink save susikvietęs karei
vius. Bandė veikti į lietuvių' 
tautinę savigarbą ir maloniais 
komplimentais patraukti juos 
prie raudonųjų. Ypač mano at 
mintyje išsilaikė viena jo kal
ba, pasakyta mums, primenant 
senosios Lietuvos ryšius su 
Smolensku:

— Draugai lietuviai! Smo
lenskas pažįsta jus jau nuo se
niai nuo Didžiosios Lietuvos 
Kunigaikštystės laikų. Jau tuo 
met Smolensko sienos matė 
lietuvių karius, kurie savo nar
sumu, taurumu, dorumu ir 
drausme paliko smolenskiečių' 
tarpe gražų vardą. Ir šiandien 
Smolenskas jus gerbia ir nori 
matyti savo įguloje, savo gy
nėjų tarpe. Smolenskas tiki, 
kad jūs būsite verti savo seno
lių vardo ir jūs, lietuviai, dar 
kartą į Smolensko istoriją įne- 
šite savo įnašą.

Norėdamas geriau mus įti
kinti. priminė, kad jis nesąs

bolševikas, bet . socialrevoliu- 
cionierius. Bendri valstybės rei 
kalai ir krašto gynimas nuo 
priešų reikalauja visų srovių 
žmonėms jungtis į vieną jėgą, 
nežiūrint kieno rankos yra 
valdžia.

Ir gražūs žodžiai lietuvių 
nesuviliojo. Kaip ir anksčiau, 
jie komisarui tik trumpai 
bumtelėjo:

— Dar pasitarsime tuo rei
kalu su draugais ir pranešime 
jums.

Tarėsi ir toliau, ir vis tas 
pats. Raudonojo vardo kratė
mės iš visų jėgų. Pagaliau, 
kantrybės netekęs paskutinį 
kartą užėjo pas mus Ivanovas, 
šį kartą piktas ir griežtas. 
Daug nešnekėjas pareiškė:

—"^Draugai? Matau, kad jūs 
turite gerų agitatorių, kurie 
atkalba jus nuo jsiliejimo į 
raudonąsias eiles. Jeigu jau 
taip, tai turėsite greitai išsi
kraustyti. nes raudonoji įgula 
savo tarpe nepakęs kitokių ka 
riucmenės dalinių.

Pasidarė visai aišku, kad 
mūsų dienos batalione baigia
si.
Sekančiame numery: SKUBA
ME GĮŽTI Į LIETUVĄ
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Pasižymėję lietuvis PAUKŠČIAI IRGI STATOSI MIESTUS

Ruošiasi balsuoti BOSTONE ATIDAROMI PIRMIEJI
už Juozą Ginkų

VASARIO 16 MINĖJIMO ATGARSIAI
A. L. TAUTINĖS SĄJUNGOS RŪMAI

Brooklyne susikūrė SLA vei
kėjų komitetas, kuris rūpina
si, kad Juozas Ginkus būtų iš
rinktas SLA Pildomosios Tary
bos iždininku. To komiteto ži
niomis, daugiau kaip penkias
dešimts kuopų nominacijose, 
balsavo už Juozą Ginkų.

Daugelis SLA narių, ypač tų, 
kurie pažįsta Juozą Ginkų iš jo 
veiklos kitose organizacijose, 
siūlo jj išrinkti iždininku. Su
sirinkimuose aiškinama, kad 
Juozui Ginkui gyvenant neto
liese SLA centro, organizacijai 
susitaupytų daug pinigų, ku
riuos pirma iždininkai išleis
davo savo kelionėms ir dienpi
nigiams.

Taip pat svarstomi ir Juozo 
Ginkaus pasiūlytieji šeši punk 
tai SLA veiklai pagyvinti, ypač 
pritarimo randa jo siūlymas 
pagerinti ir pažadinti Tėvynę.,

A. L. Tautinės S-gos pirmi
ninkas dr. Colney savo progra
minėse kalbose yra pareiškęs 
kad mums lietuviams reikalin
ga kurti daugiau kūltūriniems 
reikalams namų. Tokiuose na
muose koncentruoti visą lietu
višką veiklą. Kad juose jauni
mas turėtų progos dažniau su
eiti ir vykdyti savo lietuviškas 
programas.

Netekome pavyzdingos 
lietuvaitės Pažukaitės

LINDEN, N. J. Apylinkės lie- AMSTERDAM, N- Y. — Vasa-

Aukes Vienybės 
popierio fondui

Rockville Conn. 10.00

10.00New Britain, Conn.
K Giedraitis

New Britain, Conn. .. 10.00
J. Girdės

Waterbury, Conn, f?. 10.00
I. Kutelis

Waterbury, Conn....... . 10.00
A. Račiūnas

New Britain,
J. Kreivėnas

New Britain,
J. Rulis

New Britain,
St. Tenukas

New Britain, Conn.
P. Vilčinskas

Brooklyn, N. Y. ...
A. Jurgela

Conn. . . 5.00

Conn 3.00

Conn. ... 2.00

x BALTIMORE, MD. — Vasa
rio 16 d. čia netikėtai mirė 
Emilija Pažukaitė.

Velionė išbuvo 3 dienas pa
šarvota Kazio Kučausko kop
lyčioje ir buvo gausiai vietos 
žmonių lankoma.

Jos karstas tiesiog skendo 
puikiausių gėlių vainikuose.

Vasario 20 d., ji buvo iškil
mingai su bažnytiirpm apei
gom palaidota Holy Redeemer 
kapinėse. Bažnyčioje buvo at
laikytos trejos iškilmingos mi
šios, atgiedota egzekvijos, o 
kun. L. Mendelis pasakė gražų 
veliones gyvenimui pritaikin
tą pamokslą. Į kapines paly
dėjo gausus būris giminių ir 
draugų, buvo net 18-automo- 
bilių. A. a. Emilija buvo vien
turtė dukrelė, augo pas savo 
mamytę kaip gėle darželyje, 
kurią nelaboji mirtis be laiko 
išvarė, padarydama motinai 
didelį skausmą.

Velionės Emilijos tėvelis bu
vo miręs prieš 20 metų. Dabar
ir Emilija nukeliavo pas savo lausku turėjo daug—rūpesčių. 
tėvelį, palikdama didžiausiame 
nuliūdime mylimą motiną, te
tą, dėdę, puseserę ir daug gimi 
nių Baltimore j e ir Brooklyne, 
Ambraziejus ir Jankus.

Netekusi tėvelio, Emilija jau- 
r na .būdama pradėjo dirbti.

Dirbdamos abi su mamyte, su-

Pirmuosius kultūros veiklos 
fundamentus šiandien sukūrė 
A. L. Tautinės S-gos Bostono 
skyrius. Su dideliu pasiaukoji
mų S-gos nariai talkininkavo 
rūmų_jrengimui. Ištisus 8 mė
nesius dirbo per 40 asmenų ir 
per 50 skautų, kol iš apdegusių 
rūmų pasidarė ^savo kultūros 
žydinį.

čia laimingu sutapimu, pa- 
siaukojant dail. V. Andriušiui, 
rūmai buvo išdekoruoti gra
žiausiam lietuviškam stiliuje. 
Ir su pasididžiavimu tenka pa
sakyti, kad tokių lietuviškame 
stiliuje vidaus įrengimu' Ame
rikoje nerasime..

Techniškus darbus projekta
vo ir tvarkė inž. Jonas Mika
lauskas. Jis šiam darbui įdėjo 
visą savo sielą, jis netik pro
jektavo, bet ir pats dirbo, kar
tais net ligi vidurnakčio, už tai 
negaudamas jokio atlyginimo. 
Darbų užbaigtuvėse inž. J. Mi
kalauskas pareiškė:

—“Aš savo darbą ir pasiau
kojimą skiriu jums jaunime”.

Daug pasidarbavo ir skyriaus 
pirmininkas '"‘Jomis Kasmaus- 
kas, kad šie namai taptų rea
lybe. Jis buvo vienas iš didžiau 
siu šių rūmų finansuotojų—tai 
reta asmenybė iš senesniosios 
kartos.

Dr. Bruno Kalvaitis, kuris 
įdėjo visą sielą, darbavosi ne
tik fiziniai, bet teisinius klau
simus berišdamas — užbaig
tuvėse pasakė: Negirdėtu pasi
šventimu ir didžiausiu lietuviš
ku susiklausimu mes .pirmąjį 
veiksmą užbaigėm.”

Inž. Okunis su inž. Mika-

Lietuvos Nepriklauso- 
minėjimas.

ir nepalankiam orui 
prisirinko pilnutė salė 

M. Kirbelis atidarė

rio 17 d. buvo surengtas įspū
dingas 
mybės 

Nors 
esant,
žmonių.
minėjimą, pakviesdamas Majo
rą Deal, teisėjus Aulisi, Zierak 
tarti žodį. . v

Po jų kalbėjo kun. dr. čyvas.
Vietini.'-.m dramos mėgėjų jė

gomis buvo suvaidinta “Star- 
kiškių girioje”. Dekoracijas da
rė J. Hartvig.

Pabaigoje prof. Olšausko va
dovaujamas choras padainavo 
keletą skambių dainų.

1.00

. .. 1.00

. . 1.00

LIETUVIŠKA

r

J. GUTAUSKAS, Sav.
Įvairūs gėrimai, pirmos 

rūšies virtuvė 
201-263 E. Chapel Street 

New Haven, Conn.

BROADWAY

žų namelį kuriame buvo gra
žiai įsirengusios, tik deja neil-

• gal jame teko gyventi, . /
Emilija buvo pavyzdinga lie

tuvaitė, gražiai kalbėjo lietu
viškai, nebuvo jai svetimas 
lietuviškas raštas, Vienybė 

_ gus metus lankė jos namus, 
šiandien tos pavyzdingos

tuvaitės jau nėra mūsų tarpe.

ir

lie

architektūrinėse problemose. 
Malonu konstatuoti, kad visą 
didelį technišką darbą medžių 
išpiaustyme atliko ogr. Anta
nas Bričkųs. Tai retų gabumų 
asmenybė, kuris kadaise buvęs 
Palangos burmistru, šiandien 
pasidaręs geriausias meistras 
— statybininkas.

Visų tų didelių pastangų dė
ka šiandien jau šimtai lietu
viškos visuomenės ypač jauni
mo, skaudų tuose rūmuose in
tensyviai pradėjo dirbti kultū
rinį darbą. čia ..organizuojami 
chorai, skaitykla — biblioteka 
spaudos platinimo skyrius.

Oficialus šių rūmų atidary
mas įvyks kovo mėn. 1 d. čia

tuviai gražiai paminėjo Lietu
vos nepriklausomybės šventę.

Minėjime kalbėjo: kun. To
toraitis, E. Putvytė, P. Minkū- 
nas, latvių atstovas Sprend- 
manis ir J. Valickas.

Meninę programą išpildė J. 
Čižausko vadovaujamas cho-- 
ras, šeštadieninės mokyklos 
vaikučiai, solistai O. Zubavi- 
čienė ir M. Razgaitis.

Minėjimo metu surinkta 170 
dol aukų. J. P.

DETROIT, MICH. Susirinkę 
Vasario 16 minėjimui į West- 
tern High School salę, senieji 
ir naujieji ateiviai lietuviai
širdingu plojimu sutiko JAV šios šventės vykęs ' minėji- 
senatorių Blair Moody, didelį 
lietuvių draugą.

Minėjimą atidarė Semaška, 
.po jo kalbėjo kun. dr. Boraišis 
ir dr. Padalskis.

Visus labai nustebino sena
torius Blair Moody kalba, kad 
jis taip gerai susipažinęs su Lie 
tuvos istorija ir dabartine jos 
podėtimi. Jis pabrėžė, jog Lie
tuva turi daug priešų ir 20 am
žiuje, į ją kėsinasi rusai, vo
kiečiai ir lenkai. Bet Lietuva 
bus laisva ir pasižadėjo nuo
širdžiai ginti Lietuvos bylą.

V. Sidzikauskas, padarė po
litinę apžvalgą.

Meninėje programoje gra
žiai pasirodė Detroito meni
ninkai. Solo dainavo Valenci- 
ja Stepulionytė, akompanuo
jant komp. B. Budriūnui, vyrų 
kvartetas ir buvo išpildytas 
montažas, surežisuotas J. Pus- 
dešrio “Mūsų žemės pasaka”.

Tautinių šokių grupė išpildė 
jau pažįstamus lietuviškus šo- - 
kius ir pabaigoje pasirodė

- prof. J. Motekaičio vadovau j a- 
mas vyrų choras. L. B.

mas visiems paliko gražių 
minimų. Ta proga salėje 
suaukota Tautos fondui 
600 dolerių.

atsi
buvo 
apie
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GERIAUSIS

INSURANCE
REAL ESTATE
ORMAN & MICHELSON

111.18 JAMAICA AVE.

QUALITY MARKET
VICTOR ABECUNAS, Sav.

356 PARK STREET, 
NEW BRITAIN, CONN.

KARLONAS 
Funeral Home 

Lietuviams tarnauja dau
giau, kaip 20 metų. 

280 ČHESNUT STREET, 
NEW BRITAIN, CONN. 

Tel. 9-1181

BOSTON BAKING CO.
J. Tamošauskas
B. Andrrašaitis 

Lietuviška duona tr_ =
pyragaičiai

Pristatoma į namus 
ir krautuves

Ames St., Lowell, Mass.
Tel. 2-6797

8

-4

J

Geras maistas, įvairūs 
gėrimai

Charles G. Stokus, Sav.
(Daugiau, kaip’ 20 m. buvęs 

draudimo agentas) 
154 East Main Street

Waterbury, Conn. 
TeL: 3-9766

ANTHONY MARTIN
RESTORANAS ir BARAS 

3759 N. 7th STREET,

niekad nepamirš. P. P. J.
NAUJA ALTS VALDYBA

Baltimore, Md. Paskutinia
jame ALTS 8-to skyriaus susi
rinkime buvo aptarti įvairūs 
sąjungos reikalai ir nutarta 
kreiptis į Sąjungos Centrą, kad 
paveiktų ALT, jog šis netalki
ninkautų VLIKui puolimuose 
prieš L. Diplomatijos šefą S. 
Lozoraiti.

Į naują valdybą vienbalsiai 
išrinkta senoji valdyba: pirm. 
K. Paže menas, vicepirm. P. Ja
ras, sekretoriumi J. Lietuvnin
kas ir ižd. J. Kiškis. P. J.

dau gsvečių iš visos Amerikos, 
Centro valdyba su skyriais, 
laikraščių redakcijos ir kiti.

Į iškilmes atvyksta visa AL
TS centro valdyba.

Vilėniškis

I

THE HALF SHELL
P. Janus ir G. Shlakis, Sav.

Įvairiausi gėrimai ir valgiai
-A, ISLIP, Is L, N. Y.

Bay Shore 2996.

HOLLYWOOD INN & HALL
TRAUN’S CAFE
N. E. cor. 16th Street 
and Spring Garden

Tel. LO 7-8662, LO 7-4967 
Res. Cheltenham 2562

Philadelphia, Pa.

DIAMOND CAFE
V. Bukauskas, sav.

Aluj, degtinė, vyną* 
305 BROADWAY

SO. BOSTON. MASS
SO 8-9094

J. MARKflEWICZ
AND

SONS, Inc.
Laidotuvių Direktoriai 
15 Trumbull Street 
New Haven, Conn.

TeL: 5-9229

ALŪS, DEGTINĖ, VYNAS

REgent 9-4156

BEE HIVE 
RESTAURANT

Wm. A. Aliukonis, Sav. 
Alus, pirmos rūšies maistas 
Kviečiami svečiai, atvykę 

iš kitų valstybių.
56 High St, Nashua, N. H.

Vtsoktnopai automobilių taisymu
73b-2 E. Moyamensing Avė

Philadelphia, Pa.
Tel. Howard 8-0596

DR. M. J. COLNEY

WATERBURY, CONN.
Telefonas .3-4747 

PRIĖMIMO VALANDOS:

M J. VERBYLA
Metalinių reikmenų 
krautuvė 861 Bank Street 
Degtinės krautuvė

Green ir Leonard Sts.
Waterbury, Conn U i

4 į

ELZBIETA RUDAUSKIENĖ
Savininkė

Baras Ir salės pramogoms

2419 W. 43rd STREET
Tel. Virginia 7-9880

J

STANLEY SHUKIS
Pristato į namus pirmos 
rūšies medžiagos drabužius: 

siutus, paltus i?«t.t. 
Priimami užsakymai

Atvksta į namus pamieruot 
607 Washington Ave.

Waterbury, Conn.

VINCOVIDGINIO
MAISTO KRAUTUVĖ 
438 JEFFERSON ST.

Philadelphia, Pa.
TR. 7-6627

1

LIBERTY FEDERAL SAVINGS 
“ AND LOAN ASSOCIATION

Philadelphia, Pa.
±35 NORTH BROAD STREET 

(Temporary
New Building Under Constnrctioa 

at 202-64 North Broad Street
STATEMENT OF CONDITION 
AS OF DECEMBER 31. 1951

ASSETS
First Moctcare Loam...................
I mpeorement Loam .........................
Loana on Sartnn Account! .... 
Federal Home Loan Bank Stock. . 
Caah on Hand and in Banks .... 
Office Buildlnx and Equipment . . 
Parkin* Lot— 1415 Race Street 
Dtfamd OUarret and Other AaaeU

TOTAL—89,917.587
LIABILITIES

Membert' Share Account! . . . 
Advance*----

Federal Home Loan Bank . 
Loam In Proeeea ......................
Other LlabiHtiet ......................
Employee!’ Retirement Reserve 
Other Specific Reaarvet...................
General Reaerraa . . . 8295.500 
SurplU!......................... 252.278

88,316.834
25.543 
82.997 

175,000 
1,112,033 

166.668 
22.723 
15<791

. .88.428.479

850.000 
55.431 
10.31 1 
22.077 
3,520

_____________ 547,778 
Total—89.oi 7.587

CHARLES S. CHELEDEN, President

JŪSŲ SVEIKATA PATAISOMA BE VAISTŲ IR OPERACIJŲ
SĖKMINGAI PAGYDYTŲ PACIENTŲ PADĖKOS LAIŠKAI

Įvairių rūšių negalavimai, skilvio, inkstų ir kepenų ligos, 
tulžies, pūslės visoki negalavimai, žemas ir ankstas krau
jo spaudimas, astma, kvėpavimo sutrikimai, ausų ligos, 
nervų negalavimai, neuralgija, reumatizmas, judėjimo

Brangus dr. Miller, pareiga ir dėkingumas verčia mane pa
rašyti Tamstai laišką, nes Tamsta man grąžinai sveikatą ir 
norą gyventL Daug metų kentėjau kryžiaus skausmus, o ma
no nugarkaulis buvo perkreiptas, ir sunkiai tepaeidavau, 
pasiremdamas lazda. “Progreso Italo Americano” laikraštyje 
skaičiau Tamstos pacientų padėkos laiškus. Pradžioje buvau 
skeptiškas, bet, to, man trukdė ilga ir varginanti kelionė. Bet 
pagaliau pas Tamstą atvykau, nes negalėjau pakelt skausmų.

Dabar jaučiuosi, lyg naujas žmogus. Ne tik pranyko skaus
mai, bet galiu Ir tiesiai vaikščioti. Todėl visiems patariu, net 
vyresnio amžiaus žmonėms, kreiptis į dr. Miller.

Joseph Quartullo, New York 51, N. Y.
DAUG PADĖKOS LAIŠKŲ JCS GALITE MATYT MANO BIURE

DR' J. MILLĖR, D. C. Ph. C. 790 broad street, Newark, n. j
PRIĖMIMO VALANDOS: Važiuoti iŠ New York — Hudson Tubs išCortlant

Kasdien nuo 9 ryto iki 7:30 vakare ’ St. 14th St. ar 34th St. 20-30 min. iki Newarko.,
TeL Mitchell 2-0773 Nuo stoties tik 4 blokai.

i

SILVER BELL BAKING CO.
(Taip dabar vadinasi Varpo kepykla)

Į 36-40 Stagg St., Brooklyn, N. Y.
Telefonas STagg 2-5938

ANTANAS BALČIŪNAS, savininkas

_______________ Kepa visokių rūšių duoną, ypač 
f Sy specialistai Europos ruginės duo-

I f \ \ nos, kurios jie kepa keliolika rūšių 

Vedybom ir parem
I'B keksų ekspertai
/flK ll /WiJ Bi ■ 1 uZ \ Taipgi kepa ir parduoda krautu-

K vėms *lr pristato į namus ne tik
visoki4 duoną, bet ir tortus, ke- 
sus, pyragus ir pyragaičius.

SILVER BELL BAKING CO.
Box 44 Middle Island, L. L

į, ■■■■■;— i -T=r-..... — A

HOTEL GRUSH ~
RESTORANAS ir BARAS

; ADAM QRUSH, Savininkas
i Iš kitų miestų atvykę tautiečiai visada gali gauti 

patogius ir nebrangius kambarius. \

i: 200 North Broad Št, Philadelphia, Pa.
<! • LOcust 7-9274

= COLONIAL BAR RESTAURANT
GUS TUNAITIS, Savininkas 

PIRMOS RŪŠIES MAISTAS IR GĖRIMAI.

N. E. Cor. 52nd & Spruce Sts.
PHILADELPHIA 39, PA.

i; GR. 4-2939 I;
:---------—^4

UNION BRONZE FOUNDRY
High Grade Bronze Castings 

STANLEY SKIKAS
;; SAVININKAS ;;
i! (Pėda nuo Union Avenue)

Bridgeport, Conn.
'' TEL.: 3-4696 ' '

________ PHILADELPHIA, PA.
MALONI LIETUVIŠKA UŽEIGA

ANTHONY BALCHIUNAS. SAV. 
113 SOUTH 34th STREET 

Arti Pennsylvanijos Universiteto

’ PETER DAVIDONIS
VYNAI — LIKERIAI — ALUS

2327 Brown Street —x Philadelphia, Pa<  |

L- _ - ■ • ----------------- 1
ADAM S’ CAFE

RESTORANAS IR BARAS
941 SPRING GARDEN, PHILADELPHIA, PA.

TeL PO 5-9785

Naujai atidarytas lietuviškas restoranas ir baras

TRAUN’S
N. E. cor. 7th and DAUPHIN STREET, PHILADELPHIA, PA.

TeL PO 5-9566 !

Čia parašyta apie Amerikos lietuvius
ŠIRDIES RŪMAI'— nepaprastas naujas romanas, ku

riame aprašoma viena Amerikos lietuvių šeima, ypač jų 
dukrelė, kuri vaikščioja su savo gydytoju širdies rūmuose. 
Knyga 450 puslapių, iliustruota, labai gražiai atspausdin
ta, kaina 4 doleriai. ' y> -

ŠLIUPTARNIAI — pirmutinė tokia teisinga, atvira,
• įdomi ir stambi knyga (istorinis romanas) apie Amerikos Į 

lietuvių tautinį ir kultūrinį atgimimą, apie jų sunkumus, 
vargus, kančias ir kovas dėl lietuvybės ir geresnio, švie- 

s sesnio rytojaus. 652 puslapiai, kieti drobės viršeliai, labai 
I graži spauda, kaina 3 doleriai.

ABIDVI KNYGOS SYKIU tik už 6 dolerius! Persiun
timo lėšas apmokame. Rašykite:

Dr. Alg. Margeris, 3325 So. Halsted St., Chicago 8, I1L

t

t

P. Pocius

vien olos, lizdus ar 
lizdus nąmus pasida- 
kai kurie net ištisus 
pasistato. Miestus sta-

LIETUVIAI PASAULYJE

Maine valstybėje yra pagar
sėjęs lietuvis sportininkas Pete 
Pocius. Jis yra Maine univer- 

• sitetd amerikoninio futbolo ko 
mandos Black Bear kapitonas, 
šiame vienete žaidžiąs jau Tre
jetą metų, šiam sezonui Black 
Bear yra laimėjusi Maine vals
tybės nugalėtojų titulą. Yan
kee konferencijos proga, buvo 
iškilmingi pietūs. Pasakytos 
kalbos ir vėliau laikraščių 
straipsniuose iškelti komandos 
kapitono P. Pociaus nuopelnai 
ir jo, kaip žaidiko, klasė.

Universiteto komandos coach 
H. Westerman pareiškė, jog Po
cius yra “pats geriausias kapi
tonas, kokį jis yra kada matęs.” 
Esą, tiesiog stinga žodžių, no
rint jį išgirti. Pocius žaidžiąs 
ryžtingai, gyvai ir sugebąs iš
naudoti visas situacijas. Jis 
aukštai vertinamas sporto va
dovybės ir kitų komandos žai- 
dikų. Westerman dar pridūrė 
kad “aš nežinau dar tokio žai
diko, kuris su tokiu entuziaz-~ 
mu ir ryžtingumu kovotų dėl 
savo komandos vardo ir per
galių”.

' Pietų metu, P. Pociuj buvo 
įteiktas sidabrinis doleris, te
kęskomanda C kaip pergales 
žymuo.

P. Pocius yra JAV gimęs lie
tuvis, augęs Rumford,.Me., mo
kęsis Stephens High School 
Rumforde ir Maine Central In
stitute. Jp pasisekimai ameri- 

j*- — kiniam futbole mus džiugina 
ih‘ ir linkėtina jam tolesnės sek-
’■ mės.

šie pasisekimai padarė dide
lį džiaugsmą P. Pociaus dėdei 
Antanui Pociui, 217 Avenue E, 
Bayonne, N. J., kuris su didele 
atyda visą laiką seka savo bro
lio sūnaus pasisekimus sporte.

Gyvuliai, panašiai kaip žmo
nės, ne 
atskirus 
ro, bet 
miestus
tosi įvairūs gyvuliai, bet ne
atsilieka ir paukščiai, štai ką 
pasakoja vienas keleivis apie 
paukščių miestą.

Lediniuotojo vandenyno pa
kraščiais gyvena daugybė pau
kščių, vadinamų pingvinais 
neskraiduoliais. Neskraiduo- 
liais juos vadina todėl, kad jie 
negali skraidyti. Jų sparnai la
bai maži, o patsai pakštis di
delis ir. nerangus. Jų kojos to
kios trumputės, kad vos gali 
vaikščioti. Vaikščioja keisto
kai: žengs žingsnį — sukasi į 
kairę, vėl žengs—į dešinę, taip 
pingvinas ir eina, kraipydama
sis į abi puses, 'eina palengvė
le. nesiskubindamas. Ištikus 
pavojui, pingvinai gelbstisi ki
tokiu būdu: gulę į smėlį, ima 
sparčiai irtis kojomis ir spar
nais, ir taip grert smėliu šliuo- 
žia lyg., rogėmis važiuoja, šito
kiu būdu gali pabėgti nuo prie 
šo į jūrą. O vandeny jo jau ne
pagausi: jis taip greit plaukia, 
kad greičiausias laivas jo ne
pavytų. Nardo taip gerai, žu
vis gaudo panėręs vandenyje/

Pingvinai gyvena pulkais. 
Pulkuose jų būna po keletą de
šimčių tūkstančių. Laivu plau
kiant juos galima iš tolo ma
tyti, nes jie visada tupi pajū
rio olose, atsisukę viena į kitą. 
Tupi eilėmis, tartum kareiviai 
išsirikiavę. Jaunieji tupi vie
noji vietoj, senesnieji — kitoj, 
o perinčios patelės — trečioje. 
Trumpai kalbant, visi sulyg 
amžiumi: jeigu jaunas pingvi
nas įlenda į tarpą’ senių, seniai 
jį tuojau išveja, o jeigu senis 
nueina į jaunuosius, šį taip 
pat išveja.

Pingvinai pasidaro net išti
sus miestus. Darosi juos smė
lėtuose jūros krantuose, apau
gusiuose žolėmis. Nuo pat van
dens tolyn į krantą pingvinai 
nns.imjriQ takelius. Takeliai 
būva tokie geri ir švarūs, lyg 
būtų juos žmogus padaręs. Ta
keliai eina lyguma, kryžiuoja
si labai tiesiai, ir tuo būdu vi
sas pingvinų gyvenimas kran
te būva suskirstytas nedide
liais' keturkampiais.

Kiekviename keturkanyjy bū 
na po vieną lizdą. Lizdus ping-

Vinai darosi smėly, įsikasdami 
kartais net pusę metro, ir dau
giau į žemę. Angą į olą daro 
siaurutę, o jos gale pasitaiso 
lizdą, kuriame patelė peri kiau 
šinius. čia pat šalia patelės vi
sada tupi ir patinukas. Išėjus 
iš lizdo patelei, ant kiaušinių 
tupia patinėlis. Tuo būdu jie 
peri. Pingvinai iš savo lizdo 
išsikasa dar ir po žeme kelią į 
kaimyno lizdą, o iš šio vėl į ki
tą, kad pavojaus metu galėtų 
išbėgti.

Pingvinų gyvenamoji vieta— 
tai tikras miestas, vietoj na
mų — lizdai, vietoj gatvių — 
takeliai. Ir apie visą miestą 
taip pat eina takeliai. Tvarka 
pingvinų mieste visada kuoge- 
rjausia.

• Per Paryžių rad 
sario 16 proga kaioejo 
vos atstovas Paryžiuje 
Baikis, buv. Kauno U: 
teto profesoriui dabar 
soriaująs Sorbonnos 
tete. Georges Manut 
vių žurnalistų Saūu 
žiaus skyriaus pirm 
Lanskoronskis.

ją Va-

dr. S. 
iversi - 
proie-

ir Lietu- 
gos Pary- -

• I Lietuvių žurnalistų Są
jungos Anglijos skyriaus val
dybą išrinkti K. Obuolėnas, F. 
Neveravičius ir Si. Žymantai.

• A. Liutkus, buvęs Lietu
vos pasiuntinybės Paryžiuje 
sekretorius, aplankė Strasbur- 
ge LE universiteto lietuvius stu 
dentus stipendininkus ir pada
rė vizitą prorektoriui Gailiui.

i-Laiškai
Gerb. Redaktoriau:
Aš jums buvau pasiuntęs 

laiškutį, kad nutraukiu prenu
meratą 1952 m.

Jonas Miškinis

Naujas Gabijos 
numeris

• Vas. 16 minėjime Paryžių 
je kalbėjo dr. S. Bačkis, prof. 
Pestmalis, prof. G Mature ir 
E. Turauskas. Pt r:raukos metu 
aukas rinko Tautos Fondo įga
liotinis Prancūzijai A. Miche- 
levičius, padedamas dr. Bražė
naitės ir J. Pūskoriąus. Muzi
kui Užpolevičiui vadovaujant 
gražiai pasirodė jaunimo cho
ras. Solo dainavo V. Deltuva, 
deklamavo dr. Bražėnaitė. J. 
Sirtutaitė, B. Stranskauskaitė 
ir B. Kučinskas.-

IŠ DŪMINĖS LŪŠNELĖS,

bevielėje, kur ir 
dirbti, 
nybės

noriu vėl 
skaitytoj u.

sąlygoms dar 
toliau patiek; 
pasilikti Vie

MAISTAS
QUALITY MEAT MARKET 

Pirmos rūšies mėsa.
Priimami užsakymai vesp 

tuvėms ir kitokioms 
puotoms.

Savininkai:
Ch. Shimanskas,

Ch. Mitchell
483 GRAND STREET, 

Brooklyn 11, N. Y.
EV. 8-4608

Literatūros žurnalo Gabijos 
antrasis numeris patiekia ver
tingų rinktinių mūsų autorių 
straipsnių. Lietuvių klasikas 
Vincas Krėvė duoda ‘ Dangaus 
ir žemės sūnų” antrosios da
lies ištrauką—‘‘Amžinojo didy
bės sosto papėdėje”. Paduoda
ma Igno šeiniaus “Raudonojo 
tvano” ištrauka. Jurgis Savic
kis rodosi su nuotaikinga nove
le Latrai. Prozos dar duoda Sta 
sius Būdavaš, Petronėlė Orin- 
taitė, Irena Joerg. Su rinktine 
poezija dalyvauja Juozas Tys- 
liavay Henrikas Radauskas, 
Gražina Tulauskaitė, Stasys 
Santvaras, Henrikas Nagys, Le 
onardas Žitkevičius ir Lewis E. 
Gielgud, kuris savo kilmę ve
da iš lietuvių. Jono Aisčio ver
time patiekiama žymiojo kinų 
poeto Li Po eilės, žurnale taip 
pat yra straipsniai: Jono Bra
zaičio, Vinco Maciūno, J. Ste- 
beikio ir kt. ir kt. Iliustracijos^ 
dail. V. K. Jonyno, žurnalą re- 

—daguoja Stepas Zobarskas. __

f

John Baltaduonis
FRANKFORD AVENUE

CAFE
1700 Frankford Ave.,

ATSIKŪRUSI LEIDYKLA PATRIAJ e
praneša visiems gerbiamiems autoriams, bendradar
biams ir bičiuliams apie veiklos pradžią JAV.
Moderniai įrengta, leidyklos spaustuvė siūlo savo 
patarnavimus organizacijoms, draugijoms, klubams, 
biznieriams ir pavieniams asmenims.

MES SPAUSDINAMIE bet kuria kalba knygas, žurnalus, į- 
vairias brošiūras, piknikų ir parengimų programas, 
bei jų skelbimus. Įvairias biznieriams reikaimgas 
sąskaitas, blankas, vizitines korteles, kvietimus ir kt. 

pavyzdingai prity-DARBAS ATLIEKAMAS punktualiai ir 
rusių spaudos žinovų.

Su pagarba

^ran^^n
^AThlAV STAMFORD, CONNECTICUT
rAlKl/t Telephone 48-2460
P. S. Leidyklos programa bus paskelbta atskirai.

Laisvei švintant... (9)

Street,

1

St. Butkus

PALŪŽO MŪSŲ PLATIEJI SPARNAI
Kelionės metu patyrėme, 

kad Kaukazas sukilo prieš ru
sus ir nori išsivaduoti. Vėl 
mums kilo naujos idėjos. Ka- 
gi, nuvažiuosime į Tiflizą, ten 
įstosime į ^sukilusių gruzinų 
kariuomenę ir padėsime jiems 
kovoti prieš mūsų visų bendrą 
priešą — rusus. O kai prasidės 
kovos dėl Lietuvos laisvės, tuo
met grįšime į Lietuvą kariau
ti.

Tuomet mūsų jaunystės spar 
nai buvo platūs. Ne nepagalvo
jome, kokiais keliais galėtu
mėm iš Kaukazo grįžti į Lie
tuvą.

Privažiavę Cariciną (šian
dien vadinamas Stalingradu), 
nutarėme truputį sustoti ir pa
sidairyti, kokiais keliais pra
smukti į Tiflizą.

PavalgęT^altos. šviežios duo
nos, einame į miestą.

Einame gatve ir savo tarpe 
kalbamės, vis minėdami Tifli
zą. Užpakalyje mūsų einąs kaž 
koks karys girdėdamas jam 
nesuprantamą kalbą ir supras
damas tik nuolat mūsų karto

jamą “Tiflizas”, susidomėjo 
mumis ir sulaiko.

— Kur važiuojate? — klau
sia.

— Į Tiflizą, — atsakome.
— Ten giminių turite?
— Ne, dar tik pirmą kartą į 

.ten.
— Tai kodėl važiuojate?
— Buvome Murmane. Dabar 

norime Kaukazą pamatyti.
• Senas karys papasakojo apie 
sukilimą Kaukaze, nes iš ten 
jis pats atvažiuojąs. Sako kau
kaziečiai pagavę rusų karei
vius, apiplėšia ii paleidžia tik 
vienmarškinius. Tai atsi
tikti ir su jumis.

— Mes ne rusai, bet lietu
viai, — aiškiname jam.

— Bet ir nekaukaziečiai. Jie 
tik kaukaziečius pripažįsta. 
Visi kiti jiems rusai, — perspė
ja mus.

Karys inteligentiškos išvaiz
dos, atrodo, rimtas ir nuošir
dus. Patikėjome jam ir atsisa
kėme nuo savo kelionės į Kau
kazą.

Toliau mums beeinant, kur 
reikėtų apsistoti, sulaiko mus

vienas lietuvis tremtinis. Pasi
rodo, net iš mano gimtojo vals 
čiaus. Jis nurodo mums Lietu
vių tremtinių komitetą. Nuei
name ten ir mielai mus sutin
ka. Pasiūlo mums laikinai ap
sistoti komiteto išlaikomame 
lietuvių bendrabutyje.

Komitete randame lietuviš
kų laikraščių ir iš vieno jų su
žinome apie Smolensko lietu
vių batalijoną.

Prabuvę Caricinoje 3 savai
tes ir gerokai po kelionės pa
ilsėję, pradėjome galvoti apie 
Smolenską.

Nutarėme eiti pas Caricino 
karo komendantą prašyti ke
lionės pažymėjimų į Smolens
ką. Užeinu į jo kabinetą ir 
prašau pažymėjimo.

— Tai kodėl jūs važiuojate 
į Smolenską? čia mums labai 
reikalingi kariai, — draugiš
kai klausia komendantas. Vy
ras, matyt, malonus ir inteli
gentiškas.

— Mes esame lietuviai ir no
rime tarnauti lietuvių batali- 
jonuose, netoli savo Lietuvos, 
— aiškinu jam.

• Anglijoje, Manchesterio 
mieste, literatūros vakare sa
vo kūrinius skaitė TT Nėveravi- 
čius, S. -Laucius. VI. šlaitas ir 
R. Spalis.

• Belgijoje lietuvių eilės re
tėja. Į PLB Liežo apylinkės vai 
dybą išrinkti P. Sekmokas, J. 
Pauliukonis, Br. Paškevičius, 
A. Gajauskienė ir P. Bružas.

K. B. Kraučiūno satyriškų ei
lių, tinkamų deklamavimui ir 
dainavimui, rinkinys, ši įdomi 
Lietuvos ir Amerikos lietuvių 
gyvenimą vaizduojanti knyga 
teparduodama po 1 dol. Užsi
sakykite. Pinigus autoriui ga
lėsite pasiųsti ir vėliau, kai į- 
sitikinsite, kad knyga verta do 
lerio. Rašykite: K. B. Kraū- 
ciunas. Daynard Drive, Can
ton, Conn.

DAvenport 6-0259
RALPH K R U C H 

FOTOGRAFAS 
65-23 Grand Avenue 
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Maspeth, N. Y.

Vienybė yra vienintelis 
api-

Nes 
laikraštis kuris Teisingai 
budina tą, ką slepia kiti lai 
raščiai.

Su šituo laišku siunčiu čekį 
$5.00 ir prašau siųsti man nuo 
pirmo numerio.

Su pagarba, 
Vienybės skaitytojas.

J. "Venckus, Apartudo 493.
Maracaibo — Veneceula.

Gerb. Redaktoriau:
Pereitais metais, man pra

šant, Jūs sutikot siųsti Vieny
bę vienam DP, kurs jau ketvir
ti metai gydosi nuo kaulų džio
vos sanatorijoj Vokietijoj. Jo 
adresas: Mr. Juozas Rimkus 
Staatl. Sanat. D — I—19

13 b Gauting bei Muenchen, 
U. S. Z. Germany.

šiemis dienomis gavau iš jo 
laišku, kuriam jis trumpai ra
šo apie save ir apie Vienybę:

•Rodos dar trims mėnesiams 
gulsiu j pilną gipsą, na, o po 
trijų mėnesių tai gal atsiras 
naujų vaistų prieš kaulų džio
vą. Iš to visko susidarau nuo
mone. -kad apie atsikėlimą nėr 
ko galvot ir nežinia ar kada 
iš viso lovą apleisiu.. Gal Die
vulis parodytų savo gerą širdį...

••...Gerai dar kad laikraščių 
gaunu paskaityti, tai Tamstos 
užprenumeruotą Vienybę, kar
tais užklysta ir kiti, bet nėra 
kas ten skaityti. Vienybę <tai 
gaudo, tai taip ir dalinamės 
kcl nuplyšta beskaitant. Šiais 
metais ateina čia tik vienas 
Vienybės numeris nemokamai, 
bet mūsų čia apie 80 yra, tai 
laikraštis eina iš rankų į ran
kas.

MIČIULIO RŪBŲ KRAUTUVĖJE
Jūs galite gauti paltų ir siutų žemesnėmis kai
nomis, negu bet kurioje New Yorko krautuvėje. 
Bet, svarbiausia, jūs čia turite tą patį, šimto 
procentų vilnos ir pirmos rūšies darbo drabužių f 
pasirinkimą. Nueikite persitikrinti!

E. P. MITCHELL CO.
Manufactures of 

FINE CLOTHES FOR MEN

1245 BROADWAY BROOKLYN 21, N. Y. 
GL 5-2246

(Green Ave. kampas, pirmame aukšte, vienas blokas nuo 
Gates Ave. stoties, ražiuolant Broadway BMT Linija?.

ROOSEVELT FURNITURE COMPANY
čia gaunami geriausi bal
dai, televizijos ir radijo 
aparatai, siuvamos masi- 

■ nos, šaldytuvai ir visi kiti 
namtr apyraftgai reikalingi 
dalykai.

■

DUODAMA IŠMOKĖJIMUI 
15 MĖNESIŲ

JOKIOS GARANTIJOS
NEREIKIA

2310 West Roosevelt Road Phone SEeley 3-4711
CHICAGO 8, ILLINOIS

Atdara pirmadieniais, ketvirtadieniais iki 9:30 vai. vak. Sekm&d. nve 11—4:30 popiet

Didžiai Gerbiamieji,
Prašau paskelbti Jūsų laik

rašty sekantį pareiškįmą:
Laike savo interview spau

dos atstovams vasario 2 d. 
Brooklyne VI i ko" ir-jo Vykd. 
Tarybos narys, p. J. Brazaitis, 
pareiškė neva Lietuvių Akty
vistu Frontas (sutrumpintai 
vadinamas LAF) įteikęs pra
šymą įstoti į Vliką.

Kaip LAF sudarymo inicia
torius ir asmuo, pastatytas 
šios organizacijos priešaky, e 
bei atsakingas už jos laikyse
ną. skaitau savo .pareiga pa- • 
reikšti, jog suminėta žinia ne- 
atitinka tikrenybei: LAF jokio 
pareiškimo įstoti į Vliką nėra 
padaręs ir to padaryti negali, 
nes nelaiko savęs jokia parti
ja ar politine srove, kad galė
tų pretenduoti į vietą Vlike, 
kaip grynai -poittįnį- organiz------
mą.

LAF buvo sudarytas apjun
gimui mūsų tautos ryžtinges
nių jų elementų absoliutinės 
tautinės vienybės 4r drausmės 
pagrindu, nežiūrint kas kokiai 
priklausė politinei srovėj ar, iš
viso, nepriklausė jokiai parti
jai. Jo pagrindinis tikslas bu
vo įvykdyti bendrą mūsų tau
tos pasiryžimą už atstatymą* 
Lietuvos* ,£~ nepriklausomybės, 
kada tam buvo susidariusios 
sąlygos, ir tą savo įsipareigo
jimą jis tęsėjo forma 1941 m. 
birželio 23 dienos mūsų tautos 
sukilimo.
...Ar ir kada LAF galėtų būti 
pašauktas~ "naujai kovoto;
veiklai’Tėvynės — Lietuvos la
bui, apie taj gali spręsti ne pa
skiri buvę jo nariai, nuėję į 
partijas ar šiaip į politines gru 
peš. bet tik LAF Vadovybė pa
gal bendrą susitarimą su Vliku 
ir atsižvelgiant Lietuvos diplo
mat i., os nusistatymo.

Su tikra pagarba
Kazys Škirpa

— O kokie ten batalionai?— 
klausia manęs.

— Aišku, kad raudonieji, — 
pameluoju net nerausdamas.

— Gerai? — pasako komen
dantas, paima mūsų pažymė
jimus, išduotus Murmano.kraš
te ir savo, ranka dailia rašyse
na, užrašo: "Neturėdamas ke
lionės liudijimų, šiuo raštu pra 
šau praleisti karųivį... nuva
žiuoti ikj Smolensko’'. Parašas 
ir antspaudas. Labai trumpai, 
bet važiuojant niekur neteko 
šio pažymėjimo rodyti. Niekas 
visą kelią netikrino ir niekas 
nereikalavo jokių pažymėjimų.

Kovo mėn. 2 d. atvykome į 
Smolenską. Pirmiausia užėjo7 
me į lietuvių dalinių kūrimo 
komisiją, kur mus pasitiko vie
nas karininkas. Jis liūdnai api
budino mūsų dalinių kūrimąsi, 
nes bolševikai daro kliūtis ir 
neapkenčia jų. Tačiau patarė 
mums nueiti j vietinį batalio
ną, kur esą jau apie 500 lietu
vių karių.-Ginklų batalionas 
neturi. Tik vienas kitas karys 
teturi, atsivežę.^ savo šautuvą.

Atėję į batalioną, kuris buvo' 
įsikūręs mūrinėse kareivinėse 
ir užlipę į an'rą aukštą, ten 
patekome kaip tik į patį bata
liono kareivių mitingą.' Svar
biausias mitingo klausimas — 
ar batalionui prisiimti bolševi

kų valdžios siūlomą raudonąjį 
vardą, ar likti tautiniu • batali
onu.

Jeigu bataliona.^ prisiimtų 
raudonąjį vardą, savaime jis į- 
eitų i raudonosios armijos su
dėtį ir būtų bolševikų valdžios 
globojamas. Nesutikęs prisi
imti raudonosios spalvos, būtų 
laikomas -antibolševikiniu ba^- 
talionu. O tokio bolševikai ne
pakęstų. Tačiau, nežiūrint į bū 
simas pasėkas, kareiviai laikėsi 
kietai ir nesutiko prisiimti rau 
donųjų vardą. Pasilikti Smo
lenske ir eiti įgulos tarnybą t. 
y. tarnauti bolševikinei val
džiai, sutiko. Taip pat sutiko ir 
kariauti, jeigu vokiečiai prieitų 
tų prie Smolensko.

Po mitingo nuėjome į bata
liono raštinę, kad priimtų mus 
į batalioną. Tai išgirdę, rašti
nėje buvę kariai pastebėjo — 
kad jau nebeilgos mūsų bata
liono dienos. Tur būt, greit 
teks visiems išsiskirstyti.

— Kol išsiskirstysime, dabar 
priimkime šiuos jaunuolius, — 
pastebi kiti—Kai skirstysimės, 
t ii visi drauge.

Mas priėmė, parodė kur gul
ti ir suteikė informacijų apie 
gyvenimą batalione. O jis ne
pavydėtinas. Maistas silpno
kas. Tai ne Murmanas su rie
biais pietumis ir didele porci

ja. Bet neturint namu ir gim
tosios pastogės, kentėti dar ga 
Įima, ypač, kad tarp savųjų.

Kareiviai nuolat mitingavo 
vis dėl to raudonojo vardo. Pa
galiau kas vakaras pradėjo 
batalioną lankyti karo komi
saras Ivanovas, kurio žinio
je buvo Smolensko įgulos rau
donųjų dalinių steigimas. Iš 
pradžių jis kalbėjo gražiuoju, 
aplink save susikvietęs karei
vius. Bandė veikti į lietuvių' 
tautinę savigarbą ir maloniais 
komplimentais patraukti juos 
prie raudonųjų. Ypač mano at 
mintyje išsilaikė viena jo kal
ba, pasakyta mums, primenant 
senosios Lietuvos ryšius su 
Smolensku:

— Draugai lietuviai! Smo
lenskas pažįsta jus jau nuo se
niai nuo Didžiosios Lietuvos 
Kunigaikštystės laikų. Jau tuo 
met Smolensko sienos matė 
lietuvių karius, kurie savo nar
sumu, taurumu, dorumu ir 
drausme paliko smolenskiečių' 
tarpe gražų vardą. Ir šiandien 
Smolenskas jus gerbia ir nori 
matyti savo įguloje, savo gy
nėjų tarpe. Smolenskas tiki, 
kad jūs būsite verti savo seno
lių vardo ir jūs, lietuviai, dar 
kartą į Smolensko istoriją įne- 
šite savo įnašą.

Norėdamas geriau mus įti
kinti. priminė, kad jis nesąs

bolševikas, bet . socialrevoliu- 
cionierius. Bendri valstybės rei 
kalai ir krašto gynimas nuo 
priešų reikalauja visų srovių 
žmonėms jungtis į vieną jėgą, 
nežiūrint kieno rankos yra 
valdžia.

Ir gražūs žodžiai lietuvių 
nesuviliojo. Kaip ir anksčiau, 
jie komisarui tik trumpai 
bumtelėjo:

— Dar pasitarsime tuo rei
kalu su draugais ir pranešime 
jums.

Tarėsi ir toliau, ir vis tas 
pats. Raudonojo vardo kratė
mės iš visų jėgų. Pagaliau, 
kantrybės netekęs paskutinį 
kartą užėjo pas mus Ivanovas, 
šį kartą piktas ir griežtas. 
Daug nešnekėjas pareiškė:

—"^Draugai? Matau, kad jūs 
turite gerų agitatorių, kurie 
atkalba jus nuo jsiliejimo į 
raudonąsias eiles. Jeigu jau 
taip, tai turėsite greitai išsi
kraustyti. nes raudonoji įgula 
savo tarpe nepakęs kitokių ka 
riucmenės dalinių.

Pasidarė visai aišku, kad 
mūsų dienos batalione baigia
si.
Sekančiame numery: SKUBA
ME GĮŽTI Į LIETUVĄ



VIENYBE S. ŽYMANTAS SU B. BIELIUKU ATSAKO
M. MACKEVIČIUI 1R K. ŽALKAUSKUI MŪSŲ VEIKLA BAIGSIS LIETUVOS PASIENY!
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Vliko atstovas, kalbėdamas 
vasario 16 d. išvakarėse, pa
reiškė, kad Vilkas nepretenduo 
ja į būsimos Lietuvos valdymą, 
pabrėždamas, jog jo veikla bai
gsis Lietuvos pasieny.

Iš Amerikos Balso progra
mos Lietuvai.

J. ANTANAITIS, Waterbury, Co/in,

kraš-

ener- 
vado-

Būsiu Tamstai dėkipgas, jei 
Tamsta rasi galimdpatalpinti 
Tamstos laikrašty šį mano laiš
ką.

Dėl mano straipsny paliestų 
dalykų, iškilusių sąryšį su Chi- 
cagos liaudininkų suvažiavime 
1951. XII. 15-16 d., mane as
meniškai paliesdami, atisakė 
p. M. Mackevičius ir p. K, žal
kauskas.

P. M. Mackevičius pareiškia, 
kad tvirtinimas, jog jis būtų 
LRS narius išvadinęs “lachud- 
romis” neatitinka tiesai. Ne-

r- noriu abejoti p. M. Mackevi- 
Numatomos divizijos čiaus žodžiu Tokio *ategoriš-

J ko tvirtinimo akyvaizdOjC man
belieka prisipažinti sužydus 
ir p. M. Mackevičių už jam pa
darytą nemalonumą atsiprašy
ti.

Nebuvęs suvažiavime, neži
nau apie kokius pataloginio 
pobūdžio reiškinius “Nepriklaū 
somos Lietuvos gyvenime” kai 
bėjo suvažiavime p. M. Macke
vičius. Man rodos, kad a. a. dr. 
K. Griniaus patarimu apie tą 
laikotarpį, su jo klaidomis ir 
laimėjimais, jau būtų galima 
ir reikėtų kalbėti be aistros ir 
pagiežos.

P. M. Mackevičius tvirtina, 
kad jis LRS narių “lachudro- 
mis” nevadino, savo laiške tos 
sąvokos komplimentą pritaiko 
man įr tam mano prieteliui, 
kuris apie minėtą suvažiavimą 
man rašė. Jis nebuvo p.B. Bie- 
liukaš. ' "

Nieko nauja nėra ir mano 
asmens palyginime su a. a. Par 
šalčiu Gabriu. Tenka daryti 
išvadą, kad mūsų visuomeni
niame gyvenime į kiekvieną 
kritikos žedį, į kiekvieną kito
kią nuomonę teturimas argu
mentas — “gabrininkas”. Tas 
argumentas jau seniai varto
jamas. Kaj vieni žmonės prieš 

-šešis metus tvirtino, kad Lie- 
voje yra gerai organizuota re
zistencija, ir jos vadovybė, tie

Atlanto tarybos konferencija 
Lisabonoj pasibaigė. Ji nebuvo 
ilga, nes suvažiavusiems mi
nistrams reikėjo tik patvirtin- 

“ t i kc misijų paruoštus planus.
Džiugu konstatuoti, kad šį 

kartą konferencijoje dalyvavo 
Graikijos ir Turkijos atstovas. 
Truko tik. kaip pareiškė portu
galų ministras, vienos Ispani
jos ir jis labai apgailestavo, 
jog dar nepašalinta ta absur
diška strategija, kuri išjungia 
Ispaniją iš vakarų pasaulio gy
nimo.

Achesonas. kalbėdamas šioj 
kenferencijoj. priminė, jog vi
sų svarbiausias tikslas yra di- 

"-vizijas nuo popieriaus perkel
ti i realybę. Tas nebūsią taip 

- lengva, nes 
niu. kurios

teks imtis priemo
li kiekvieno mūsų 
didžiausio pasiau- 
jei trokštama tai-kejimo. Bet

kos. tai reikia sukurti galinga
: armija, ne preventivinio karo 

pradėjimui, bet kad būtų atim-
ta agresoriui drąsa mestis j 
avantiūrą.

Atlanto taryba apsiribojo
rr Europos armijos steigimą 43 
divizijom, kurios turėtų būti 
sukurtos iki šių metų pabaigos.
Gi 1954 metų pabaigoje tiki
masi turėti 100!

1 Bet kaip tas pavyks reali- žmonės buvo vadinami~ne tik K. Zaikausko ir M. Mackevi 
zuoti tikrenybėje, dar nežinia.

Neseniai minėdami Vasario 
16-tąją, turėjome progos per
žvelgti Lietuvos praeiti ir, gal
būt, kiek daugiau susimąstyt 
apie jos ateitį. Turininga lie
tuvių tautos istorija yra ge
riausias kelrodis ir šių dienų 
mūsų kovoms už laisvę ir ne
priklausomybę. Savo praeityje 
Lietuva buvo ne tik daug lai
mėjusi, iškilusi savo galybe ir 
garbe, išplėtusi valstybės sie
nas toli už etnografinių ribų, 
bet ir pralaimėjusi — netekusi 
žemių, nepriklausomybės ir 
kultūrinės bei politinės laisvės, 
net spausdinto Jietuviško žo-

sėlio sudarymo pats prisidėjo.
P. K. Zaikauskas sako, kad 

jam pasidarė baisu, bet man 
šiandien yra dar baisiau, kad 
p. K. Zaikauskas tuos 
dalykus pasakoja, 
neprasitardamas
Centro Komiteto 1951. 
m. 16 d. nutarimą kuriuo LV
LS .CK nutarė mestą p. B. Bie- 
liukui kaltinimą laikyti šmeiž
tu ir konstatavo, kad “laiko 
Bronių Bieliuką be pagrindo 
apšmeižtu ir neapkaltintu. 
Centro Komitetas visus Sąjun
gos narius kviečia užmiršti 
“dėl šio šmeižto prieš Bronių 
Bieliuką kilusius nesusiprati
mus.”

Baigdamas noriu pažymėti, 
kad neturėjau ir neturiu nei 
tikslo nei noro juodinti LVLS 
ar jos atskirus žmones. Mane 
praeity rišo nuoširdus bendra
darbiavimas Lietuvos laisvės 
kovoje su valstiečiais liaudiniu
kais, p. B. Bieliuku, p. M. Mac-^^^0- 
kevičiumi ir eile kitų. Jis buvo ir visa tai buvo prarasta ne 
pagrįstas abipusiu 
pasitikėjimu ir tą 
biavimą visad su 
prisiminsiu. Tikiu, 
šiandien sveikintų tokį pat 
bendradarbiavimą su LVLS. 
Tačiau kol kas LRS tesilaiko 
pasmerkimo, pav. Eltoje (Gab- 

-rijados skyrelyje!) už kurį bal
savo ir LVLS atstovas VLIKe. 
O ir šiandien p. K. Zalkauska's 
pareiškia, kad LRS išvis nėrėm 
tina. . ••

Be reikalo p. K. žalkauskas 
nuduoda .naivėlį dėl mano ta
riamo “slapukavimo” — virtau 
tokiu pat slapuku, kokiu yra 
prof. J. Brazaitis ar prof. J. Ka 
minskas, ir dėl tų pat priežas
čių.

Prašau, pone Redaktoriau, 
* priimti mano aukštos pagar

bos pareiškimą.
S. Žymantas

respektu ir 
bendradar- 
malonumu 

kad LRS ir 
tokį 

su

dėl išorinio priešo, ne dėl pra
našesnio jo ginklo, bet dėl vi
daus nesutarimų, oaskendūs 
vidaus kovose, dažnai tik dėl 
vadovavimo pirmenybių.

Su dėsniu^ kad istorija kar
tojasi, teko sutikti ne tik se
novės romėnams, bet jį tenka 
pripažinti ir šių dienų lietu- 
viair^s. Savo tautos istorines 
klaidas mes ;vėl kartojame. Ir

skaudžiausia, ne savame 
te, bet užsieny.

Per daug jau skiriame 
gijos vidaus kovoms dėl
ravimo. Ir ta kryptim nueita 
tiek toli, kad kartais visa veik
la pasidalina pusiau, dviem 
priešingom'kryptim (5:5), ,og 
rezultatai gaunasi lygūs. Jokie 
valdytojų pareiškimai, nors ir 
kažin kaip iškalbingi, lietuviš
kos visuomenės nenuramis, kol 
vadovaujančiuose veiksniuose 
nebus padaryta pagrindinių 
persitvarkymų. Vidaus kovų 
sūkuryje tiek toli nueita, jog 
šiandien jau nebeužtenka ano 
triukšmingo, ar vėl panašių 
“susitarimų,“ bet reikia pagrin 
dinių reformų. Nejaugi lietu
viškos visuomenės balsas pasi
liks tol negirdimas, kol kas 
nors galingesnis iš šalies per
spės?

Nėra prasmes vadovaujančių 
veiksnių “vidaus ligą” slėpti, 
kaTli visuomenei, (būtų gerai, 
kad vien tik lietuviškai visuo
menei!) taip matoma.

Daug kur Lietuvos laisvini
mo darbas bei lietuviška veik
la būtų nešesnė, jei ne ta kova 
už vadovybes.

Vasario 16 minėjime Water
bury, prof. K. Pakštas kalbėjo, 
kad kovoje su komunistiniu 
milžinu, nors ir molinėmis ko
jomis, bet vistiek^gaHngu ir

d., 
ra- 
tie 
su
tik 

pa-

pavojingu, į bendrą frontą tu
ri jungtis visos religijos, pra
dedant katalikais ir evangeli
kais, o baigiant mahometonais 
bei tikinčiais žydais, visos lais
vosios tautos ir valstybės, visi 
laisvojo pasaulio geros valios 
žmonės. Nes vienas kuris tikė
jimas, srovė ar valstybė šios 
kovos negalinti tikėtis laimėti. 
O priešingai esą, kas atskirai, 
be susitarimo su kitais, galvo
ja galįs tą kovą vesti, tas pats 
sau mirties sprendimą pasira
šo^ Prof. Pakšto žodžiais ta
riant, tas pats save “susiprog- 
dina,” pavirsta į dulkes...

Mintys, nors nenaujos, bet 
mums įsidėmėtinos, ypač šiuo 
metu. Tos prof. Pakšto min
tys gerai įsidėmėtinos visiems, 
kurie vadovauja, ar dar imsis 
vadovauti, ir kurie puoselėja 
norus, tik kad jie ar jų srovė 
turi išlaikyti to darbo mono
polį. Tokiais užsimojimais jie 
visą lietuvišką veiklą, pasak 
prof. Pakšto, pavers dulkėmis.

Beje, kova dėl srovinio do
minavimo, atrodo, kilusi iš gi
laus įsitikinimo, kad mes čia, 
emigracijoje, atstatome Lietu
vą. Tai yra, sudarome vadovy
bes, kurios ne tiek dirbtų, kiek 
kalbėtų visos Lietuvos valdan
čiu balsu, keičiame konstitu
cijas, kas, mūsų supratimu, ne
atitinka šių dienų dvasiai, aiš
kiname įstatymus ir leidžiame • 
jiems vykdyti taisykles, ne 
bendruomenę, kuri visus lietu-

KULTŪRINĖS
NAUJIENOS

Liuda® Dovydėnas redaguo
ja proza analogiją, į kurią, be 
paties redaktoriaus, įeis Vin
cas Krėvė, Petras Tarulis, Ig
nas šeinius, Jurgis Savickis ir 
dar vienas kitas žinomas rašy
tojas.

Stepas Zobarskas, literatū
ros žurnalo Gabijos redakto
rius, ruošia spaudai lietuvių 
poetų antologiją apie meilę. 
Knygą iliustravo dail. Pranas 
Lapė.

Jonas Gailius (kun. J. Kuz- 
mickis), šiuo metu gyvenąs 
Anglijoje, išleido naują apysa
ką “Kartuvės,” vaizduojančią 
lietuvių kovas pavergtoje tė
vynėje. Knyga išleista Kana
doje.

Julius štarka, ,buv. Lietuvos 
operos choro vadovas, laisvu 
nuo darbo metu rašo naujas 
kompozicijas. Pašvaistės lei
dykla išleidžia J. štarkos baž; 
nytinį kūrinį mišriam chorui, 
kuris bus paskleistas Italijoje, 
Vokietijoje, Austrijoje Ir kitur 
svetimtaučių muzikų tarpe.

Česlovas Jangas, dailinin
kas, baigia meniškai dekoruoti 
Apreiškimo parapijos didžiąją 
salę Brooklyne.

DaiL A. Tamošaitienė baigia 
parengti natūralaus dydžio 
spalvotą projektą sieniniam ki 
limui “Jūratė ir Kastytis,” ku
rį užsakė dr. P. Mažeika savo 
dukrai Jūratei, Brockton, Mass.

Dramos teatrą organizuoti, 
suburiant apylinkėje esančius 
dramos aktorius ir stipriau pa- 

- sireiškųsius mėgėjus, imasi 
New Yorko Lietuvių Bendruo
menės kultūrinė komisija.

Nelės Mazaiajtės naujoji kny
ga “Mėnuo, vadinamas me
daus,’! kurią metų.pabaigoje iš 
leido Gabijos leidykla, turi di
delį pasisekimą ir didesnė ti
ražo dalis jau išparduota.

Vysk. Motiejaus Valančiaus 
“Vaikų knygelė” jau baigta 
rinkti ir kovo mėn. išeis iš 
spaudos. Leidžia Gabija.

“Lietuvių Archyvą,” leistą 
7 vokiečių okupacijos metu 1941 

1944 m. Lietuvoje, perspausdi
no Tėvai Pranciškonai Brook
lyne. Leidinys netrūkūs pasiro 
dys knygų rinkoje.

O. B. Audronė-Balčiūnenė, 
savo poeziją spausdinti perio- 

• dikoje,- išleido- pirmąją • eilių 
■knygą “Beržų „pasakos”. Ilius
travo dail. Liudas Viliamas.

Prof. J. Puzinas baigia stu
diją is 300 pusi, apie Vilniaus 
pilis.

Pulk. J. Petraičio atsimini
mus “Kaip jie mus sušaudė” 
Vokietijoje išleidžia PLB.

Prof. M. Biržiškos veikalą a- 
pie lietuvių tautą, taip pat “ži
nomuosius lietuvius,” į kurią 

~ bus įtraukti vlsi JAV pasižymė- 
ję lietuviai, leidžia Lietuvių 
Dienų leidykla.

Ignas šeinius, kurio raštai 
švedų įkalba apie bolševizmo 
siaubą susilaukė ypatingo dė
mesio Skandinavijos kraštuo
se, baigia versti lietuvių kal- 
bon savo “Raudonąjį Tvaną”. 
Knygą šiais metais išleis vie
na liet, leidykla JAV-se.

I Skelbia antrąjį 
novelės konkursą

Chicagos Lietuvių Literatū
ros Draugija skelbia antrąjį 
novelės konkursą. Pirmojo 
sprendimas buvo paskelbtas 
praeitas metais.

1. Už geriausias noveles Chi
cagos Lietuvių Literatūros 
Draugija skiria tris premijas:

pus geležinės uždangos, be abe 
jo, daug pralieta partizanų 
kraujo, sunkiai kovota dėl lais
vės, be .pagalbos iš šalies. Už
tat daug jėgų sudėta šiapus— 
daug prikalbėta ir prisiginčy
ta, dėl titulų pripažinimo ar 
nepripažinimo, dėl vadizmo ’ 
pavojaus jr konstitucijų dva
sios. Dar daugiau veikta ir re
zoliucijų priimta, bet užtat re
zultatai apčiuopiami: prof. 
Pakšto žodžiais tariant, planin
gai “susisprogdiname”... Gerai 
dar, kad vadovaujantieji veiks
niai tebedėvi senas kepures, 
neiškeitę į vyriausybines. Nes 
kitaip būtume netekę tikro 
valstybės vyriausybės esmės 
supratimo, jau nekalbant apie 
jos autoriteto išlaikymą.

Tame; visuotiniame mūsų 
“susprogdinime” bene reikš
mingiausias aukščiau pacituo
tas Vliko atstovo pareiškimas, 
iš visų, kokį kas nors jo vardu 
yra padaręs. Gaila, kad tuos 
nūdien reikšmingus žodžius — 
“mūsų veikla baigsis Lietuvos 
pasieny” — nebuvo skaityti pa 
šaulio lietuviams Vliko šių me
tų vasario 16 d. deklaracijoj. 
Juos galėjo išgirsti tik nedau
gelis, kurie seka Amerikos Bal
so transliacijas Lietuvai.
' Tačiau jeigu rastas reikalas 
Vliko vardu tokius žodžius per 
duoti kenčiančiai Lietuvai, kur 
anot trijų į laisvę ištrūkusių 
vyrų, partijos jokios reikšmės 
neturi, tai juo labiau jie tin
ka mums patiems čia, parti
niai “susiprogdinusiems”. Ne 
eksportui, bet mums patiems 
tų žodžių raidė ir dvasia labai 
tinka, o visų pirma, visiems 
vadovaujantiems.

Kai visos savo veiklos emi
gracijoj “strategiją” planuosi
me ne tam momentui,, kada 
bus proga “pakeisti kepures,” o 
tik iki Lietuvos pasienio, nėra 
abejonės, lengvai rasime išeitį 
iš visų painiavų. Ir Vliko refor
mos bus galimos ir įmanomos, 
ir Amerikos Lietuvių Bendruo- 
menės vadovybės sudarymo 
klausimas nebus taip sunkiai 
sprendžiamas ir vienai kuriai 
srovei nebus ko siekti domina- 

»vimo.
Tiesa, vienas dienraštis ir 

dar vienas savaitraštis vis skel 
bė, kad Vliką reformuotu at
seit, -tobuliau :pertvarkyti,.kaž
kodėl visai negalima. Tačiau 
ta srovinė propaganda jau toli 
atsiliko nuo gyvenimo, nes pa

skutinės žinios sako, pat Vil
kas vienbalsiai nutaręs persi
tvarkyti. Tikėkime, kad tai 
nuoširdus nutarimas, išplaukęš 
iš gilaus supratimo padėties.

Bet ne tik Vilkui, o ir visai 
mūsų lietuviškai veiklai reikia 
persitvarkymo, konsolidacijos

NEKASDIENIŠKAS ROMANAS PRAGARO POŠVAISTĖS
Reikia manyti, kad naujas 

stambus Vytauto Alanto roma-
kelią, visiškai pasikeitė. Jis už
mušė niekšą Dzedulionį, bet ir

Rašo DR. JONAS BALYS ti maži vaikai žūstą nuo bom
bų ar trokštą aklinai nždary-

nas, kad ir jokia premija ne
apvainikuotas, sukels didelį 
susidomėjimą. Vienas dalykas 
yra tikras: kas jį skaitys, tas 
nenuobodžiaus. Vos vieną sky
relį paskaičius, sukeliamas 
toks susidomėjimas tolimesne 
įvykių raida, kad nors ir skai
tyk visą naktį, kol užmigsi, 
šiuo atžvilgiu jis prilygsta ge7 
rai dramai, kur žiūrovai taip 
ir laukia: na, kasgi bus toliau, 
kuo tas viskas pasibaigs? Tuo
jau .matyti, kad autoriui gerai 
pažįstama dramos technika, 
neveltui jis yra kelių scenos 
veikalų autorius, žodžiu, ro
mano kompozicija yra .pavyz
dinga.

Dėliai turinio ir idėjų nuo
monės skiriasi. Vieniems patiks 
Lietuvos praeities garbinimas,

pats neteko pusiausvyros: pa
sidarė girtuoklis, nebenorėjo 
toliau gyventi ir kovoti, jis žu
vo Berlyne bombardavimo me
tu, nes nesidavė nutempiamas 
į slėptuvę.

Skaitydami šią knygą, dau
gelis iš naujo pergyvens tą klai 
kų panikos laikotarpį, kuris 
visus mus buvo apėmęs 1944 
m. vasarą. Atsimenu , vienas 
prarastas žmogelis anomis die
nomis taip vykusiai apibudino, 
kas tada su mumis dėjosi: “Vi
si vaikščioja, kaip apnuodyti 
ir niekas nežino, kas reikia 
daryti.” Alantas meta tokią 
mintį: nebe dangaus, bet pra
garo galybėms atiduotas tvar
kyti šios žemės gyvenimas ir 
visur matyti ne Dievo pirštas, 
bet “prago pošvaistės”.

jieškoti kupigaikščių ir krivių 
krivaičių Lietuvoje... Per mo
kyklą ir mes, jaunoji karta, 
paveldėjome aušrininkų su
kurtą Lietuvos praeities didy
bės ir grožio kultą” (p. 13). Tas 
teisybė, nors šiandien tokias 
mintis daug kas galėtų pava
dinti pavėluotu romantizmu.

Matydami, kaip didžiosios 
neteisybės yra daromos ne tik 
atskiriems asmenims, bet išti
soms tautoms, ir visa tai veltui 
šaukiasi į dangų atmonijimo, 
Girkalnis ir Nargeliūnas gal
voja maždaug taip: jeigu jau 
šitaip gali pasaulyje dėtis, tai 
Dievo nėra, arba jei tas Dievas 
yra, tai jis ,nėra visagalis, o 
jeigu visagalis, tai nėra teisin
gas ir gailestingas, o greičiau 
beširdis ir žiaurus, žodžiu, visa

tuose vagonuose pakeliui J Si
birą? Bausmės už nuodėmes 
argumentas yra nesąmonė, nes 
toks baudimas pasiekia prįešin 
gus rezultatus: žmonės dar la
biau nusigręžia nuo žiauraus 
Dievo. Ar galima žmones baus
ti, jei Dievas pats juos netobu
lus sutvėrė? Kodėl nenubau- 
džiami tikrieji kaltininkai, o 
turi kentėti nekalti? žinoma, 
nereikia būti profesorium, kad 
tokias išvadas padaryti. Labai, 
dažnai atsitinka, kad paprasti 
ir religingi žmonės, matydami 
nesvietiškus žiaurumus ir ne
teisybę, staiga sušunka: “Tai 
jau Dievo nebėr? Religiniam 
net dažniau tokia pagunda už
eina, negu tam, kuris iš Dievo 
vistiek jokios pagalbos nesiti
ki.

I — $100.00, II $50.00, III — 
$25.00

2. Atsiųstąsias noveles ver
tins šie teisėjai: pro L Mykolas 
Biržiška, poetas Ant. Rūkas, 
dr. Petras Jonikas, rašytojas 
Antanas Tulys, mokytojas Do
mas Velička, mokytojas Matas 
Krikščiūnas ir mokytoja Sonė 
Pipiraitė. Vertintojų komisijai 
pirmininkaus Sonė Pipiraitė.

3. Premijuotas noveles Chi
cagos Lietuvių Literatūros 
Draugija spausdins metrašty
je ir kituose savo leidiniuose.

4. Konkurso teisingumui pa
tikrinti novelės turi būti pasi
rašytos slapyvardžiu. Slapyvar 
dis reikia užrašyti ant užda
ro voko, kuriame turi būti 
tikrasis autoriaus vardas-ir-ad— 
resas.

5. Noveles reikia siųsti tokiu 
adresu. Chicagos Lietuvių Li
teratūros Draugija, Antrasis 
Novelės Konkursas, 1739 So. 
Halsted Street, Chicago 8, HL, 
USA.

6. Paskutinė diena novelėms 
įteikti 1952 metų balandžio 30.
Chicagos Lietuvių Literatūros 

Draugija.

nas Dzedulionis, geros širdies, 
bet menko išsilavinimo žmoge
lis. Jis tiki ir į Dievą, ir į vel
nią, jam viskas aišku, jis viską 
moka pateisinti “tokia Dievo 
valia,” “bausmė už nuodėmes”, 
šaukia atgailauti ir t. t. Kun. 
Rimgaila, būdamas prasila
vinęs asmuo ir turėdamas gy
venimiško bei profesinio pa
tyrimo, stengiasi- tas pačias 
tiesas įvilkti į sudėtingesnį 
rūbą, tuo išlaikydamas tinka
mą orumą. Tačiau gyvenimo 
nuskriaustų ir protaujančių 
asmenybių. Girkalnio ir Nar
geliūno, ’ vistiek neįsteigia nei 
.paguosti.

Nebuvęs bedieviu iš prjnci- 
po, Nargeliūnas nustojo tikėti 
ir į Dievą, ir -į velnią, nes visa 
tai jam pasirodė beprasminga, 
pamačius kas pasaulyje deda
si. “Daugelis religijų kūrėjų ir 
galingų konfesinių ir kitokių 
organizacijų bandė žmogui iš
rašinėti receptus kaip gyventi, 
kas daryti ir ko nedaryti, o pa
sėkos kokios? Kraujo upės, 
smurtas ir gaisrai!” (p. 364). 
“Kristus paskelbė kampaniją 
prieš netiesą, blogį ir negrožį, 
bet kokių vaisių susilaukė po 
dviejų tūkstančių4 metų labai 
organizuotos ir aršios propa
gandos — matome iš šio karo 
pėdsakų”. (p.307). Išvada: 
“Krikščionybė sulošė baisų 
bankrotą ir jei j j dar tebesi
laiko, tai tik dviejų tūkstančių 
metų įsibėgėjimo dėka”, (p. 
329). Nargeliūnas- čia per daug

savotiškas, gal kas pasakys “pa 
vėluotas romantizmas,” griež
ti ir aštrūs pasaulėžiūriniai 
samprotavimai, ilgoki filosofa
vimai. Kiti piktinsis romano 
vyriausio veikėjo Girkalnio 
“bedievyste” ir atvirumu į 
“stabmeldystę”. Treti sakys, 
kad yra per daug saldaus sen- . 
timentalumo. Pagaliau bus ir 
priešingai manančių, kuriems 
nepatiks labai jau ryškios ir 
aistringos meilės scenelės, ku
rių čia irgi nemažai yra. žo
džiu, visko šioje knygoje gali
ma rasti. Tačiau tai. yra dau
giau, negu kriminahnis filmas 
ar meiliškų nuotykių rinkinys. 
Beveik kiekvienas skaitytojas 
susidarys savo nuomonę, žavė
sis arba piktinsis. Tai jau ge
ras ženklas.
TURINYS IR VEIKĖJAI

Romanas vaizduoja paskuti
nes vokiečių viešpatavimo die
nas Lietuvoje, 1944 m. birželio 
ir liepos mėn., paskum mūsų 
pabėgėlių likimą bombarduo
jamoje Vokietijoje prieš pat 
karo pabaigą. Svarbiausi vei
kėjai: Vilniaus U-to istorijos 
profesorius Girkalnis, jo drau
gas inž. Nargeliūnas, dvi stu
dentės Aldona ir Kristina, vo
kiečių gestapo agentai, išsigi-

galio, teisingo, gero ir t. t. Die- Tradicinę “bobinčiaus filo- 
vo sąvoka sunaikinta. Kuo kai sofiją”_ atstovauja za kristi j o-

Taip jau dažnai atsitinka, 
■kad rašytojams geriau pavyks
ta atvaizduoti neigiamus tipus, 
negu teigiamus. Ir Alantas 
šiuo atžvilgiu nėra išimtis. Ma
tyt, jau taip yra, kad menkys
tė lengviau pagaunama, negu 
heroiškumas, kuris iš tikrųjų, 
yra reta gėlė. “Padorus žmogus 
nėra nei .perdaug šventas nei 
per didelis nusidėjėlis: taip 
sau kažin kas per vidurį, kaip 
vasarodrungis vanduo. Jei Die
vo sutvėrimas perdaug kryp- 
telėja į vieną ar į kitą pusę, 
tai jis virsta davatka arba 
kipšo tarnų. Viduriniai žmo
nės patys tie!” (p. 255). Lite
ratui tačiau vidutinybės yra vi
sai neįdomus dalykas. Jį įdo
mina kraštutinumai, ryškūs 
tam tikros grupės atstovai.

Kodėl autorius vyriausi ro- 
mano veikėją Girkalnį padarė 
istorijos profesorium? šitai ro
lei jis mažai tetinka. Reikėjo 
jį pavadinti.- poetu, "rašytojų, 
žurnalistu, o jeigu jau būtinai 
norėjosi turėti profesorių, tai. 
nebent literatūros, tik jau ne 
istorijos. Iš svajotojo bus pras
tas istorikas. Sakysim, savo ra
šomam moksliniam veikalui jis 
parinko- pavadinimą “Lietuvos 
praeities mįslė” (p. 44) arba

TREMTIES LITERATŪROS
PERSPEKTYVOS NĖRA TRAGIŠKOS...

Pasikalbėjimas su rašyt. Vyt. Alantu, jo naujausio romano 
“Pragaro Pošvaistės” išleidimo proga

čiu. “jokios reikšmės”? 
‘ Teisingai Zaikauskas savo 
laiške Vienybei rašo, kad anks-' vius lietuviškai kultūrai išlai- 
čiau vienas jo pažįstamas jam 
sakęs, kad nesu ištikimas tau
tiniu ir valstybiniu požiūriais, 
šis asmuo yra Andrius Valuc- 
kas. Taip pat tiesa, kad žal
kauskas apie tai pranešė dr. 
K. Griniui. Bet žalkauskas nu
tyli, kad to paties dr. K. Gri
niaus parėdimu jo pareiškimas 
buvo sudegintas. 6

Daug vėliau, 1950. 6. 4 d. tuo
laikiniam Liaud. CK prez. pir- 
mminkiir prašau t, Zalka uskas 
parašė raštelį, kuriame, be ki
to, rašė: “Aš nenorėčiau atpa
sakoti visų A. Valucko minėtų . 
faktų ir protavimų — galiu ne
tiksliai perduoti ir, kai ką bū
siu ir pamiršęs”, J^is siūlo kreip 
tis į- patį .Vąlucką; kuris*.deja, 
CK. prezidiumo jau anksčiau 
(1950. 3. 22) užklaustas atsa
kė aiškintis, atsakydamas: 
politinio gyvenimo visiškai 
sitraukiau” ir kad į laiškus 
giau neatsakinėsiąs.

Be to, žalkauskas nutyli 
vieną Valucko laišką, ra
pačiam Zaikauskui 1950. 8. 22, 
kuriame^ taip sakoma: “Tiks- 

_liai neprisimenu seniai buvu- 
sid pasikalbėjimo, bet j e i g u

dievų../ Kai ta (Amžinoji) Ug
nis užges, lietuvių tautos kelias 
pasibaigs.” (p. 164). Tačiau 
Girkalnis, kaip istorijos profe
sorius, turi žinoti štai ką: nė
ra jokios abejpnės, kad seno
vės lietuviai garbino ugnį, ta
čiau dėl “amžinosios ugnies,” 
vaidilučių,' ir krivių krivaičio

Neseniai knygų rinkoje pa
sirodė Vyt. Alanto romanas 
“Pragari Pošvaistės”. Tai stam
bi, 432 psl. Tremties leidyklos 
Voiketijoj skoningai išleista 
knyga. Romane keliamos labai 
įdomios ir artimos lietuvių dva 
šiai problemos. Neabejojama, 
jog knyga sukels nemažesni su 
sidomėjimą, kaip savo laikų 
“Kryžiai”. Ta proga Jūsų ben
dradarbis kreipėsi į. autorių, 
prašydamas pasidalinti minti- 
mis kai kuriais jį patį, litera - 
turą ir mūsų bendruosius rei
kalus liečiančiais klausimais.

— Kada gimė idėja parašy
ti “Pragaro Pošvaistes”?

— Lietuvoje, vokiečių oku
pacijos metais.^ -•

— Kokios problemos kelia
mos Jūsų knygoje?

— Amžinosios dievų j ieško
jimo bef praradimo, meilės, 
nostalgijos, teisybės ir smurto

kyti burtų, bet stačiai atrodo, 
švietimo ministeriją organizuo 
jame, žodžiu, užimame rakti
nes pozicijas, būsimai, išlais
vintai Lietuvai. O kada toks 
momentas ateis, beliks tik tai 
“valdžiai” .pasiskubinti sugrįž
ti į ten...

Atsiprašau, tai ne mano fan
tazijos. Ir ne eilinio tautiečio, 
susmulkėjusio emigrantiniame 
gyvenime, o įkvėpimas dvelkia 
iš mūsų vadovybių, Tš tų vado- 
vybių, kurios save nuo teisėtos 
Lietuvos vyriausybės teatski- 
ria tik kepurių skirtume...

Galima visaip pajuokauti. 
Galima ir džiaugtis, kad dar 
mokame rūškanoj emigracijoj 
juokauti. Tačiau pasekmės iš 
to yra blogesnės, negu žai
džiant kortų nameliais. Pagal 
tą “kepurių skirtumo” šūkį ir 
išsirikiavome lietuviškoje veik
loje. Atvejų atvejais visas Lie
tuvos laisvinimo darbas, visos 
lietuvybės ugdymo ir išlaikymo 
pastangos virsta stačiaL-fron- 
tu, mūšyje už būsimos Lietu
vos valdžią. Už patogesnes po
zicijas jai užimti.

Dar prieš 2—3 metus girdė-
Union

— Kartais aš jo neapkenčiu.
— Ar Jūs perrašinėjate savo 

veikalus?
—. “Pragaro Pošvaistes” per- ■ 

rašiau šešis kartus.
— Ar Jūs mėgstate visuome

ninį veikimą?
— Mėgstu jį stebėti. Visuo

meninio veikimo scenoje gali
ma rasti daug medžiagos kome 
dijoms, o gal teisingiau — tra
gikomedijoms...

—Ką Jūs galvojate apie mfi- 
-sų partijas?---------------------------

— Partijų vėliavas mes taip 
aukštai iškėlę nešame, kad net 
už jų pasislėpė mums ir Gedi
mino kalno viršūnė, o per par
tinių veiksnių temperamentin
gas kalbas nebegirdime Geleži
nio Vilko staugimo, šiandien 
partietis mums vis labiau da
rosi svarbesnis už lietuvį. Jei 
.partijų meilė ir toliau vystysis 
tokiu smarkiu tempu kaip lig

reikalauja iš religijos. Jokia būvimo reikalas yra labai ne- 
religija žmogui nieko kita ne- tikras. Istoriniai šaltiniai, ne
gali suteikti, kaip tik paguodos patvirtina, kad senovės lietu- 
ir nusiraminimo. Moralės ji viai garbino tokį Praamžių ir 
neįsteigia pakelti, kad ir ban- nežinome, kaip jį vaizduojasi, 
do. Tačiau rasti paguodos ir Nesišaukia jo pagalbos ir Gir- 
nusiramlnimo žmogui yra pa- kalnis, nes gerai žino, kad ir 
kankamaį didelis dalykas, kad. jis, kaip ir kiti dievai, nieko 
pateisintume religijos prasmę, nepadės, nes “Dievas tik kara-

rė išvadas tik ąpšmežtojo at
žvilgiu — mane išjungė iš 
VLIKo, remdamasis Zaikausko 
minimo Amerikos lietuvių vei
kėjo pareiškimu. Bet šis veikė
jas kiek vėliau, 1950. 6. 1 
parašė laišką, kuriame taip 
šo: “Aš apgailestauju, kad 
visi gandai galėjo ką giliau 
jaudinti. Jie faktinai buvo 
“audra šaukšte vandens,”
sklidę privatiniam, siaurame 
būrelyje ir jokios reikšmės bei 
įtakos čia neturėjo”. Tuos gan
dus čia atpūtė iš kitur ir jie 
vėl pranyko be pėdsako.’1---------

Tad kokia Zaikausko teigimo 
’ reikšmė ir prasmė?

žalkauskas žinojo ką sako ir 
kiti suprato,, ką jis tuo norėjo 
pasakyti.

Liaud. CKjųįpnininkas A. Au' 
.dėnas, maa. sų juo kalbantis 
pereitų me|ų gruodžio 27 d., 
Zaikausko pasisakymą Chįęą- 
goje pavadino “didesnės reikš
mės turinčių” už prieš porą me- 

r- tų padarytąjį ir Zaikausko 
• Jaįške minimą Amerikos lietu

vių veikėjo, pareiškimą. Be to, 
jis man “patarė” pasitraukti 
iš C. Komiteto, žinoma,' lieka 
klausimas: kuo Zaikausko prieš 
mane nukreiptas pareiškimas

Prieš porą metų Liaudinffikų yra svaresniš-užtą, kuriuo—j t —.. uanų, ___ _________ įvytum, ragui .su.m. m u
CK prezidiumas, tada vado- remiasi, bet kuris, jo autoriaus ame ^>aS1 a eJime u iau keįStį kepurėmis”. Per tuos pa- sų veikla baigsis Lietuvos pa 
vautas M. Mackevičiaus, pada- žodžiais, laikytinas neturin— (Nukelta į 6-tą psl.) staruosius kelerius metus ana- slėny!

Gerb. Redaktoriau,
Dėl Vienybės 7 nr. tilpusių

Šias 43 divizijas turėtų duo
ti: Prancūzija 14, Italija ir Vo
kietija po 12 ir Beneliuxo kraš
tai (Belgija, Olandija ir Liuks
emburgas) 5 divizijas.

gabrinjnkais, bet agentais, fal- 
sifikatoriais, avantiūristais. 
Kai paaiškėjo, kad buvo tvir
tinta tiesa, su vienu tokiu “gab 
rininku, falsifikatoriu, agentu 
ir avantiūristu” VLIKąs, jo ne
atsiprašęs, sėdo prie vieno-sta-

Anglija j Europos armiją ne- io ir rašėsi susitarimą. O vė- 
' duos nė vieno kareivio, lygiai 

kaip Amerika ir Kanada. Ne
duos nė turkai su graikais, ku
rie ners turi didelę armiją, 
bus reikalingi savo kraštų 
gynimui.

Praktiškai realizuoti bus
ku. Prancūzija dar nežino, kiek 
jai teks pasiųsti kariuomenės 
i Indokiniją, kiek teks laikyti

bet
ap-

sun

bų nacionalistų keliamų nera-
mumų teko sustiprinti Įgulas.

Lisabonoj nutarta paspartin
ti lėktuvų gamybą, kad iki me-
tu pabaigos būtų 4,000 lėktu- 

. vų. Bet užmiršta, jog iš sovietų 
. fabriku per paskutiniuosius 

kelis mėnesius išleista 1,700 
lėktuvų! 

• * 
■j, Sovietai ne tik su savo in- 

• fanterija ir artilerija sudaro 
rimtą jėgą, bet jie taip pat tu
ri ir stiprią aviaciją, kurioj y- 
ra labai daug moderniškų lėk
tuvų, kas Pentagonui kelia ne
rimą.

Jei sprausminius lėktuvus 
šiuo metu Amerikoje gamina 
tik keletą šimtų, iš sovietų fa
brikų išeina 5,500!

Bombonešiai? Skirtumas dar 
didesnis. Pereitais metais Ame
rikos fabrikai pagamino vos 
tik 50, gi sovietai 750. Vienas 
prieš penkiolika!

Sovietai jau gamina viršgar
sinius lėktuvus, tuo tarpu va
kariečiai svajoja tik 1954 me
tais turėti pirmąją grupę...•

Labai teisingai N. Y. H. Tri
būne muša aliarmo signalą, 
stengdamasis pabudint tuos ku 
rie snaudžia, užmigdyti klai
dingomis informacijomis apie, 
sovietus. Visą laiką buvo kar
tojama, kad sovietai atsilikę 
atominėj srityje, bet Capitza 
nė per žingsnį neatsilieka nuo 
vakariečių mokslininkų ir šiuo 
metu sovietai turi 60 bombų, 
su kuriom pajėgtų sunaikinti 
20 svarbiausių Amerikos mies
tų.

Vakarai yra smarkiai atsili
kę apsiginklavime ir turi dėti 
visas pastangas pasivyti sovie
tus. Tas nereiškia, kad vakarai 
ruošiami agresijai. Ne! Taip da
rydami tik visi išvengsime 
mirties.

liau ir. vėl, pasirėmus falsifi
kacijomis, tas asmuo imta 
skandinti ir šmeižti. Tiesa, sa
koma, kad “en politique les 
choses s’aublient vite”, tik vi
sas klausimas, su kokios rūšies 
politika čia turima reikalo. -

Priešingai p. M.' Mackevičiui, 
p. K. žalkauskas nepareiškė, 
kad netiesa jog jis būtų metęs

hnninkui p. B. Bieliukui. Prte^ 
šingai, p. K. žalkauskas dar 
paaiškino, kuo jis prie to se

čiaus laiškų prašau talpinti šį 
mano paaiškinimą.

P, Zaikauskas liaudininkų 
suvažiavime Chicago) e, išdės
tęs visą eilę motyvų prieš LRS 
Santarvę, pasakė ir paskutinį: 
DRS.n.eręmtiną ar nepalaikyti- 
ną ir 'tbdėl, ‘ kad ją remta ar 
palaiko prieš jį kalbėjęs asmuo.“ 
ši savo motyvą jis net pakar
toja;- Anksčiau už jį kalbėjęs 
asmuo buvau aš — Br. Bieliu- 
kas.

Jis savo laiške Vienybės 
sako, kad jokio šešėlio ant ma
nęs tame suvažiavime negalė
jęs mesti, nes tai anksčiau jau 
buvo padaręs viėnas Amerikos 

"lietuvių veikėjas. ‘

is 
pa- 
dau

dar

Napoleonas Lietuvoje (4)

DIDŽIOJI ARMIJA KELIASI PER NEMUNĄ
Sąjuhga tarp Napoleono ir 

Aleksandro i neilgai tvėrė. Jau 
1809 metų pabaigoje santykiai 
tarp dviejų imperatorių labai 
pablogėjo. Vis daugiau ir dau
giau nesusipratimų tarp Pran
cūzijos ir Rusijos atsirado. Na
poleonas pradėjo rimtai ruoš
tis karui prieš Rusiją.

Tam karui Napoleonas ruo
šėsi labai kruopščiai. Jis gerai 
žinojo, kad karas bus sunkus 
ir ilgas. Jam pavyko suorgani
zuoti didžiausią, kokia kada y- 
ra buvusi Europoje, armija 
Buvo nustatyta, jog 560,000 ka
reivių turės pereiti Rusijos sie
ną. ši armija didžiumoje buvo 
sudaryta iš svetimšalių.

Pagal Napoleono planą puo
limas turėjo būti labai smar
kus ir netikėtas. Tam reikėjo 
slaptai sutraukti armiją į Ru
sijos pasienį. Napoleonas bijo
jo, kad rusai pirmieji neužpul
tų Varšuvos kunigaikštijos ir 
Danzigo, kur buvo ginklų ir 
maisto atsargos.

Todėl Napoleonas pasiuntė 
pas carą savo pasiuntinį grafą 
Narbonne su laišku, mėginda
mas šį įtikinti, jog jo jausmai 
tebėra tokie pat, kaip buvę pa
sirašant sutartį Tilžėje. Svar
biausias šios misijos tikslas 
buvo laimėti laiką ir neleisti 
rusams pirmiesiems pradėti 
karą.

Grafą Narbonne caras Alek
sandras priėmė Vilniuje. Visa

■derybų laiką grafas buvo rusų 
sekamas. Mat, bijota, kad jis 
nesusitiktų su lietuviais ar len
kais.

Napoleonas buvo nutaręs 
svarbiausią puolimo smūgį duo 
ti per centrines provincijas, 
kurių užėmimas jam užtikrin
tų greitą pergalę. Todėl visas 
savo jėgas jis nutarė mesti per 
Vilnių Maskvos link.

Lietuvos sostinė, kur tuo me 
tu turėjo savo štabą caras, bu
vo svarbiausias rusų jėgų cent
ras. Kaip persikėlimo punktą 
per Nemuną Napoleonas pasi
rinko ties Kaunu.

Pasiruošimai karui buvo 
baigti, ir 1812 m. gegužės 9 d. 
Napoleonas išvyko vadovauti 
Didžiąjai Armijai, kuri jau žy
giavo. Birželio 12 d. jis atvyko 
į Karaliaučių ir po penkių die
nų pajudėjo pirmyn su štabu 
per Įsrutę, Gumbinę, Stalupė
nus ir Virbalį. 1812 birželio 21 
d. Napoleonas atvyko į Vilka
viškį. iš kur jis išleido Didžia
jai Armijai įsakymą, skelbda
mas, jog pradedami karo veiks 
mai.

Apleidęs birželio 22 dienos 
vakare Vilkaviškį, lis sustojo 
vakarieniauti pas Skriaudžių 
kleboną

Temstant. Napoleonas nuvy
ko į 6 lenkų ulonų pulko štabą, 
kuris buvo įsitaisęs Nemuno 
pakrantėje. Ten jis nusivilko

uniformą ir, paėmęs vieno len
ko karininko apsiaustą ir ke
purę, raitas, lydimas gen. Ber- 
thier, kuris irgi vilkėjo lenkų 
uniformą, nujojo į Aleksoto 
kaimelį, dabartinį Kauno prie
miestį, iš kur labai aiškiai ma
tyti Nėmuhąs ir Kaunas.

Padaręs pozicijos braižinį 
Napoleonas sugrįžo į stovyklą. 
Kiek vėliąu.. jis vėl užsėdo ant 
arklio, bet šį kartą lydimas vi
sų štabo ,karininkų,, dar kartą 
apžvalgė krantą. Jie nujojo iki 
Panemunės*?, ieškodami vietos, 
kur armija galėtų keltis. Tin
kamiausia «vieta buvd rasta 
prie Panemunės kaimo.

Baigęs žvalgybą ir nustatęs 
persikėlimo'' vietą, Napoleonas 
nuvyko į Naugardiškio kaimelį, 
apie 3 mylias nuo Nemuno, ir 
ten įrengė savo štabą.

Sekančioji diena buvo skir
ta pasirengimams. Iš čia Na
poleonas diktavo įsakymus, lie
čiančius tiltų statybą. Be to, 
jam buvo svarbu gauti žinių 
apie priešo poziciją. Tam tiks
lui savo štabe jis turėjo keletą 
lietuvių ir lenkų karininkų.

Vienas žydas, atbėgęs Iš rusų 
pusės, Napoleonui pranešė, jog 
kitoj Nemuno pusėj rusai pa
sitraukę, palikdami tik kazo
kus. Tuoj buvo pasiųsti šni
pai ir buvo nustatyta, kad žy
do pranešimai yra teisingi.

Iki paskutinės minutės Na
poleonas neleido .savo armijai

pasirodyti krante. Tesirodė len 
kų ulonai, kurių buvimas buvo 
laikomas normaliu dalyku, nes 
kairioji Nemuno pusė buvo len
kų kontroliuojama.

Napoleonas buvo įsitikinęs, 
kad rusai nežino, jog prancū
zai ruošiasi puolimui.

Birželio 23 d., naktį, laiviniu 
kai atvyko su keltuvais į per
sikėlimo vietą. 300 pėstininkų 
persikėlė per Nemuną valtimis, 
kad tuo būdu pridengtų tilto 
statybos darbus.

Nespėjus persikelti, staiga iš 
krūmų išlindo rusų gusarai, 
kurių karininkas prancūziškai 
sušuko:

— Kas ten?
— Prancūzija! — atsakė Na

poleono kareiviai.
Ir gusarai, šovę į prancūzų 

pusę, pasitraukė. Tai buvo pir
mieji karo šūviai

Tuo tarpu tiltas buvo nuleis
tas visiškoje tyloje. Armijos 
persikėlimui buvo pastatyti 
trys pantomimai tiltai. Vienas 
jų buvo pastatytas netoli Jie
sios žiočių, kiti du prie Pane
munės kaimo apie 900 pėdų 
vienas nuo kito.

P(J vidurnakčio šiais tiltais 
pradėjo žygiuoti pirmieji Na
poleono kariuomenės daliniai.

Pats imperatorius vadovavo 
operacijai, raitas stebėdamas 
nuo kalnelio, kuris vėliau buvo 
pavadintas jo vardu,.

šis persikėlimas buvo pana
šus labiau .į paradą, negu į ka
ro operaciją. Du šimtai tūks
tančių vyrų perėjo Nemuną.

Kaunas buvo paimats be šū
vio. Mieste prancūzai rado tik 
keletą kazokų, kurie nebuvo 
spėję pabėgti.

Rusai buvo nustebinti tokiu 
greitu prancūzų žygiu per Ne
muną. Caras apie tai patyrė 
baliuje kuris buvo jo garbei su
ruoštas Vilniuje. Birželio 25 d. 
caras Aleksandras I išleido pro 
klamaciją, kviesdamas gyven
tojus gintis.

Būdami silpnesni (prieš 200,- 
000 Napoleono kareivių rusai 
turėjo 130,000 ir taip staigiai 
užklupti, rusai nutarė neginti 
Vilniaus, pasitraukti į krašto 
gilumą ir laukti patogesnio 
momento. Ne tik kariuomenė 
paliko Vilnių, bet ir rusai su 
šeimomis apleido miestą. Keli 
lietuviai, kaip Varveckis ir 
Oginskis gavo įsakymą lydėti 
carą Aleksandrą. Daugelis ci
vilių, išsigandę, taip pat bėgo 
iš miesto. Trūko arklių. Viena 
moteris, nenorėdama skirtis su 
arkliu, paslėpė jį savo miega
majame kambaryje...

Sužinojęs, kad rusai trau
kiasi ir vengia kautis, Napole
onas, dar būdamas Kaune,-nu
tarė greičiau eiti pirmyn.

Jo armija pasiekė Vilnių bir
želio 28 dienos ryte. Miesto di
dikai Lačinskis ir Kosakauskas 
pasitiko Napoleoną, įteikdami 
jam miesto raktus.

Bet vilniečiai jį pasitiko su 
mažesniu entuziazmu, negu bu 
vo tikėtasi. Jis manė, kad mtes-

mėlis lietuvis Dzedulionis jau
nasis. Yra ir šalutinių asmenų: 
senis zakristijonas, kunigas 
Rimgaudas, spekuliastas Gui
ga, artistė Dana, pora vokiečių 
gestapininkų ir keletas kitj^’T

“Lietuvių tautos slaptažodis” 
(p. 209). Taip galėtų daryti tik 
poetas ar filosofas, bet jokiu 
būdu ne istorikas. Duodama ir 
viena to veikalo ištrauka, kuri 
yra gryna poezija (p. 209). Tad

rungtynių problemos...
— Kokį laikotarpį Jūs savo 

knygoj vaizduojate’
— šiuos laikus.^
— Kaip Jūs žiūrite į mūsų 

tremties literatūrą?

šiol ir jei neįvyks koks staigus 
išganingas .posūkis ir atsipei
kėjimas, mes greit nusipoliti
kuosime iki tautinės savižudy
bės. ■

— Kokį šūkį Jūs siūlytumėte

Laimingas tas, kas gali pasi-, liauja, bet ne valdo”. Savo vi- 
melsti ir nusiraminti, bet mes., zijose Girkalnis mato Praam-
negalime kaltinti tų..kuriemal 
doje ir tikėjime jokio nusira-

žių. Mes gerai žinome, kad vi
sokie pranašai ir šventieji sa-

Veikalo tikslas yra parodyti, istorikas iš Girkalnio tikrai 
kas atsitinka—sn—žmonėmis,—menkas^^iS—Syajptojąs ir poe- 
kai karas ir žmonių žiaurumai tas, kartais filosofas.

minimo ar paguodos nesuran
da.

Racionalistas Nargeliūnas, 
praradęs tikėjimą tradiciniu 
Dievu, nejaučia jokios tuštu
mos. Kitaip yra su jausmo žmo 
gumi Girkalniu. Jis įieško pa
kaitalo, to kaip romantikui ir 
dera, tą pakaitalą jis nori rasti 
senoj tautos religijoj oje. “Krik- 
čionybė atėjo iš svetur, o nena-

tas džiaugsis, sutikdamas jį, 
kaip išlaisvintoją. Vietoj to, jis 
rado miestą beveik ištuštėjusį. 
Gyventojai nerodė jokio entu
ziazmo.

Napoleonas nebuvo apskai
čiavęs, kad teks taip greitai 
žygiuoti ir kareiviams teko vie
toje ieškotis maisto. Tarp Kau
no ir Vilniaus buvo apiplėšti 
visi miesteliai: ' ;

“Miestai ir kaimai apiplėšti, 
rašė vienas prancūzų karinin
kas savo laiške iš Kauno bir
želio 28 d. Viskas atrodo, kaip 
dykuma”. Žiežmariai ir Vievis 
buvo sudeginti. Vilnius irgi ne
buvo apsaugotas nuo plėšimų. 
Panašiai buvo visoj Lietuvoje. 
Pabėgę iš armijos kareiviai 
siautė po visą kraštą, terori
zuodami valstiečius, šie, vietoj 
sutikę išlaisvintojus, bėgo ir 
slėpėsi nuo jų.

Kareiviai mažai ką rasdavo 
ir taip varginguose valstiečių 
nameliuose. Rusai buvo išvežę 
derlių, nenorėdami, kad jU tek 
tų prancūzams. > į

Arkliai nebegaudami avižU 
ir ištisus mėnesius misdami ši* 
nu, nusilpo ir tuo būdu apib 
10,000 arklių nugaišo.

Karo pradžia nebuvo sek* 
minga Napoleonui. Dar prlel 
susidurdama su priešu, kuria 
vis traukėsi, prancūzų armija, 
pavargusi ir išalkusi, neteko 
daug žmonių.

Sekančiame numery: LEN
KAI NORI PAGLEMŽTI LIE
TUVĄ.

Trijų respublikos 
prezidentu premija

padaro jiems neatitaisomas 
skriaudas. Nargeliūno žmoną 
ir vaikučius bolševikai išvežė į 
Sibirą pirmosios okupacijos, 
metu, Guigos jauną žmoną iš
niekino ir nužudė raudonar
miečiai, Girkalnis buvo vokie
čių kalintas ir kankintas už 
pogrindžio veiklą, neteko su
žadėtinės Aldonos, švelnus ir 
svajingos prigimties žmogus, 
kurio gyslomis daugiau limo
nadas, negu kraujas tekėjo, 
perėjęs kūno ir dvasios kančių

NUSIVYLIMAS DIEVU 
IR STABMELDYSTĖ

Girkalnis nustojo tikėti tra
diciniu Dievu ne dėl istorinio 
materializmo ar marksizmo į- 
takos. Kaip patriotas ir roman 
tikas, jis galvojo: “Mūsų isto
rija taip fatališkai susiklostė, 
kad mūsų valstybės ir tautos 
žlugimo pradžia maždaug su
tampa su krikščionybės pra
džia Lietuvoje. Pavyzdžių tau
tinei sąmonei žadinti reikėjo

— Ji sunkiai kovoja, bet ne
pasiduoda ..uždusinama visuo
tinio abejingumo. 1950 m. daug 
kas manė, kad ji jau guli mir
ties patale, bet 1951 m. ji stai
ga atgijo ir sulapojo vešliomis 
atžalomis. Jos ateities perspėk 
tyvos nėra tragiškos, kol gy
vens laisvoje Lietuvoje išsi- 
auklėję tremtiniai rašytojai, 
bet jei tremtis dar užtruks ir 
dabartinė rašytojų karta iš
mirs arba išeis iš rikiuotės, tai 
lietuvių literatūra, kaip tokia, 
liks tik istorijos tema...

— Ar jums patinka rašymo 
menas?

lietuviams vienyti?
— Joks šūkis nieko nepadės. 

Tik gal atomo ugnyje~būtų gž- 
lima suvirinti lietuvių širdyse 
susikaupusią savitarpio neapy
kantą ir ant išdeginto lauko 
reikėtų pastatyti milžinišką 
lentą su žaibo ugnies parašu: 
“Lietuvis lietuviui pirmų pir
miausia turi būti brolis, o tik 
paskum partietis, vienos ar ki
tos ideologijos atstovas.”

— Ką Jūs dabar rašote?
— Nemėgstu kalbėti apie 

planus, kurie neįgyvendinti. — 
Baigė pasikalbėjimą Vyt. Alan 
tas. Vyt. G.

vo sapnuose ir vizijose matė 
visokius dievus ir dvasias, kal
bėjosi su jais, gavo pavedimus 
ir t. t. Literatūriniu atžvilgiu 
ir su Girkalniu viskas tvarkoį. 
Žinoma, siūlymą grįžti į lietu
višką stabmeldystę reikia laiky 
ti tik kaip literatūrinę puoš
meną ar išmonę. Praktiškai is
torijos rato atgal ne^tsuksi. Ir 
Girkalnis daugiau pasekėjų ne 
surado, jis ir neapaštalavo. 
Tai tik besiblaškančio žmogaus

sis tikėjimas buvo lietuvių tau-
tosKenljauspadaras.GaLdėl
to mane feįp viliojo krivių tai- ^aguodaTUešvalUiIT-KUi j! su- 
valčių Lietuvą”, (puslapis 12). randama, svarbu patį paguoda.
Man rodos,, kad lietuviai stab
meldžiai buvo padoresni žmo
nės, kaip kad lietuviai krikščio 
nys... Ir Lietuva prisikėlė vado
vaujama senovės lietuvių didvy 
rių, o ne krikščiohybės apašta
lų, kurie mums buvo svetimi."

MŪSŲ TAUTOS LIKIMAS
Savo -asmeniškų nelaimių 

prislėgti, romano veikėjai ran
da progos pagalvoti ir apie 
visos tautos kančią bei netei
singą ir žiaurią jos dalią. Kai 
kurie posakiai yra puikūs afo-

Pereitais metais septyni Ve- 
necuelos lietuviai: Jurgis Bie
liūnas, Liudas- Jablonskis, Do
natas Kikas, Petrė Mikalaus
kienė, Vladas Venckus, Marius 
Zupkus ir Kęstutis Vokietaitis 
Sudėję 1,500 dolerių, paskyrė Ii 
teratūros premijoj už 1951 me
tais parašytą geriausį kūrinį, 
šią premiją jie aukojo visų 
Veneceulos lietuvių vardu, pa
gerbimui trijų Lietuvos res
publikos prezidentų A. Smeto
nos, A. Stulginskio ir K Ori
nio.

ši auka nėra eilinė. Pirmiau 
šia dėl didelės savo sumos ir 
mažo aukotojų skaičiaus, ji y- 
ra nauja, nes literatūrinę pre
miją skiria ne kokia oragniza- 
cija ,bet laisvai susitarę žmo
nės ir ji, reikia manyti, duos 
pradžią tradicinei trijų respub 
likos prezidentų premijai. Ti
kėkimės jog kitais metais atsi
ras kitur asmenų, kurie sutiks 
paaukoti pinigų premijai.

Premijai paskirti Lietuvių 
Rašyto jų. Draugi j a sudarė šios 
sudėties Jury komisiją: Juozas 
Brazaitis, Bernardas Brazdžio
nis, Aleksandras Merkelis, An
tanas-Vaičiulaitis ir Stepas Zo- 
harSkas.

KIEK KAŠTUOJA 2MOGAUS GYVYBĖ?
Mes sėdėjome smuklėje, — 

ką gi turėjome daryti, kada 
lauke tikrai buvo šuniškas 
oras. Kalbėjomės apie šį apie 
tą, kiek šiandie apie ką nors 
galima^ kalbėti. Kuris tai mū
sų staiga paklausė: “Kiek kaš
tuoja žmogaus gyvybė-”

Iki šiol tylėjęs senis Jefimas 
nusikosėjo, nusispiovė, o po to, 
mąstydamas, tarė:

“žmogaus gyvybė? Mano lai
kais buvo tvirta. kaina • trys 
rubliai. Bet tai buvo seniai...”

“Trys rubliai?”
’ “Taip, try’s rubliai: nei dau

giau nei mažiau”.
Ir senis Jefimas papasako

jo šią istoriją. •
Buvau tada apskrities gydy

toju • Verche-Ufinske, dar du 
šimtus verstų už Ufinsko, ten 
kur velniai vilkų kailiuos jodi
nėja. Taip, vilkų ten buvo. Ir 
vieną žiemą... snigo ne sniege
nomis, o storomis virvėmis. 
Tada nieko negalėjau išgirsti, 
nei rogių varpelio. Girdėdavai

FEDOR B. ISJAGIN

tik alkanų vilkų staugimą, ku
rie bastėsi aplink kaimą.

Kai vilkai pradėdavo staug
ti, tai dar kartą nueidavau į 
tvartą, patikrindavau jo lange
lį, durų sklendę, paglostyda- 
vau drebantį, arkliapalaikį, per 
sižegnodavau ir nueidavau gul 
ti. Bet užmigti negali. Vis kar
šiau girdėdavosi artėjantis 
staugimas, šuo pradėdavo ne
rimauti ir cypti . Ir pačiam 
norėdavosi geriau cypti... Bet 
Bet staugimas dar nėra blo
giausia. Baisiausia būdavo — 
staiga prasidėjusi tyla. Tada 
jau žinai: vilkai surado auką. 
Išgirsti riksmą ir vaitojimą, o 
po to vėl staugimą.

Patys ūkininkai nelabai de
juoja dėl tų bestijų. “Vilkas 
irgi Dievo tvarinys” — sako 
jie. “Argi jis turi sniegu mįsti? 
Jei kuriai avelei yra skirta bū
ti sunaikintai, tai ji ir bus su
draskyta. Melsk Dievą, kad ne 
tavo avis būtų. Dėl visa ko už

daryk tvarto langelį. Tačiau 
jei tavo avis bus sudraskyta, 
tai tau irgi bus geri vilkapini- 
giai sumokėti!”

Su tais vilkpinfgiais dalykas 
yra toks.

Dar nuo carienės Elžbietos 
laikų pagal seną įsakymą 
kiekvienas Verchne-Ufinsko ū- 
kininkas už vilkų sudraskytą 
avį gaudavo penkiasdešimt ka
peikų, už sudraskytą karvę — 
du rublius, o už sudraskytą 
žmogų — tris rublius. Mat gi
rios priklauso valstybei, ir jau 
tokia yra tvarka, kad valstybė 
atsako už nuostolius, kuriuos 
padarė jos girių gyventojai.

Kad avis turėjo penkiasde
šimties kapeikų, karvė — dvie
jų rublių, žmogus — trijų rub
lių vertę, tai maždaug tas ata- 
tiko tų laikų kainoms. Jei šian 
die avis kaštuoja daugiau, tai 
ta klaida lengvai pataisoma, 
nes paprastai valdžiai prane
šama daugiau, nei ištlkrųjų 
būna aviu sudraskyta, ūkinin

kai laikosi tokios taisyklės: 
trys negyvos už vieną gyvą avį. 
Karvių dabar vilkai išvis ne
puola, nes tik retas ūkininkas 
teturi karvę ir jos tokios liesos, 
kad vilkai jų visai neliečia.

• žmogaus kaina buvo trys 
rubliai, tokia ji ir liko. Būtų 
sunku paimti trijų negyvėlių 
vilkpihigius, jei tikrumoje su
draskoma vienas žmogus. Be 
to, žmogaus vertė nedaug te
pakilo.

Kiekvienu atveju Verchne- 
Ufinsko gyventojai trijų rub
lių atlyginimu buvo patenkin
ti: už juos galėjo nupirkti eg
linį karstą ir sumokėti popui 
už visai, padorias laidotuves. 
Jei velionis dar kiek palikdavo, 
tai reiškė, kad laidotuvės tikrai 
užsimokėjo. Paprastai valsty
bei nebūdavo su lavonu nei kas 
daryti. •

Aš pats esu pergyvenęs tik 
du atsitikimus, kurie lietė vilk- 
pinigius už žmones. Kartą bu
vo sudraskyta maža mergaitė 
ir tai aiškiausiame vidurdieny, 
kada ji nešėsi U miško malkų. 
Viskas buvo blo<?ni tvarkoma.

(p. 309).
Visiškai yra tvarkoj, kai Pi

lėnų kungaikščio vėlė sako: 
“Mes nepralaimėsime tol, kol 
nenusigręšime nuo lietuviškų

rizmai, kurių nępacitavus ne
galima iškęsti. “Ne tu viėnas, 
visa tauta kenčia... Tavo siel
vartas yra lašas tautos sielvar-

(Nukelta į 7 psl.)

kol aš buvau pakviestas, pra
ėjo nemaža laiko ir kai atvy
kau, jau negalėjau sutvėrimė
lio išgelbėti. Tėvai gavo tris 
rublius. Laidotuvės buvo visai 
tokios, kokios priklausė: su iš
taiginga puota, kurioj gausiai 
buvo degtinės.

Antram atsitikime vilkai bu
vo užpuolę seną moterį ir visiš
kai iki kaulų suriję. Kai aš no
rėjau apžiūrėti lavoną nieko 
negalėjau atpažinti.

Tačiau šiuo atveju jos šei
mos nariai—duktė su savo vy
ru, jokių vilkpinigių negavo. 
Mat tyrinėjant įvykį, paaiškė
jo, kad sudraskytosios vaikai 
savo seną ir sergančią motiną 
patys nugabeno J pagirį ir, pa
guldę ant sniego, paliko nelai
mingąją tom bestijom. Tai bu
vo lengva susekti iš paliktų 
pėdsakų. Be to, sena moteris, 
daug metų išgulėjusi patale, 
buvo persilpna savo jėgom atei 
ti iki miško.

Mielieji vaikai aiškinosi, kad 
visa tai padarę iš gailestingu
mo, nes negalėję ilgiau žiūrėti 
i motinos kančias, šiaip ar taip

ji būtų mirusi, taigi tikėjosi 
gauti tris rublius ir už juos su
ruošti puikias laidotuves.

Dabar, kada tik išgirstu vil
kų staugimą, visada atsimenu 
seną moterį paliktą sniege ir 
jos mieluosius vaikus, žemėje 
didžiausia bestija ..ne vilkas, 
bet žmogus.

Senis Jefimas nusispiovė, 
droviai apsidairė ir murmtelė
jo:

“Taip, tuokart žmogaus gy
vybė kaštavo dar tris rublius. 
Dabar už žmogų negausi nei 
dešimties kapeikų, nekartą, vie 
nu stikleliu degtinės teįverti- 
nama!” K

Vertė A. Sodaitis

Popieriui pabrangus, 
prenumeratos kaina 
metams tokia: JAV 5, 
Kanadoj 6 doleriai

5 p®L
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Vliko atstovas, kalbėdamas 
vasario 16 d. išvakarėse, pa
reiškė, kad Vilkas nepretenduo 
ja į būsimos Lietuvos valdymą, 
pabrėždamas, jog jo veikla bai
gsis Lietuvos pasieny.

Iš Amerikos Balso progra
mos Lietuvai.

J. ANTANAITIS, Waterbury, Co/in,

kraš-

ener- 
vado-

Būsiu Tamstai dėkipgas, jei 
Tamsta rasi galimdpatalpinti 
Tamstos laikrašty šį mano laiš
ką.

Dėl mano straipsny paliestų 
dalykų, iškilusių sąryšį su Chi- 
cagos liaudininkų suvažiavime 
1951. XII. 15-16 d., mane as
meniškai paliesdami, atisakė 
p. M. Mackevičius ir p. K, žal
kauskas.

P. M. Mackevičius pareiškia, 
kad tvirtinimas, jog jis būtų 
LRS narius išvadinęs “lachud- 
romis” neatitinka tiesai. Ne-

r- noriu abejoti p. M. Mackevi- 
Numatomos divizijos čiaus žodžiu Tokio *ategoriš-

J ko tvirtinimo akyvaizdOjC man
belieka prisipažinti sužydus 
ir p. M. Mackevičių už jam pa
darytą nemalonumą atsiprašy
ti.

Nebuvęs suvažiavime, neži
nau apie kokius pataloginio 
pobūdžio reiškinius “Nepriklaū 
somos Lietuvos gyvenime” kai 
bėjo suvažiavime p. M. Macke
vičius. Man rodos, kad a. a. dr. 
K. Griniaus patarimu apie tą 
laikotarpį, su jo klaidomis ir 
laimėjimais, jau būtų galima 
ir reikėtų kalbėti be aistros ir 
pagiežos.

P. M. Mackevičius tvirtina, 
kad jis LRS narių “lachudro- 
mis” nevadino, savo laiške tos 
sąvokos komplimentą pritaiko 
man įr tam mano prieteliui, 
kuris apie minėtą suvažiavimą 
man rašė. Jis nebuvo p.B. Bie- 
liukaš. ' "

Nieko nauja nėra ir mano 
asmens palyginime su a. a. Par 
šalčiu Gabriu. Tenka daryti 
išvadą, kad mūsų visuomeni
niame gyvenime į kiekvieną 
kritikos žedį, į kiekvieną kito
kią nuomonę teturimas argu
mentas — “gabrininkas”. Tas 
argumentas jau seniai varto
jamas. Kaj vieni žmonės prieš 

-šešis metus tvirtino, kad Lie- 
voje yra gerai organizuota re
zistencija, ir jos vadovybė, tie

Atlanto tarybos konferencija 
Lisabonoj pasibaigė. Ji nebuvo 
ilga, nes suvažiavusiems mi
nistrams reikėjo tik patvirtin- 

“ t i kc misijų paruoštus planus.
Džiugu konstatuoti, kad šį 

kartą konferencijoje dalyvavo 
Graikijos ir Turkijos atstovas. 
Truko tik. kaip pareiškė portu
galų ministras, vienos Ispani
jos ir jis labai apgailestavo, 
jog dar nepašalinta ta absur
diška strategija, kuri išjungia 
Ispaniją iš vakarų pasaulio gy
nimo.

Achesonas. kalbėdamas šioj 
kenferencijoj. priminė, jog vi
sų svarbiausias tikslas yra di- 

"-vizijas nuo popieriaus perkel
ti i realybę. Tas nebūsią taip 

- lengva, nes 
niu. kurios

teks imtis priemo
li kiekvieno mūsų 
didžiausio pasiau- 
jei trokštama tai-kejimo. Bet

kos. tai reikia sukurti galinga
: armija, ne preventivinio karo 

pradėjimui, bet kad būtų atim-
ta agresoriui drąsa mestis j 
avantiūrą.

Atlanto taryba apsiribojo
rr Europos armijos steigimą 43 
divizijom, kurios turėtų būti 
sukurtos iki šių metų pabaigos.
Gi 1954 metų pabaigoje tiki
masi turėti 100!

1 Bet kaip tas pavyks reali- žmonės buvo vadinami~ne tik K. Zaikausko ir M. Mackevi 
zuoti tikrenybėje, dar nežinia.

Neseniai minėdami Vasario 
16-tąją, turėjome progos per
žvelgti Lietuvos praeiti ir, gal
būt, kiek daugiau susimąstyt 
apie jos ateitį. Turininga lie
tuvių tautos istorija yra ge
riausias kelrodis ir šių dienų 
mūsų kovoms už laisvę ir ne
priklausomybę. Savo praeityje 
Lietuva buvo ne tik daug lai
mėjusi, iškilusi savo galybe ir 
garbe, išplėtusi valstybės sie
nas toli už etnografinių ribų, 
bet ir pralaimėjusi — netekusi 
žemių, nepriklausomybės ir 
kultūrinės bei politinės laisvės, 
net spausdinto Jietuviško žo-

sėlio sudarymo pats prisidėjo.
P. K. Zaikauskas sako, kad 

jam pasidarė baisu, bet man 
šiandien yra dar baisiau, kad 
p. K. Zaikauskas tuos 
dalykus pasakoja, 
neprasitardamas
Centro Komiteto 1951. 
m. 16 d. nutarimą kuriuo LV
LS .CK nutarė mestą p. B. Bie- 
liukui kaltinimą laikyti šmeiž
tu ir konstatavo, kad “laiko 
Bronių Bieliuką be pagrindo 
apšmeižtu ir neapkaltintu. 
Centro Komitetas visus Sąjun
gos narius kviečia užmiršti 
“dėl šio šmeižto prieš Bronių 
Bieliuką kilusius nesusiprati
mus.”

Baigdamas noriu pažymėti, 
kad neturėjau ir neturiu nei 
tikslo nei noro juodinti LVLS 
ar jos atskirus žmones. Mane 
praeity rišo nuoširdus bendra
darbiavimas Lietuvos laisvės 
kovoje su valstiečiais liaudiniu
kais, p. B. Bieliuku, p. M. Mac-^^^0- 
kevičiumi ir eile kitų. Jis buvo ir visa tai buvo prarasta ne 
pagrįstas abipusiu 
pasitikėjimu ir tą 
biavimą visad su 
prisiminsiu. Tikiu, 
šiandien sveikintų tokį pat 
bendradarbiavimą su LVLS. 
Tačiau kol kas LRS tesilaiko 
pasmerkimo, pav. Eltoje (Gab- 

-rijados skyrelyje!) už kurį bal
savo ir LVLS atstovas VLIKe. 
O ir šiandien p. K. Zalkauska's 
pareiškia, kad LRS išvis nėrėm 
tina. . ••

Be reikalo p. K. žalkauskas 
nuduoda .naivėlį dėl mano ta
riamo “slapukavimo” — virtau 
tokiu pat slapuku, kokiu yra 
prof. J. Brazaitis ar prof. J. Ka 
minskas, ir dėl tų pat priežas
čių.

Prašau, pone Redaktoriau, 
* priimti mano aukštos pagar

bos pareiškimą.
S. Žymantas

respektu ir 
bendradar- 
malonumu 

kad LRS ir 
tokį 

su

dėl išorinio priešo, ne dėl pra
našesnio jo ginklo, bet dėl vi
daus nesutarimų, oaskendūs 
vidaus kovose, dažnai tik dėl 
vadovavimo pirmenybių.

Su dėsniu^ kad istorija kar
tojasi, teko sutikti ne tik se
novės romėnams, bet jį tenka 
pripažinti ir šių dienų lietu- 
viair^s. Savo tautos istorines 
klaidas mes ;vėl kartojame. Ir

skaudžiausia, ne savame 
te, bet užsieny.

Per daug jau skiriame 
gijos vidaus kovoms dėl
ravimo. Ir ta kryptim nueita 
tiek toli, kad kartais visa veik
la pasidalina pusiau, dviem 
priešingom'kryptim (5:5), ,og 
rezultatai gaunasi lygūs. Jokie 
valdytojų pareiškimai, nors ir 
kažin kaip iškalbingi, lietuviš
kos visuomenės nenuramis, kol 
vadovaujančiuose veiksniuose 
nebus padaryta pagrindinių 
persitvarkymų. Vidaus kovų 
sūkuryje tiek toli nueita, jog 
šiandien jau nebeužtenka ano 
triukšmingo, ar vėl panašių 
“susitarimų,“ bet reikia pagrin 
dinių reformų. Nejaugi lietu
viškos visuomenės balsas pasi
liks tol negirdimas, kol kas 
nors galingesnis iš šalies per
spės?

Nėra prasmes vadovaujančių 
veiksnių “vidaus ligą” slėpti, 
kaTli visuomenei, (būtų gerai, 
kad vien tik lietuviškai visuo
menei!) taip matoma.

Daug kur Lietuvos laisvini
mo darbas bei lietuviška veik
la būtų nešesnė, jei ne ta kova 
už vadovybes.

Vasario 16 minėjime Water
bury, prof. K. Pakštas kalbėjo, 
kad kovoje su komunistiniu 
milžinu, nors ir molinėmis ko
jomis, bet vistiek^gaHngu ir

d., 
ra- 
tie 
su
tik 

pa-

pavojingu, į bendrą frontą tu
ri jungtis visos religijos, pra
dedant katalikais ir evangeli
kais, o baigiant mahometonais 
bei tikinčiais žydais, visos lais
vosios tautos ir valstybės, visi 
laisvojo pasaulio geros valios 
žmonės. Nes vienas kuris tikė
jimas, srovė ar valstybė šios 
kovos negalinti tikėtis laimėti. 
O priešingai esą, kas atskirai, 
be susitarimo su kitais, galvo
ja galįs tą kovą vesti, tas pats 
sau mirties sprendimą pasira
šo^ Prof. Pakšto žodžiais ta
riant, tas pats save “susiprog- 
dina,” pavirsta į dulkes...

Mintys, nors nenaujos, bet 
mums įsidėmėtinos, ypač šiuo 
metu. Tos prof. Pakšto min
tys gerai įsidėmėtinos visiems, 
kurie vadovauja, ar dar imsis 
vadovauti, ir kurie puoselėja 
norus, tik kad jie ar jų srovė 
turi išlaikyti to darbo mono
polį. Tokiais užsimojimais jie 
visą lietuvišką veiklą, pasak 
prof. Pakšto, pavers dulkėmis.

Beje, kova dėl srovinio do
minavimo, atrodo, kilusi iš gi
laus įsitikinimo, kad mes čia, 
emigracijoje, atstatome Lietu
vą. Tai yra, sudarome vadovy
bes, kurios ne tiek dirbtų, kiek 
kalbėtų visos Lietuvos valdan
čiu balsu, keičiame konstitu
cijas, kas, mūsų supratimu, ne
atitinka šių dienų dvasiai, aiš
kiname įstatymus ir leidžiame • 
jiems vykdyti taisykles, ne 
bendruomenę, kuri visus lietu-

KULTŪRINĖS
NAUJIENOS

Liuda® Dovydėnas redaguo
ja proza analogiją, į kurią, be 
paties redaktoriaus, įeis Vin
cas Krėvė, Petras Tarulis, Ig
nas šeinius, Jurgis Savickis ir 
dar vienas kitas žinomas rašy
tojas.

Stepas Zobarskas, literatū
ros žurnalo Gabijos redakto
rius, ruošia spaudai lietuvių 
poetų antologiją apie meilę. 
Knygą iliustravo dail. Pranas 
Lapė.

Jonas Gailius (kun. J. Kuz- 
mickis), šiuo metu gyvenąs 
Anglijoje, išleido naują apysa
ką “Kartuvės,” vaizduojančią 
lietuvių kovas pavergtoje tė
vynėje. Knyga išleista Kana
doje.

Julius štarka, ,buv. Lietuvos 
operos choro vadovas, laisvu 
nuo darbo metu rašo naujas 
kompozicijas. Pašvaistės lei
dykla išleidžia J. štarkos baž; 
nytinį kūrinį mišriam chorui, 
kuris bus paskleistas Italijoje, 
Vokietijoje, Austrijoje Ir kitur 
svetimtaučių muzikų tarpe.

Česlovas Jangas, dailinin
kas, baigia meniškai dekoruoti 
Apreiškimo parapijos didžiąją 
salę Brooklyne.

DaiL A. Tamošaitienė baigia 
parengti natūralaus dydžio 
spalvotą projektą sieniniam ki 
limui “Jūratė ir Kastytis,” ku
rį užsakė dr. P. Mažeika savo 
dukrai Jūratei, Brockton, Mass.

Dramos teatrą organizuoti, 
suburiant apylinkėje esančius 
dramos aktorius ir stipriau pa- 

- sireiškųsius mėgėjus, imasi 
New Yorko Lietuvių Bendruo
menės kultūrinė komisija.

Nelės Mazaiajtės naujoji kny
ga “Mėnuo, vadinamas me
daus,’! kurią metų.pabaigoje iš 
leido Gabijos leidykla, turi di
delį pasisekimą ir didesnė ti
ražo dalis jau išparduota.

Vysk. Motiejaus Valančiaus 
“Vaikų knygelė” jau baigta 
rinkti ir kovo mėn. išeis iš 
spaudos. Leidžia Gabija.

“Lietuvių Archyvą,” leistą 
7 vokiečių okupacijos metu 1941 

1944 m. Lietuvoje, perspausdi
no Tėvai Pranciškonai Brook
lyne. Leidinys netrūkūs pasiro 
dys knygų rinkoje.

O. B. Audronė-Balčiūnenė, 
savo poeziją spausdinti perio- 

• dikoje,- išleido- pirmąją • eilių 
■knygą “Beržų „pasakos”. Ilius
travo dail. Liudas Viliamas.

Prof. J. Puzinas baigia stu
diją is 300 pusi, apie Vilniaus 
pilis.

Pulk. J. Petraičio atsimini
mus “Kaip jie mus sušaudė” 
Vokietijoje išleidžia PLB.

Prof. M. Biržiškos veikalą a- 
pie lietuvių tautą, taip pat “ži
nomuosius lietuvius,” į kurią 

~ bus įtraukti vlsi JAV pasižymė- 
ję lietuviai, leidžia Lietuvių 
Dienų leidykla.

Ignas šeinius, kurio raštai 
švedų įkalba apie bolševizmo 
siaubą susilaukė ypatingo dė
mesio Skandinavijos kraštuo
se, baigia versti lietuvių kal- 
bon savo “Raudonąjį Tvaną”. 
Knygą šiais metais išleis vie
na liet, leidykla JAV-se.

I Skelbia antrąjį 
novelės konkursą

Chicagos Lietuvių Literatū
ros Draugija skelbia antrąjį 
novelės konkursą. Pirmojo 
sprendimas buvo paskelbtas 
praeitas metais.

1. Už geriausias noveles Chi
cagos Lietuvių Literatūros 
Draugija skiria tris premijas:

pus geležinės uždangos, be abe 
jo, daug pralieta partizanų 
kraujo, sunkiai kovota dėl lais
vės, be .pagalbos iš šalies. Už
tat daug jėgų sudėta šiapus— 
daug prikalbėta ir prisiginčy
ta, dėl titulų pripažinimo ar 
nepripažinimo, dėl vadizmo ’ 
pavojaus jr konstitucijų dva
sios. Dar daugiau veikta ir re
zoliucijų priimta, bet užtat re
zultatai apčiuopiami: prof. 
Pakšto žodžiais tariant, planin
gai “susisprogdiname”... Gerai 
dar, kad vadovaujantieji veiks
niai tebedėvi senas kepures, 
neiškeitę į vyriausybines. Nes 
kitaip būtume netekę tikro 
valstybės vyriausybės esmės 
supratimo, jau nekalbant apie 
jos autoriteto išlaikymą.

Tame; visuotiniame mūsų 
“susprogdinime” bene reikš
mingiausias aukščiau pacituo
tas Vliko atstovo pareiškimas, 
iš visų, kokį kas nors jo vardu 
yra padaręs. Gaila, kad tuos 
nūdien reikšmingus žodžius — 
“mūsų veikla baigsis Lietuvos 
pasieny” — nebuvo skaityti pa 
šaulio lietuviams Vliko šių me
tų vasario 16 d. deklaracijoj. 
Juos galėjo išgirsti tik nedau
gelis, kurie seka Amerikos Bal
so transliacijas Lietuvai.
' Tačiau jeigu rastas reikalas 
Vliko vardu tokius žodžius per 
duoti kenčiančiai Lietuvai, kur 
anot trijų į laisvę ištrūkusių 
vyrų, partijos jokios reikšmės 
neturi, tai juo labiau jie tin
ka mums patiems čia, parti
niai “susiprogdinusiems”. Ne 
eksportui, bet mums patiems 
tų žodžių raidė ir dvasia labai 
tinka, o visų pirma, visiems 
vadovaujantiems.

Kai visos savo veiklos emi
gracijoj “strategiją” planuosi
me ne tam momentui,, kada 
bus proga “pakeisti kepures,” o 
tik iki Lietuvos pasienio, nėra 
abejonės, lengvai rasime išeitį 
iš visų painiavų. Ir Vliko refor
mos bus galimos ir įmanomos, 
ir Amerikos Lietuvių Bendruo- 
menės vadovybės sudarymo 
klausimas nebus taip sunkiai 
sprendžiamas ir vienai kuriai 
srovei nebus ko siekti domina- 

»vimo.
Tiesa, vienas dienraštis ir 

dar vienas savaitraštis vis skel 
bė, kad Vliką reformuotu at
seit, -tobuliau :pertvarkyti,.kaž
kodėl visai negalima. Tačiau 
ta srovinė propaganda jau toli 
atsiliko nuo gyvenimo, nes pa

skutinės žinios sako, pat Vil
kas vienbalsiai nutaręs persi
tvarkyti. Tikėkime, kad tai 
nuoširdus nutarimas, išplaukęš 
iš gilaus supratimo padėties.

Bet ne tik Vilkui, o ir visai 
mūsų lietuviškai veiklai reikia 
persitvarkymo, konsolidacijos

NEKASDIENIŠKAS ROMANAS PRAGARO POŠVAISTĖS
Reikia manyti, kad naujas 

stambus Vytauto Alanto roma-
kelią, visiškai pasikeitė. Jis už
mušė niekšą Dzedulionį, bet ir

Rašo DR. JONAS BALYS ti maži vaikai žūstą nuo bom
bų ar trokštą aklinai nždary-

nas, kad ir jokia premija ne
apvainikuotas, sukels didelį 
susidomėjimą. Vienas dalykas 
yra tikras: kas jį skaitys, tas 
nenuobodžiaus. Vos vieną sky
relį paskaičius, sukeliamas 
toks susidomėjimas tolimesne 
įvykių raida, kad nors ir skai
tyk visą naktį, kol užmigsi, 
šiuo atžvilgiu jis prilygsta ge7 
rai dramai, kur žiūrovai taip 
ir laukia: na, kasgi bus toliau, 
kuo tas viskas pasibaigs? Tuo
jau .matyti, kad autoriui gerai 
pažįstama dramos technika, 
neveltui jis yra kelių scenos 
veikalų autorius, žodžiu, ro
mano kompozicija yra .pavyz
dinga.

Dėliai turinio ir idėjų nuo
monės skiriasi. Vieniems patiks 
Lietuvos praeities garbinimas,

pats neteko pusiausvyros: pa
sidarė girtuoklis, nebenorėjo 
toliau gyventi ir kovoti, jis žu
vo Berlyne bombardavimo me
tu, nes nesidavė nutempiamas 
į slėptuvę.

Skaitydami šią knygą, dau
gelis iš naujo pergyvens tą klai 
kų panikos laikotarpį, kuris 
visus mus buvo apėmęs 1944 
m. vasarą. Atsimenu , vienas 
prarastas žmogelis anomis die
nomis taip vykusiai apibudino, 
kas tada su mumis dėjosi: “Vi
si vaikščioja, kaip apnuodyti 
ir niekas nežino, kas reikia 
daryti.” Alantas meta tokią 
mintį: nebe dangaus, bet pra
garo galybėms atiduotas tvar
kyti šios žemės gyvenimas ir 
visur matyti ne Dievo pirštas, 
bet “prago pošvaistės”.

jieškoti kupigaikščių ir krivių 
krivaičių Lietuvoje... Per mo
kyklą ir mes, jaunoji karta, 
paveldėjome aušrininkų su
kurtą Lietuvos praeities didy
bės ir grožio kultą” (p. 13). Tas 
teisybė, nors šiandien tokias 
mintis daug kas galėtų pava
dinti pavėluotu romantizmu.

Matydami, kaip didžiosios 
neteisybės yra daromos ne tik 
atskiriems asmenims, bet išti
soms tautoms, ir visa tai veltui 
šaukiasi į dangų atmonijimo, 
Girkalnis ir Nargeliūnas gal
voja maždaug taip: jeigu jau 
šitaip gali pasaulyje dėtis, tai 
Dievo nėra, arba jei tas Dievas 
yra, tai jis ,nėra visagalis, o 
jeigu visagalis, tai nėra teisin
gas ir gailestingas, o greičiau 
beširdis ir žiaurus, žodžiu, visa

tuose vagonuose pakeliui J Si
birą? Bausmės už nuodėmes 
argumentas yra nesąmonė, nes 
toks baudimas pasiekia prįešin 
gus rezultatus: žmonės dar la
biau nusigręžia nuo žiauraus 
Dievo. Ar galima žmones baus
ti, jei Dievas pats juos netobu
lus sutvėrė? Kodėl nenubau- 
džiami tikrieji kaltininkai, o 
turi kentėti nekalti? žinoma, 
nereikia būti profesorium, kad 
tokias išvadas padaryti. Labai, 
dažnai atsitinka, kad paprasti 
ir religingi žmonės, matydami 
nesvietiškus žiaurumus ir ne
teisybę, staiga sušunka: “Tai 
jau Dievo nebėr? Religiniam 
net dažniau tokia pagunda už
eina, negu tam, kuris iš Dievo 
vistiek jokios pagalbos nesiti
ki.

I — $100.00, II $50.00, III — 
$25.00

2. Atsiųstąsias noveles ver
tins šie teisėjai: pro L Mykolas 
Biržiška, poetas Ant. Rūkas, 
dr. Petras Jonikas, rašytojas 
Antanas Tulys, mokytojas Do
mas Velička, mokytojas Matas 
Krikščiūnas ir mokytoja Sonė 
Pipiraitė. Vertintojų komisijai 
pirmininkaus Sonė Pipiraitė.

3. Premijuotas noveles Chi
cagos Lietuvių Literatūros 
Draugija spausdins metrašty
je ir kituose savo leidiniuose.

4. Konkurso teisingumui pa
tikrinti novelės turi būti pasi
rašytos slapyvardžiu. Slapyvar 
dis reikia užrašyti ant užda
ro voko, kuriame turi būti 
tikrasis autoriaus vardas-ir-ad— 
resas.

5. Noveles reikia siųsti tokiu 
adresu. Chicagos Lietuvių Li
teratūros Draugija, Antrasis 
Novelės Konkursas, 1739 So. 
Halsted Street, Chicago 8, HL, 
USA.

6. Paskutinė diena novelėms 
įteikti 1952 metų balandžio 30.
Chicagos Lietuvių Literatūros 

Draugija.

nas Dzedulionis, geros širdies, 
bet menko išsilavinimo žmoge
lis. Jis tiki ir į Dievą, ir į vel
nią, jam viskas aišku, jis viską 
moka pateisinti “tokia Dievo 
valia,” “bausmė už nuodėmes”, 
šaukia atgailauti ir t. t. Kun. 
Rimgaila, būdamas prasila
vinęs asmuo ir turėdamas gy
venimiško bei profesinio pa
tyrimo, stengiasi- tas pačias 
tiesas įvilkti į sudėtingesnį 
rūbą, tuo išlaikydamas tinka
mą orumą. Tačiau gyvenimo 
nuskriaustų ir protaujančių 
asmenybių. Girkalnio ir Nar
geliūno, ’ vistiek neįsteigia nei 
.paguosti.

Nebuvęs bedieviu iš prjnci- 
po, Nargeliūnas nustojo tikėti 
ir į Dievą, ir -į velnią, nes visa 
tai jam pasirodė beprasminga, 
pamačius kas pasaulyje deda
si. “Daugelis religijų kūrėjų ir 
galingų konfesinių ir kitokių 
organizacijų bandė žmogui iš
rašinėti receptus kaip gyventi, 
kas daryti ir ko nedaryti, o pa
sėkos kokios? Kraujo upės, 
smurtas ir gaisrai!” (p. 364). 
“Kristus paskelbė kampaniją 
prieš netiesą, blogį ir negrožį, 
bet kokių vaisių susilaukė po 
dviejų tūkstančių4 metų labai 
organizuotos ir aršios propa
gandos — matome iš šio karo 
pėdsakų”. (p.307). Išvada: 
“Krikščionybė sulošė baisų 
bankrotą ir jei j j dar tebesi
laiko, tai tik dviejų tūkstančių 
metų įsibėgėjimo dėka”, (p. 
329). Nargeliūnas- čia per daug

savotiškas, gal kas pasakys “pa 
vėluotas romantizmas,” griež
ti ir aštrūs pasaulėžiūriniai 
samprotavimai, ilgoki filosofa
vimai. Kiti piktinsis romano 
vyriausio veikėjo Girkalnio 
“bedievyste” ir atvirumu į 
“stabmeldystę”. Treti sakys, 
kad yra per daug saldaus sen- . 
timentalumo. Pagaliau bus ir 
priešingai manančių, kuriems 
nepatiks labai jau ryškios ir 
aistringos meilės scenelės, ku
rių čia irgi nemažai yra. žo
džiu, visko šioje knygoje gali
ma rasti. Tačiau tai. yra dau
giau, negu kriminahnis filmas 
ar meiliškų nuotykių rinkinys. 
Beveik kiekvienas skaitytojas 
susidarys savo nuomonę, žavė
sis arba piktinsis. Tai jau ge
ras ženklas.
TURINYS IR VEIKĖJAI

Romanas vaizduoja paskuti
nes vokiečių viešpatavimo die
nas Lietuvoje, 1944 m. birželio 
ir liepos mėn., paskum mūsų 
pabėgėlių likimą bombarduo
jamoje Vokietijoje prieš pat 
karo pabaigą. Svarbiausi vei
kėjai: Vilniaus U-to istorijos 
profesorius Girkalnis, jo drau
gas inž. Nargeliūnas, dvi stu
dentės Aldona ir Kristina, vo
kiečių gestapo agentai, išsigi-

galio, teisingo, gero ir t. t. Die- Tradicinę “bobinčiaus filo- 
vo sąvoka sunaikinta. Kuo kai sofiją”_ atstovauja za kristi j o-

Taip jau dažnai atsitinka, 
■kad rašytojams geriau pavyks
ta atvaizduoti neigiamus tipus, 
negu teigiamus. Ir Alantas 
šiuo atžvilgiu nėra išimtis. Ma
tyt, jau taip yra, kad menkys
tė lengviau pagaunama, negu 
heroiškumas, kuris iš tikrųjų, 
yra reta gėlė. “Padorus žmogus 
nėra nei .perdaug šventas nei 
per didelis nusidėjėlis: taip 
sau kažin kas per vidurį, kaip 
vasarodrungis vanduo. Jei Die
vo sutvėrimas perdaug kryp- 
telėja į vieną ar į kitą pusę, 
tai jis virsta davatka arba 
kipšo tarnų. Viduriniai žmo
nės patys tie!” (p. 255). Lite
ratui tačiau vidutinybės yra vi
sai neįdomus dalykas. Jį įdo
mina kraštutinumai, ryškūs 
tam tikros grupės atstovai.

Kodėl autorius vyriausi ro- 
mano veikėją Girkalnį padarė 
istorijos profesorium? šitai ro
lei jis mažai tetinka. Reikėjo 
jį pavadinti.- poetu, "rašytojų, 
žurnalistu, o jeigu jau būtinai 
norėjosi turėti profesorių, tai. 
nebent literatūros, tik jau ne 
istorijos. Iš svajotojo bus pras
tas istorikas. Sakysim, savo ra
šomam moksliniam veikalui jis 
parinko- pavadinimą “Lietuvos 
praeities mįslė” (p. 44) arba

TREMTIES LITERATŪROS
PERSPEKTYVOS NĖRA TRAGIŠKOS...

Pasikalbėjimas su rašyt. Vyt. Alantu, jo naujausio romano 
“Pragaro Pošvaistės” išleidimo proga

čiu. “jokios reikšmės”? 
‘ Teisingai Zaikauskas savo 
laiške Vienybei rašo, kad anks-' vius lietuviškai kultūrai išlai- 
čiau vienas jo pažįstamas jam 
sakęs, kad nesu ištikimas tau
tiniu ir valstybiniu požiūriais, 
šis asmuo yra Andrius Valuc- 
kas. Taip pat tiesa, kad žal
kauskas apie tai pranešė dr. 
K. Griniui. Bet žalkauskas nu
tyli, kad to paties dr. K. Gri
niaus parėdimu jo pareiškimas 
buvo sudegintas. 6

Daug vėliau, 1950. 6. 4 d. tuo
laikiniam Liaud. CK prez. pir- 
mminkiir prašau t, Zalka uskas 
parašė raštelį, kuriame, be ki
to, rašė: “Aš nenorėčiau atpa
sakoti visų A. Valucko minėtų . 
faktų ir protavimų — galiu ne
tiksliai perduoti ir, kai ką bū
siu ir pamiršęs”, J^is siūlo kreip 
tis į- patį .Vąlucką; kuris*.deja, 
CK. prezidiumo jau anksčiau 
(1950. 3. 22) užklaustas atsa
kė aiškintis, atsakydamas: 
politinio gyvenimo visiškai 
sitraukiau” ir kad į laiškus 
giau neatsakinėsiąs.

Be to, žalkauskas nutyli 
vieną Valucko laišką, ra
pačiam Zaikauskui 1950. 8. 22, 
kuriame^ taip sakoma: “Tiks- 

_liai neprisimenu seniai buvu- 
sid pasikalbėjimo, bet j e i g u

dievų../ Kai ta (Amžinoji) Ug
nis užges, lietuvių tautos kelias 
pasibaigs.” (p. 164). Tačiau 
Girkalnis, kaip istorijos profe
sorius, turi žinoti štai ką: nė
ra jokios abejpnės, kad seno
vės lietuviai garbino ugnį, ta
čiau dėl “amžinosios ugnies,” 
vaidilučių,' ir krivių krivaičio

Neseniai knygų rinkoje pa
sirodė Vyt. Alanto romanas 
“Pragari Pošvaistės”. Tai stam
bi, 432 psl. Tremties leidyklos 
Voiketijoj skoningai išleista 
knyga. Romane keliamos labai 
įdomios ir artimos lietuvių dva 
šiai problemos. Neabejojama, 
jog knyga sukels nemažesni su 
sidomėjimą, kaip savo laikų 
“Kryžiai”. Ta proga Jūsų ben
dradarbis kreipėsi į. autorių, 
prašydamas pasidalinti minti- 
mis kai kuriais jį patį, litera - 
turą ir mūsų bendruosius rei
kalus liečiančiais klausimais.

— Kada gimė idėja parašy
ti “Pragaro Pošvaistes”?

— Lietuvoje, vokiečių oku
pacijos metais.^ -•

— Kokios problemos kelia
mos Jūsų knygoje?

— Amžinosios dievų j ieško
jimo bef praradimo, meilės, 
nostalgijos, teisybės ir smurto

kyti burtų, bet stačiai atrodo, 
švietimo ministeriją organizuo 
jame, žodžiu, užimame rakti
nes pozicijas, būsimai, išlais
vintai Lietuvai. O kada toks 
momentas ateis, beliks tik tai 
“valdžiai” .pasiskubinti sugrįž
ti į ten...

Atsiprašau, tai ne mano fan
tazijos. Ir ne eilinio tautiečio, 
susmulkėjusio emigrantiniame 
gyvenime, o įkvėpimas dvelkia 
iš mūsų vadovybių, Tš tų vado- 
vybių, kurios save nuo teisėtos 
Lietuvos vyriausybės teatski- 
ria tik kepurių skirtume...

Galima visaip pajuokauti. 
Galima ir džiaugtis, kad dar 
mokame rūškanoj emigracijoj 
juokauti. Tačiau pasekmės iš 
to yra blogesnės, negu žai
džiant kortų nameliais. Pagal 
tą “kepurių skirtumo” šūkį ir 
išsirikiavome lietuviškoje veik
loje. Atvejų atvejais visas Lie
tuvos laisvinimo darbas, visos 
lietuvybės ugdymo ir išlaikymo 
pastangos virsta stačiaL-fron- 
tu, mūšyje už būsimos Lietu
vos valdžią. Už patogesnes po
zicijas jai užimti.

Dar prieš 2—3 metus girdė-
Union

— Kartais aš jo neapkenčiu.
— Ar Jūs perrašinėjate savo 

veikalus?
—. “Pragaro Pošvaistes” per- ■ 

rašiau šešis kartus.
— Ar Jūs mėgstate visuome

ninį veikimą?
— Mėgstu jį stebėti. Visuo

meninio veikimo scenoje gali
ma rasti daug medžiagos kome 
dijoms, o gal teisingiau — tra
gikomedijoms...

—Ką Jūs galvojate apie mfi- 
-sų partijas?---------------------------

— Partijų vėliavas mes taip 
aukštai iškėlę nešame, kad net 
už jų pasislėpė mums ir Gedi
mino kalno viršūnė, o per par
tinių veiksnių temperamentin
gas kalbas nebegirdime Geleži
nio Vilko staugimo, šiandien 
partietis mums vis labiau da
rosi svarbesnis už lietuvį. Jei 
.partijų meilė ir toliau vystysis 
tokiu smarkiu tempu kaip lig

reikalauja iš religijos. Jokia būvimo reikalas yra labai ne- 
religija žmogui nieko kita ne- tikras. Istoriniai šaltiniai, ne
gali suteikti, kaip tik paguodos patvirtina, kad senovės lietu- 
ir nusiraminimo. Moralės ji viai garbino tokį Praamžių ir 
neįsteigia pakelti, kad ir ban- nežinome, kaip jį vaizduojasi, 
do. Tačiau rasti paguodos ir Nesišaukia jo pagalbos ir Gir- 
nusiramlnimo žmogui yra pa- kalnis, nes gerai žino, kad ir 
kankamaį didelis dalykas, kad. jis, kaip ir kiti dievai, nieko 
pateisintume religijos prasmę, nepadės, nes “Dievas tik kara-

rė išvadas tik ąpšmežtojo at
žvilgiu — mane išjungė iš 
VLIKo, remdamasis Zaikausko 
minimo Amerikos lietuvių vei
kėjo pareiškimu. Bet šis veikė
jas kiek vėliau, 1950. 6. 1 
parašė laišką, kuriame taip 
šo: “Aš apgailestauju, kad 
visi gandai galėjo ką giliau 
jaudinti. Jie faktinai buvo 
“audra šaukšte vandens,”
sklidę privatiniam, siaurame 
būrelyje ir jokios reikšmės bei 
įtakos čia neturėjo”. Tuos gan
dus čia atpūtė iš kitur ir jie 
vėl pranyko be pėdsako.’1---------

Tad kokia Zaikausko teigimo 
’ reikšmė ir prasmė?

žalkauskas žinojo ką sako ir 
kiti suprato,, ką jis tuo norėjo 
pasakyti.

Liaud. CKjųįpnininkas A. Au' 
.dėnas, maa. sų juo kalbantis 
pereitų me|ų gruodžio 27 d., 
Zaikausko pasisakymą Chįęą- 
goje pavadino “didesnės reikš
mės turinčių” už prieš porą me- 

r- tų padarytąjį ir Zaikausko 
• Jaįške minimą Amerikos lietu

vių veikėjo, pareiškimą. Be to, 
jis man “patarė” pasitraukti 
iš C. Komiteto, žinoma,' lieka 
klausimas: kuo Zaikausko prieš 
mane nukreiptas pareiškimas

Prieš porą metų Liaudinffikų yra svaresniš-užtą, kuriuo—j t —.. uanų, ___ _________ įvytum, ragui .su.m. m u
CK prezidiumas, tada vado- remiasi, bet kuris, jo autoriaus ame ^>aS1 a eJime u iau keįStį kepurėmis”. Per tuos pa- sų veikla baigsis Lietuvos pa 
vautas M. Mackevičiaus, pada- žodžiais, laikytinas neturin— (Nukelta į 6-tą psl.) staruosius kelerius metus ana- slėny!

Gerb. Redaktoriau,
Dėl Vienybės 7 nr. tilpusių

Šias 43 divizijas turėtų duo
ti: Prancūzija 14, Italija ir Vo
kietija po 12 ir Beneliuxo kraš
tai (Belgija, Olandija ir Liuks
emburgas) 5 divizijas.

gabrinjnkais, bet agentais, fal- 
sifikatoriais, avantiūristais. 
Kai paaiškėjo, kad buvo tvir
tinta tiesa, su vienu tokiu “gab 
rininku, falsifikatoriu, agentu 
ir avantiūristu” VLIKąs, jo ne
atsiprašęs, sėdo prie vieno-sta-

Anglija j Europos armiją ne- io ir rašėsi susitarimą. O vė- 
' duos nė vieno kareivio, lygiai 

kaip Amerika ir Kanada. Ne
duos nė turkai su graikais, ku
rie ners turi didelę armiją, 
bus reikalingi savo kraštų 
gynimui.

Praktiškai realizuoti bus
ku. Prancūzija dar nežino, kiek 
jai teks pasiųsti kariuomenės 
i Indokiniją, kiek teks laikyti

bet
ap-

sun

bų nacionalistų keliamų nera-
mumų teko sustiprinti Įgulas.

Lisabonoj nutarta paspartin
ti lėktuvų gamybą, kad iki me-
tu pabaigos būtų 4,000 lėktu- 

. vų. Bet užmiršta, jog iš sovietų 
. fabriku per paskutiniuosius 

kelis mėnesius išleista 1,700 
lėktuvų! 

• * 
■j, Sovietai ne tik su savo in- 

• fanterija ir artilerija sudaro 
rimtą jėgą, bet jie taip pat tu
ri ir stiprią aviaciją, kurioj y- 
ra labai daug moderniškų lėk
tuvų, kas Pentagonui kelia ne
rimą.

Jei sprausminius lėktuvus 
šiuo metu Amerikoje gamina 
tik keletą šimtų, iš sovietų fa
brikų išeina 5,500!

Bombonešiai? Skirtumas dar 
didesnis. Pereitais metais Ame
rikos fabrikai pagamino vos 
tik 50, gi sovietai 750. Vienas 
prieš penkiolika!

Sovietai jau gamina viršgar
sinius lėktuvus, tuo tarpu va
kariečiai svajoja tik 1954 me
tais turėti pirmąją grupę...•

Labai teisingai N. Y. H. Tri
būne muša aliarmo signalą, 
stengdamasis pabudint tuos ku 
rie snaudžia, užmigdyti klai
dingomis informacijomis apie, 
sovietus. Visą laiką buvo kar
tojama, kad sovietai atsilikę 
atominėj srityje, bet Capitza 
nė per žingsnį neatsilieka nuo 
vakariečių mokslininkų ir šiuo 
metu sovietai turi 60 bombų, 
su kuriom pajėgtų sunaikinti 
20 svarbiausių Amerikos mies
tų.

Vakarai yra smarkiai atsili
kę apsiginklavime ir turi dėti 
visas pastangas pasivyti sovie
tus. Tas nereiškia, kad vakarai 
ruošiami agresijai. Ne! Taip da
rydami tik visi išvengsime 
mirties.

liau ir. vėl, pasirėmus falsifi
kacijomis, tas asmuo imta 
skandinti ir šmeižti. Tiesa, sa
koma, kad “en politique les 
choses s’aublient vite”, tik vi
sas klausimas, su kokios rūšies 
politika čia turima reikalo. -

Priešingai p. M.' Mackevičiui, 
p. K. žalkauskas nepareiškė, 
kad netiesa jog jis būtų metęs

hnninkui p. B. Bieliukui. Prte^ 
šingai, p. K. žalkauskas dar 
paaiškino, kuo jis prie to se

čiaus laiškų prašau talpinti šį 
mano paaiškinimą.

P, Zaikauskas liaudininkų 
suvažiavime Chicago) e, išdės
tęs visą eilę motyvų prieš LRS 
Santarvę, pasakė ir paskutinį: 
DRS.n.eręmtiną ar nepalaikyti- 
ną ir 'tbdėl, ‘ kad ją remta ar 
palaiko prieš jį kalbėjęs asmuo.“ 
ši savo motyvą jis net pakar
toja;- Anksčiau už jį kalbėjęs 
asmuo buvau aš — Br. Bieliu- 
kas.

Jis savo laiške Vienybės 
sako, kad jokio šešėlio ant ma
nęs tame suvažiavime negalė
jęs mesti, nes tai anksčiau jau 
buvo padaręs viėnas Amerikos 

"lietuvių veikėjas. ‘

is 
pa- 
dau

dar

Napoleonas Lietuvoje (4)

DIDŽIOJI ARMIJA KELIASI PER NEMUNĄ
Sąjuhga tarp Napoleono ir 

Aleksandro i neilgai tvėrė. Jau 
1809 metų pabaigoje santykiai 
tarp dviejų imperatorių labai 
pablogėjo. Vis daugiau ir dau
giau nesusipratimų tarp Pran
cūzijos ir Rusijos atsirado. Na
poleonas pradėjo rimtai ruoš
tis karui prieš Rusiją.

Tam karui Napoleonas ruo
šėsi labai kruopščiai. Jis gerai 
žinojo, kad karas bus sunkus 
ir ilgas. Jam pavyko suorgani
zuoti didžiausią, kokia kada y- 
ra buvusi Europoje, armija 
Buvo nustatyta, jog 560,000 ka
reivių turės pereiti Rusijos sie
ną. ši armija didžiumoje buvo 
sudaryta iš svetimšalių.

Pagal Napoleono planą puo
limas turėjo būti labai smar
kus ir netikėtas. Tam reikėjo 
slaptai sutraukti armiją į Ru
sijos pasienį. Napoleonas bijo
jo, kad rusai pirmieji neužpul
tų Varšuvos kunigaikštijos ir 
Danzigo, kur buvo ginklų ir 
maisto atsargos.

Todėl Napoleonas pasiuntė 
pas carą savo pasiuntinį grafą 
Narbonne su laišku, mėginda
mas šį įtikinti, jog jo jausmai 
tebėra tokie pat, kaip buvę pa
sirašant sutartį Tilžėje. Svar
biausias šios misijos tikslas 
buvo laimėti laiką ir neleisti 
rusams pirmiesiems pradėti 
karą.

Grafą Narbonne caras Alek
sandras priėmė Vilniuje. Visa

■derybų laiką grafas buvo rusų 
sekamas. Mat, bijota, kad jis 
nesusitiktų su lietuviais ar len
kais.

Napoleonas buvo nutaręs 
svarbiausią puolimo smūgį duo 
ti per centrines provincijas, 
kurių užėmimas jam užtikrin
tų greitą pergalę. Todėl visas 
savo jėgas jis nutarė mesti per 
Vilnių Maskvos link.

Lietuvos sostinė, kur tuo me 
tu turėjo savo štabą caras, bu
vo svarbiausias rusų jėgų cent
ras. Kaip persikėlimo punktą 
per Nemuną Napoleonas pasi
rinko ties Kaunu.

Pasiruošimai karui buvo 
baigti, ir 1812 m. gegužės 9 d. 
Napoleonas išvyko vadovauti 
Didžiąjai Armijai, kuri jau žy
giavo. Birželio 12 d. jis atvyko 
į Karaliaučių ir po penkių die
nų pajudėjo pirmyn su štabu 
per Įsrutę, Gumbinę, Stalupė
nus ir Virbalį. 1812 birželio 21 
d. Napoleonas atvyko į Vilka
viškį. iš kur jis išleido Didžia
jai Armijai įsakymą, skelbda
mas, jog pradedami karo veiks 
mai.

Apleidęs birželio 22 dienos 
vakare Vilkaviškį, lis sustojo 
vakarieniauti pas Skriaudžių 
kleboną

Temstant. Napoleonas nuvy
ko į 6 lenkų ulonų pulko štabą, 
kuris buvo įsitaisęs Nemuno 
pakrantėje. Ten jis nusivilko

uniformą ir, paėmęs vieno len
ko karininko apsiaustą ir ke
purę, raitas, lydimas gen. Ber- 
thier, kuris irgi vilkėjo lenkų 
uniformą, nujojo į Aleksoto 
kaimelį, dabartinį Kauno prie
miestį, iš kur labai aiškiai ma
tyti Nėmuhąs ir Kaunas.

Padaręs pozicijos braižinį 
Napoleonas sugrįžo į stovyklą. 
Kiek vėliąu.. jis vėl užsėdo ant 
arklio, bet šį kartą lydimas vi
sų štabo ,karininkų,, dar kartą 
apžvalgė krantą. Jie nujojo iki 
Panemunės*?, ieškodami vietos, 
kur armija galėtų keltis. Tin
kamiausia «vieta buvd rasta 
prie Panemunės kaimo.

Baigęs žvalgybą ir nustatęs 
persikėlimo'' vietą, Napoleonas 
nuvyko į Naugardiškio kaimelį, 
apie 3 mylias nuo Nemuno, ir 
ten įrengė savo štabą.

Sekančioji diena buvo skir
ta pasirengimams. Iš čia Na
poleonas diktavo įsakymus, lie
čiančius tiltų statybą. Be to, 
jam buvo svarbu gauti žinių 
apie priešo poziciją. Tam tiks
lui savo štabe jis turėjo keletą 
lietuvių ir lenkų karininkų.

Vienas žydas, atbėgęs Iš rusų 
pusės, Napoleonui pranešė, jog 
kitoj Nemuno pusėj rusai pa
sitraukę, palikdami tik kazo
kus. Tuoj buvo pasiųsti šni
pai ir buvo nustatyta, kad žy
do pranešimai yra teisingi.

Iki paskutinės minutės Na
poleonas neleido .savo armijai

pasirodyti krante. Tesirodė len 
kų ulonai, kurių buvimas buvo 
laikomas normaliu dalyku, nes 
kairioji Nemuno pusė buvo len
kų kontroliuojama.

Napoleonas buvo įsitikinęs, 
kad rusai nežino, jog prancū
zai ruošiasi puolimui.

Birželio 23 d., naktį, laiviniu 
kai atvyko su keltuvais į per
sikėlimo vietą. 300 pėstininkų 
persikėlė per Nemuną valtimis, 
kad tuo būdu pridengtų tilto 
statybos darbus.

Nespėjus persikelti, staiga iš 
krūmų išlindo rusų gusarai, 
kurių karininkas prancūziškai 
sušuko:

— Kas ten?
— Prancūzija! — atsakė Na

poleono kareiviai.
Ir gusarai, šovę į prancūzų 

pusę, pasitraukė. Tai buvo pir
mieji karo šūviai

Tuo tarpu tiltas buvo nuleis
tas visiškoje tyloje. Armijos 
persikėlimui buvo pastatyti 
trys pantomimai tiltai. Vienas 
jų buvo pastatytas netoli Jie
sios žiočių, kiti du prie Pane
munės kaimo apie 900 pėdų 
vienas nuo kito.

P(J vidurnakčio šiais tiltais 
pradėjo žygiuoti pirmieji Na
poleono kariuomenės daliniai.

Pats imperatorius vadovavo 
operacijai, raitas stebėdamas 
nuo kalnelio, kuris vėliau buvo 
pavadintas jo vardu,.

šis persikėlimas buvo pana
šus labiau .į paradą, negu į ka
ro operaciją. Du šimtai tūks
tančių vyrų perėjo Nemuną.

Kaunas buvo paimats be šū
vio. Mieste prancūzai rado tik 
keletą kazokų, kurie nebuvo 
spėję pabėgti.

Rusai buvo nustebinti tokiu 
greitu prancūzų žygiu per Ne
muną. Caras apie tai patyrė 
baliuje kuris buvo jo garbei su
ruoštas Vilniuje. Birželio 25 d. 
caras Aleksandras I išleido pro 
klamaciją, kviesdamas gyven
tojus gintis.

Būdami silpnesni (prieš 200,- 
000 Napoleono kareivių rusai 
turėjo 130,000 ir taip staigiai 
užklupti, rusai nutarė neginti 
Vilniaus, pasitraukti į krašto 
gilumą ir laukti patogesnio 
momento. Ne tik kariuomenė 
paliko Vilnių, bet ir rusai su 
šeimomis apleido miestą. Keli 
lietuviai, kaip Varveckis ir 
Oginskis gavo įsakymą lydėti 
carą Aleksandrą. Daugelis ci
vilių, išsigandę, taip pat bėgo 
iš miesto. Trūko arklių. Viena 
moteris, nenorėdama skirtis su 
arkliu, paslėpė jį savo miega
majame kambaryje...

Sužinojęs, kad rusai trau
kiasi ir vengia kautis, Napole
onas, dar būdamas Kaune,-nu
tarė greičiau eiti pirmyn.

Jo armija pasiekė Vilnių bir
želio 28 dienos ryte. Miesto di
dikai Lačinskis ir Kosakauskas 
pasitiko Napoleoną, įteikdami 
jam miesto raktus.

Bet vilniečiai jį pasitiko su 
mažesniu entuziazmu, negu bu 
vo tikėtasi. Jis manė, kad mtes-

mėlis lietuvis Dzedulionis jau
nasis. Yra ir šalutinių asmenų: 
senis zakristijonas, kunigas 
Rimgaudas, spekuliastas Gui
ga, artistė Dana, pora vokiečių 
gestapininkų ir keletas kitj^’T

“Lietuvių tautos slaptažodis” 
(p. 209). Taip galėtų daryti tik 
poetas ar filosofas, bet jokiu 
būdu ne istorikas. Duodama ir 
viena to veikalo ištrauka, kuri 
yra gryna poezija (p. 209). Tad

rungtynių problemos...
— Kokį laikotarpį Jūs savo 

knygoj vaizduojate’
— šiuos laikus.^
— Kaip Jūs žiūrite į mūsų 

tremties literatūrą?

šiol ir jei neįvyks koks staigus 
išganingas .posūkis ir atsipei
kėjimas, mes greit nusipoliti
kuosime iki tautinės savižudy
bės. ■

— Kokį šūkį Jūs siūlytumėte

Laimingas tas, kas gali pasi-, liauja, bet ne valdo”. Savo vi- 
melsti ir nusiraminti, bet mes., zijose Girkalnis mato Praam-
negalime kaltinti tų..kuriemal 
doje ir tikėjime jokio nusira-

žių. Mes gerai žinome, kad vi
sokie pranašai ir šventieji sa-

Veikalo tikslas yra parodyti, istorikas iš Girkalnio tikrai 
kas atsitinka—sn—žmonėmis,—menkas^^iS—Syajptojąs ir poe- 
kai karas ir žmonių žiaurumai tas, kartais filosofas.

minimo ar paguodos nesuran
da.

Racionalistas Nargeliūnas, 
praradęs tikėjimą tradiciniu 
Dievu, nejaučia jokios tuštu
mos. Kitaip yra su jausmo žmo 
gumi Girkalniu. Jis įieško pa
kaitalo, to kaip romantikui ir 
dera, tą pakaitalą jis nori rasti 
senoj tautos religijoj oje. “Krik- 
čionybė atėjo iš svetur, o nena-

tas džiaugsis, sutikdamas jį, 
kaip išlaisvintoją. Vietoj to, jis 
rado miestą beveik ištuštėjusį. 
Gyventojai nerodė jokio entu
ziazmo.

Napoleonas nebuvo apskai
čiavęs, kad teks taip greitai 
žygiuoti ir kareiviams teko vie
toje ieškotis maisto. Tarp Kau
no ir Vilniaus buvo apiplėšti 
visi miesteliai: ' ;

“Miestai ir kaimai apiplėšti, 
rašė vienas prancūzų karinin
kas savo laiške iš Kauno bir
želio 28 d. Viskas atrodo, kaip 
dykuma”. Žiežmariai ir Vievis 
buvo sudeginti. Vilnius irgi ne
buvo apsaugotas nuo plėšimų. 
Panašiai buvo visoj Lietuvoje. 
Pabėgę iš armijos kareiviai 
siautė po visą kraštą, terori
zuodami valstiečius, šie, vietoj 
sutikę išlaisvintojus, bėgo ir 
slėpėsi nuo jų.

Kareiviai mažai ką rasdavo 
ir taip varginguose valstiečių 
nameliuose. Rusai buvo išvežę 
derlių, nenorėdami, kad jU tek 
tų prancūzams. > į

Arkliai nebegaudami avižU 
ir ištisus mėnesius misdami ši* 
nu, nusilpo ir tuo būdu apib 
10,000 arklių nugaišo.

Karo pradžia nebuvo sek* 
minga Napoleonui. Dar prlel 
susidurdama su priešu, kuria 
vis traukėsi, prancūzų armija, 
pavargusi ir išalkusi, neteko 
daug žmonių.

Sekančiame numery: LEN
KAI NORI PAGLEMŽTI LIE
TUVĄ.

Trijų respublikos 
prezidentu premija

padaro jiems neatitaisomas 
skriaudas. Nargeliūno žmoną 
ir vaikučius bolševikai išvežė į 
Sibirą pirmosios okupacijos, 
metu, Guigos jauną žmoną iš
niekino ir nužudė raudonar
miečiai, Girkalnis buvo vokie
čių kalintas ir kankintas už 
pogrindžio veiklą, neteko su
žadėtinės Aldonos, švelnus ir 
svajingos prigimties žmogus, 
kurio gyslomis daugiau limo
nadas, negu kraujas tekėjo, 
perėjęs kūno ir dvasios kančių

NUSIVYLIMAS DIEVU 
IR STABMELDYSTĖ

Girkalnis nustojo tikėti tra
diciniu Dievu ne dėl istorinio 
materializmo ar marksizmo į- 
takos. Kaip patriotas ir roman 
tikas, jis galvojo: “Mūsų isto
rija taip fatališkai susiklostė, 
kad mūsų valstybės ir tautos 
žlugimo pradžia maždaug su
tampa su krikščionybės pra
džia Lietuvoje. Pavyzdžių tau
tinei sąmonei žadinti reikėjo

— Ji sunkiai kovoja, bet ne
pasiduoda ..uždusinama visuo
tinio abejingumo. 1950 m. daug 
kas manė, kad ji jau guli mir
ties patale, bet 1951 m. ji stai
ga atgijo ir sulapojo vešliomis 
atžalomis. Jos ateities perspėk 
tyvos nėra tragiškos, kol gy
vens laisvoje Lietuvoje išsi- 
auklėję tremtiniai rašytojai, 
bet jei tremtis dar užtruks ir 
dabartinė rašytojų karta iš
mirs arba išeis iš rikiuotės, tai 
lietuvių literatūra, kaip tokia, 
liks tik istorijos tema...

— Ar jums patinka rašymo 
menas?

lietuviams vienyti?
— Joks šūkis nieko nepadės. 

Tik gal atomo ugnyje~būtų gž- 
lima suvirinti lietuvių širdyse 
susikaupusią savitarpio neapy
kantą ir ant išdeginto lauko 
reikėtų pastatyti milžinišką 
lentą su žaibo ugnies parašu: 
“Lietuvis lietuviui pirmų pir
miausia turi būti brolis, o tik 
paskum partietis, vienos ar ki
tos ideologijos atstovas.”

— Ką Jūs dabar rašote?
— Nemėgstu kalbėti apie 

planus, kurie neįgyvendinti. — 
Baigė pasikalbėjimą Vyt. Alan 
tas. Vyt. G.

vo sapnuose ir vizijose matė 
visokius dievus ir dvasias, kal
bėjosi su jais, gavo pavedimus 
ir t. t. Literatūriniu atžvilgiu 
ir su Girkalniu viskas tvarkoį. 
Žinoma, siūlymą grįžti į lietu
višką stabmeldystę reikia laiky 
ti tik kaip literatūrinę puoš
meną ar išmonę. Praktiškai is
torijos rato atgal ne^tsuksi. Ir 
Girkalnis daugiau pasekėjų ne 
surado, jis ir neapaštalavo. 
Tai tik besiblaškančio žmogaus

sis tikėjimas buvo lietuvių tau-
tosKenljauspadaras.GaLdėl
to mane feįp viliojo krivių tai- ^aguodaTUešvalUiIT-KUi j! su- 
valčių Lietuvą”, (puslapis 12). randama, svarbu patį paguoda.
Man rodos,, kad lietuviai stab
meldžiai buvo padoresni žmo
nės, kaip kad lietuviai krikščio 
nys... Ir Lietuva prisikėlė vado
vaujama senovės lietuvių didvy 
rių, o ne krikščiohybės apašta
lų, kurie mums buvo svetimi."

MŪSŲ TAUTOS LIKIMAS
Savo -asmeniškų nelaimių 

prislėgti, romano veikėjai ran
da progos pagalvoti ir apie 
visos tautos kančią bei netei
singą ir žiaurią jos dalią. Kai 
kurie posakiai yra puikūs afo-

Pereitais metais septyni Ve- 
necuelos lietuviai: Jurgis Bie
liūnas, Liudas- Jablonskis, Do
natas Kikas, Petrė Mikalaus
kienė, Vladas Venckus, Marius 
Zupkus ir Kęstutis Vokietaitis 
Sudėję 1,500 dolerių, paskyrė Ii 
teratūros premijoj už 1951 me
tais parašytą geriausį kūrinį, 
šią premiją jie aukojo visų 
Veneceulos lietuvių vardu, pa
gerbimui trijų Lietuvos res
publikos prezidentų A. Smeto
nos, A. Stulginskio ir K Ori
nio.

ši auka nėra eilinė. Pirmiau 
šia dėl didelės savo sumos ir 
mažo aukotojų skaičiaus, ji y- 
ra nauja, nes literatūrinę pre
miją skiria ne kokia oragniza- 
cija ,bet laisvai susitarę žmo
nės ir ji, reikia manyti, duos 
pradžią tradicinei trijų respub 
likos prezidentų premijai. Ti
kėkimės jog kitais metais atsi
ras kitur asmenų, kurie sutiks 
paaukoti pinigų premijai.

Premijai paskirti Lietuvių 
Rašyto jų. Draugi j a sudarė šios 
sudėties Jury komisiją: Juozas 
Brazaitis, Bernardas Brazdžio
nis, Aleksandras Merkelis, An
tanas-Vaičiulaitis ir Stepas Zo- 
harSkas.

KIEK KAŠTUOJA 2MOGAUS GYVYBĖ?
Mes sėdėjome smuklėje, — 

ką gi turėjome daryti, kada 
lauke tikrai buvo šuniškas 
oras. Kalbėjomės apie šį apie 
tą, kiek šiandie apie ką nors 
galima^ kalbėti. Kuris tai mū
sų staiga paklausė: “Kiek kaš
tuoja žmogaus gyvybė-”

Iki šiol tylėjęs senis Jefimas 
nusikosėjo, nusispiovė, o po to, 
mąstydamas, tarė:

“žmogaus gyvybė? Mano lai
kais buvo tvirta. kaina • trys 
rubliai. Bet tai buvo seniai...”

“Trys rubliai?”
’ “Taip, try’s rubliai: nei dau

giau nei mažiau”.
Ir senis Jefimas papasako

jo šią istoriją. •
Buvau tada apskrities gydy

toju • Verche-Ufinske, dar du 
šimtus verstų už Ufinsko, ten 
kur velniai vilkų kailiuos jodi
nėja. Taip, vilkų ten buvo. Ir 
vieną žiemą... snigo ne sniege
nomis, o storomis virvėmis. 
Tada nieko negalėjau išgirsti, 
nei rogių varpelio. Girdėdavai

FEDOR B. ISJAGIN

tik alkanų vilkų staugimą, ku
rie bastėsi aplink kaimą.

Kai vilkai pradėdavo staug
ti, tai dar kartą nueidavau į 
tvartą, patikrindavau jo lange
lį, durų sklendę, paglostyda- 
vau drebantį, arkliapalaikį, per 
sižegnodavau ir nueidavau gul 
ti. Bet užmigti negali. Vis kar
šiau girdėdavosi artėjantis 
staugimas, šuo pradėdavo ne
rimauti ir cypti . Ir pačiam 
norėdavosi geriau cypti... Bet 
Bet staugimas dar nėra blo
giausia. Baisiausia būdavo — 
staiga prasidėjusi tyla. Tada 
jau žinai: vilkai surado auką. 
Išgirsti riksmą ir vaitojimą, o 
po to vėl staugimą.

Patys ūkininkai nelabai de
juoja dėl tų bestijų. “Vilkas 
irgi Dievo tvarinys” — sako 
jie. “Argi jis turi sniegu mįsti? 
Jei kuriai avelei yra skirta bū
ti sunaikintai, tai ji ir bus su
draskyta. Melsk Dievą, kad ne 
tavo avis būtų. Dėl visa ko už

daryk tvarto langelį. Tačiau 
jei tavo avis bus sudraskyta, 
tai tau irgi bus geri vilkapini- 
giai sumokėti!”

Su tais vilkpinfgiais dalykas 
yra toks.

Dar nuo carienės Elžbietos 
laikų pagal seną įsakymą 
kiekvienas Verchne-Ufinsko ū- 
kininkas už vilkų sudraskytą 
avį gaudavo penkiasdešimt ka
peikų, už sudraskytą karvę — 
du rublius, o už sudraskytą 
žmogų — tris rublius. Mat gi
rios priklauso valstybei, ir jau 
tokia yra tvarka, kad valstybė 
atsako už nuostolius, kuriuos 
padarė jos girių gyventojai.

Kad avis turėjo penkiasde
šimties kapeikų, karvė — dvie
jų rublių, žmogus — trijų rub
lių vertę, tai maždaug tas ata- 
tiko tų laikų kainoms. Jei šian 
die avis kaštuoja daugiau, tai 
ta klaida lengvai pataisoma, 
nes paprastai valdžiai prane
šama daugiau, nei ištlkrųjų 
būna aviu sudraskyta, ūkinin

kai laikosi tokios taisyklės: 
trys negyvos už vieną gyvą avį. 
Karvių dabar vilkai išvis ne
puola, nes tik retas ūkininkas 
teturi karvę ir jos tokios liesos, 
kad vilkai jų visai neliečia.

• žmogaus kaina buvo trys 
rubliai, tokia ji ir liko. Būtų 
sunku paimti trijų negyvėlių 
vilkpihigius, jei tikrumoje su
draskoma vienas žmogus. Be 
to, žmogaus vertė nedaug te
pakilo.

Kiekvienu atveju Verchne- 
Ufinsko gyventojai trijų rub
lių atlyginimu buvo patenkin
ti: už juos galėjo nupirkti eg
linį karstą ir sumokėti popui 
už visai, padorias laidotuves. 
Jei velionis dar kiek palikdavo, 
tai reiškė, kad laidotuvės tikrai 
užsimokėjo. Paprastai valsty
bei nebūdavo su lavonu nei kas 
daryti. •

Aš pats esu pergyvenęs tik 
du atsitikimus, kurie lietė vilk- 
pinigius už žmones. Kartą bu
vo sudraskyta maža mergaitė 
ir tai aiškiausiame vidurdieny, 
kada ji nešėsi U miško malkų. 
Viskas buvo blo<?ni tvarkoma.

(p. 309).
Visiškai yra tvarkoj, kai Pi

lėnų kungaikščio vėlė sako: 
“Mes nepralaimėsime tol, kol 
nenusigręšime nuo lietuviškų

rizmai, kurių nępacitavus ne
galima iškęsti. “Ne tu viėnas, 
visa tauta kenčia... Tavo siel
vartas yra lašas tautos sielvar-

(Nukelta į 7 psl.)

kol aš buvau pakviestas, pra
ėjo nemaža laiko ir kai atvy
kau, jau negalėjau sutvėrimė
lio išgelbėti. Tėvai gavo tris 
rublius. Laidotuvės buvo visai 
tokios, kokios priklausė: su iš
taiginga puota, kurioj gausiai 
buvo degtinės.

Antram atsitikime vilkai bu
vo užpuolę seną moterį ir visiš
kai iki kaulų suriję. Kai aš no
rėjau apžiūrėti lavoną nieko 
negalėjau atpažinti.

Tačiau šiuo atveju jos šei
mos nariai—duktė su savo vy
ru, jokių vilkpinigių negavo. 
Mat tyrinėjant įvykį, paaiškė
jo, kad sudraskytosios vaikai 
savo seną ir sergančią motiną 
patys nugabeno J pagirį ir, pa
guldę ant sniego, paliko nelai
mingąją tom bestijom. Tai bu
vo lengva susekti iš paliktų 
pėdsakų. Be to, sena moteris, 
daug metų išgulėjusi patale, 
buvo persilpna savo jėgom atei 
ti iki miško.

Mielieji vaikai aiškinosi, kad 
visa tai padarę iš gailestingu
mo, nes negalėję ilgiau žiūrėti 
i motinos kančias, šiaip ar taip

ji būtų mirusi, taigi tikėjosi 
gauti tris rublius ir už juos su
ruošti puikias laidotuves.

Dabar, kada tik išgirstu vil
kų staugimą, visada atsimenu 
seną moterį paliktą sniege ir 
jos mieluosius vaikus, žemėje 
didžiausia bestija ..ne vilkas, 
bet žmogus.

Senis Jefimas nusispiovė, 
droviai apsidairė ir murmtelė
jo:

“Taip, tuokart žmogaus gy
vybė kaštavo dar tris rublius. 
Dabar už žmogų negausi nei 
dešimties kapeikų, nekartą, vie 
nu stikleliu degtinės teįverti- 
nama!” K

Vertė A. Sodaitis

Popieriui pabrangus, 
prenumeratos kaina 
metams tokia: JAV 5, 
Kanadoj 6 doleriai
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Lietuviai advokatai
Kaip ‘'laisvės traukinys” pralaužė geležinę uždangą? (3)

50 MYLIŲ GREIČIU I LAISVĘ!
Visos bėglių pastangos būtų nuėjusios niekais, jei likimas Į pagalbą ne
būtų atsiuntęs 10 darbininkų — Aliarmo signalai nebeveikia — “Gulk ant 

pilvo!” — Įsakė Truska komunistui pečkūriui — Pagaliau laisvi!
Persekiojami čekų komunis

tų policijos, keli rezistencijos 
nariai nutaria pabėgti iš Čeko
slovakijos, tam panaudodami 
Praga-Asch ekspersą. Svarbiau 
šieji pabėgimo sumanytojai bu 
vo. Egerio stoties viršininkas 
Truska, .Asch ligoninės direk
torius dr. Svec, architektas 
Loskot ir studentas Ska’|;ky. 
Mechanikui Kovalinkuį pasise
kė susitarti su komunistu me
chaniku pavaduoti ji garvežy 
ir pabėgimo data buvo nusta
tyta antradienį, rugsėjo 11 d.

Asch yra visai maža pasie
nio stotelė. Joje tėra tik du ar 
trys bėgių perjungimai lr visi 
bėgiai iš stoties suvesti į vieną 
kelią, kuris eina į Vokietiją, 
Be: beveik visada, vietos gele
žinkelio tarnautojai pastato 
kurį nors prekinį vagoną, ant 
to kelio ir uždaro pervažiavi
mą i užsienį. W

Ir greitasis išėjo4 į 'Komatau 
skirtą valandą.
PAKEITIMO TILTAS 
NESISUKA

Kada grįždamas į Egerį Ko
valinka sumažino garą, jis jau 
rado stotį stovintį Pragos eks
presą, tas reiškė, kad pirmieji 
vagonai buvo pervesti ant at
sarginių bėgių, ir čia buvo pa
likti tik trys paskutinieji vago
nai, kuriuos jis turėjo tempti 
iki pasienio stoties.

Kovalinka savo garvežį ati
davęs kitam mechanikui nuvež 
tį į garvežinę, turėjo paimti 
mažiau greitesnį garvežį. Bet 
norėdamas jį išvežti iš gatve—lėtėja 
žinės, turėjo sustoti, pasisuki
mo tiltas pagedo, motoras su
stojo veikęs, f

Buvo dar likę 5 minutės. Mo
toro pataisymas užimtų ma
žiausiai 2 valandas.

Kovalinka jautė išsipilant 
šaltą prakaitą.

—Nesijatfdink,— pasakė jam 
geležinkelietis. — Kitas mec
hanikas nutemps traukinį į 
Asch. Tu juk žinai, kad grei
tojo traukinio mechanikas te
bėra stoty ir vieną kartą jis 
galj nuvežti 
pasienio.
10 ŽMONIŲ

Kovalinka 
Geležinkeliečiui nuėjus į biurą, 
jis pamatė pro šalį grįžtančius 
iš darbo darbininkus.

—Ei! — sušuko jiems Kova
linka. — Padėkite man pasuk
ti tiltą. Tik vienai minutei dar
bo!

Darbininkai suabejojo. Bet, 
pagaliau, jie nutarė padėti ir 

_____________ susikibę pradėjo sukti tiltą.
' jis galėtų pasiliuosuoti tą die- Už Trelių minučių garvežys ga- 

ną iš tarnybos.
Normaliai prie komunistinio 

rėžimo pasiliuosuoti galima tik 
tada, kada areštuoja.

•' ' Rugsėjo 10 d. Skalsky nuvy
kęs į Egerio tribunolą, įskurįdė 
stoties viršininką • -Truską, fbg 
šis kaž kokią “nešvaria veikla” 
užsiima. -

Policija nutarė, jog diskre
tiškas Truksos areštavimas ne- 
atkreipsdėmesio ir leis vėliau 
suimti kitus jo. šalininkus. Tad 
tą pačią dieną dviratininkas 
atvežė Truksai šaukimą: 
... “Jūs’ esate kviečiamas rytoj, 
rugsėjo 11 d. 19 vai. prisistaty
ti į Egerio tribunolą, kambarys 

.185,...”

būti
Gi 

sig-

Aišku visas pabėgimo .planas 
būtų nuėjęs niekais, jei parink 
tą dieną, tai yra rugsėjo 11 d., 
kelias būtų buvęs panašiu bū
du uždarytas. Tad iki paskuti
nės sekundės stoties judėjimas 
buvo sekamas, kad traukinys, 
eidamas pilnu greičiu, nėatsi- 
muštų į prekininį vagoną. 
Truska ir dr. Svec buvo apsi
ėmę šį reikalą sutvarkyti.
TRUSKA LEIDŽIASI 
PATS AREŠTUOJAMAS

Bet- reikėjo dar vieną dalyką 
išspręsti. Būtent, kad tą rytą 
stoties viršininkas Karei Trus
ka būtų visiškai laisvas. Jis jo
kiu būdu kitaip negalėtų sėsti 
į traukinį savo stoty, neatkreip 
damas tarnautojų dėmesį. 
Skalsky tam rado būdą, kaip

Truska neišsigando šio pra- 
nešimo. Atsisukęs į savo pegel- 

r bininką parodė.
— Rytoj aš paliksiu stotį. 

Jūs’ mane pavaduosite. Aš esu 
kviečiamas į tribunolą. Nema
nau, kad būtų kas baisaus. Aš 

• pats įspėsiu geležinkelio valdy
bą. J
EKSPRESAS IŠSIJUDINA .

Buvo 9 vai. 55 min. kada Pra 
gos stoty septintame perone 
per garsiakalbį pasigirdo:

— Keleiviai į Egerį per Pilze
ną, prašomi užimti vietas!

Paskutiniajame vagone Ka
rei Hovorka išsitraukė laišką 
ir dar kartą perskaitė.

“Pasistenk, jei gali, atsisėsti 
į paskutinįjį vagoną, kad galė
tume lengviau susitikti. Pasi
imk su savim smuiką, kuris 
duos progos mums drauge pa
groti.”

Smuiko makštyse, tikrumoje 
buvo paslėptas vokiškas ranki
nis kulkosvaidis.

Truska tą rytą buvo nuvykęs 
į Asch stotį patikrinti, ar joks 
vagonas nepaliktas ant bėgių, 
ar kelias į Vokietiją laisvas.

Visi pabėgėliai turėjo sėsti į 
šį “laisvės traukinį” įvairiose 
stotyse. Tik vienas 
vo įsėdęs Pragoję, 
po Truskos žmona 
Egerio stoty įlipo
žmona su dviem vaikais, Kotil 
šeima, Trobl šeima, gi Loskot 
su Skalskiu įlipo Franzenbade.

Apie vidurdienį, Kovalinka 
paėmė vesti traukinį į Koma- 
tau. Pečkuris buvo kiek nuste
bintas.

— Tai tu vedi traukinį? 
Nuo kada? Aš maniau, kad ato
stogose? ,

— Taip, aš atostogauju, bet 
aš turiu sutvarkyti vieną rei
kalą, tad pasikeičiau su Cuva- 
ček. Na, važiuotame.

Hovorka bu 
Pilsene įli- 

su vaiku. 
Kovalinkos

tuos vagonus iki

VIETOJ MOTORO 
įsikando į lūpą.

Įėjo prisikabinti paliktus stoty 
tris vagonus.

Prieš traukiniui pajudant 
prie garvežio priėjo Truksa.

— Ar jūs nieko prieš, jei aš 
jums palaikysiu kompaniją iki 

"Asch?
Tame nieko nebuvo stebėti

no. Stoties viršininkas tarny
bos reikalais dažnai įlipdavo į 
garvežį.
ALIARMO SIGNALAI 
NEBEGALĖS SKAMBĖTI

Kaip buvo sutarta Franzen- 
bad stoty įlipo Loskot ir Skals
ky. Sekančioje stoty Kovalinka 
iššokęs iš garvežio pasišaukė 
traukinio .palydovą:
' — Tuma I Perda yra^ro 
stabdžiuose.. Reikia išleisti... -

Taukinio palydovas tuoj ati
darė visų trijų vagonų stūmok
lius.

— Dar, išleisk orą, jo yra 
perdaug!

Senas žmogus paklausė. Jis 
neturėjo idėjos, kiek turi 
oro atsargos stabdžiuose, 
taip išleidus orą, aliarmo 
nalai nebegalėjo veikti.

Sąmokslininkai buvo susėdę 
atskiruose vagonuose, kad ga
lėtų su ginklu prilaikyti kitus 
keleivius. Kada pasirodė pir
mieji Asch namai, Hovorka pa
siėmė savo “smuiką”.

— Mes jau atvykome. — pa
sakė vienas keleivis, imdamas 
nuo lentynos bagažą.

Bet traukinys ne tik nelėti
no važiavimą, bet dar labiau 
greitino.

—Keista, traukinys visai ne-
•=- pastebėjo viena mo

teris.
—Jis nešasi net dar greičiau,

— pastebėjo kitas, žiūrėdamas 
pro langą. .

Įvažiavus į stoties rajoną, 
pečkuris pradėjo nerimauti.

— Kodėl tu duodf tiek garo?
— sušuko jis Kovalinkai.

Stotis jau buvo per 300 pė
dų, gi traukinys nešėsi 40 my
lių greitumu į valandą ir jo 
greitis dar kilo 45... 50...

Pečkuris atsisuko.
— Kas atsitiko? — norėjo jis 

sušukti, bet Truksa atkišo _xe- 
'volverį.

— Ne! sušuko pečkuris. — 
Ne!

— Tylėk, ir gulk ant pilvo!
— sušuko jam Truksa. Tau nie 
ko blogo nedarysime.

Pro šalį prašvilpė Asch sto-- 
tis. Beveik nieko nebuvo iš 
žmonių ant perono. Gal tik sto 
ties viršininkas, keli civiliai ir 
kareiviai. Traukinys nesustojo 
ir su didžiausiu triukšmu pra- 

-švilpė pro šalį. . ____________
Tą momentą Hovorka atida

rė “smuiką” ir išsiėmė auto
matą, atstatydamas į bilietų 
kontroliuotoją, kuri norėjo pa
traukti aliarmo signalą. Kelei
viai, kaip ir pati kontroliuoto
ja, išsigandę pakėlė rankas į 
.viršų. Kitame vagone Loskot 
su savo revolveriu laikė kitus 
keleivius prieš save iškeltom 
rankom.

Nuo Asch iki pasienio tėra 
tik pusė mylios ir traukiniui 
lekiant tokiu, greičiu, tebuvo 
tik viena akimirka.

Už mažo momento trauki
nys, cypdamas stabdžiais, su
stojo kitoj pusėj sienos Selb- 
Pioessbergstoty, ameriikeč-ių 
zonoje.

Trisdešimt ir vienas keleivis 
(kai kurie net nežinodami kad 
'tas įvyks) pasiekė laisvę ir jo
je pasiliko.

S. ŽYMANTAS SU B. BIELIUKU ATSAKO
M. MACKEVIČIUI IR K. ŽALKAUSKUI

(Atkelta iš 4 psl.) 
pasakęs ką nors neigiamo p. 
Broniaus Bieliuko adresu, tai 
turiu pareikšti, .kad • tokiems 
tvirtinimams aš neturiu jokio 
pagrindo. Priešingai, Bro
nius Bieliukas yra aktingas ko
voto. as _su bolševizmu, žymus 
pogrindžio kovotojas prieš na
cius, visada atsidavęs ^ien liau 
dininkų ir Lietuvos reikalams. 
Tokiu atveju p. Bronius Bieliu
kas galėjo tik per nesusiprati
mą būti mano neigiamai pa
minėtas. Šia proga aš noriu 
pilnai atitaisyti p. Broniui Bie- 
liukui padarytą skriaudą”.

1951. 1. 15 d. visuotiniu bal
savimu išrinkdama mane j 
Centro Komitetą Liaudininkų 
Sąjunga man pareiškė pasiti
kėjimą. Tuo man buvo suteik
ta satisfakcija.

Deja, žalkauskas, nepaisyda
mas čia minėtų laiškų ir Liau
dininkų Sąjungos pasisakymo 
balsavimu, ir toliau ^arė prieš—ryti—diskreditaciją.—Šios- rezo- 
mane akciją. Jis dar prieš Liau 
dininkų suvažiavimą Chicago
je, atvykęs New Yorkan į Ame
rikos Lietuvių Bendruomenės 
iškilmes, lankėsi pas eilę asme
nų — liaudininkų ir neliaudi- 
ninkų—, kuriuos mėgino įtikin 
ti, kad aš esu neištikimas tau
tiniu ir valstybiniu požiūriais.. 
Šios akcijos tęsiniu laikytinas 
ir žalkausko laiškas Vienybei. 
Ar tai nėra šmeižimas?

Savo laiškė Vienybei jis pa
liečia ir St. Žymantą.

Man dirbant priešvokiškoj 
rezistencijoj, pažįstant jai va
dovavusius asmenis ir žinant 
labai daug rezistentų, — žal
kausko ,kaip aktyvaus rezisten 
to, neteko pastebėti, šios die
nos Lietuvių Rezistencinės San 

* tarvės darbas žalkauskui, kaip 
jis išsireiškė Liaud. suvaž. 
Chicagoje,—tai “banderščina”. 
Jis šaukė: “šalin rankas”.

Tautos Rezistencija, jos at
sparumas okupantui— tai tau
tos gyvybė, tai lietuvio išsilai- 

~kymas, tai Lietuvos prisikėli- vimo—rezoliucija, pasisakanti 
mas. šiose srityse St. Žyman
to nuopelnai šiandien dar ne- 
skaičiuotini, bet visokiu atve
ju jie nepaneigiami ir labai 
dideli.

Mečislovo* Mackevičiaus laiš
kas tam Vienybės nr.
paliečia, mario nuomone, tris 
momentus:

1. Jis ne visus LRS narius 
pavadinęs lachudromis,

2. St. Žymantas 
gentą, pasirašiusį 
kimą visuomenei, 
apie Liaudininkų 
Chicagoj, >

3. St. , Žymantas bandomas 
sugretinti su Paršaičiu.

Vieno Chicagos suvažiavimo 
dalyvio man dabar parašyta 
nuomonė: “Mackevičius kolio- 
jo tautininkus ir juos, kaip 
manančius per LRS prie val
džios prieiti, išvadino “lachud
romis” bei kitokiais epitetais.

žinoma, galima buvo tai su
prasti ir kaip LRS visiems na
riams taikymą....”

LRS pareiškimą visuomenei 
pasirašė du asmenys,, dalyva
vę liaudininkų suvažiavime 
Chicagoje. Tai Jonas Daugėla 
iš Cleveland© ir Bronius Bieliu- 
kas — iš Queens. Tad kuris jų 
St. Žymanto agentas? Jonas 
Daugėla, kiek žinau, su St. Žy
mantu nesusirašinėja. Tad jis 
atpultų. Pasilieku aš — Br. 
Bieliukas. Bet aš nuo pat liūd
no suvažiavimo iki St. Žyman
to straipsnio pasirodymo Vie
nybėje St. Žymantui nesu ra
šęs. — Ačiū Mackevičiui už 
agento titulo suteikinėjimą.

New Yorko suvažiavime bu
vo nutarta spaudoje neminėti 
.apie min. Kazio Škirpos pasiū
lytą ir suvažiavimo priimtą re- 
zoliciją, kurioje pasisakoma 
prieš Lietuvos Respublikos pa
siuntinių adresu spaudoje va-

liucijos šalininkai (prieš ją 
balsavo tiktai trys) suvažiavi
mo nutarimo laikėmės, tačiau 
chicagiškėse Naujienose New 
Yorko suvažiavimo nutarimas 
buvo iškeltas puolančioj "for
moj kaž kokio “—liaudininko,” 
turėjusio tikslias informacijas 
apie Centro Komiteto numaty
tą Chicagos suvažiavimo die
notvarkę. — Pagal Mackevičių 
išeitų, kad Naujienos turi agen 
tą.

Prisimena man Petrapilio 
Seimas. Jis liaudininkams ’ne
buvo ir nėra malonus. Nuo to 
seimo praėjo daugiau, kaip 30 
metų. — Ar Chicagos suvažia
vime nėra istorijos pasikarto
jimo atspindžio?

Ar Br. Bieliukas dėl to kal
tas? Kokia palaima būtų Liau
dininkų Sąjungai, kiek pritari
mo iš neutraliosios visuomenės 
ji dabar turėtų, kaip teisingai 
nurodinėjo New Yorke min. K. 
Škirpa, jeigu ir Chicagoje bū
tų priimta New Yorko suvažia-
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BRJOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

DR. JANINA SNIEŠKA 
(DANTŲ GYDYTOJA)

408 Jay Str. Room 396, 
kamp. Fulton Str. (miesto centre) 
Ofiso tel. L’Lster 8-8789 
Namų tel. TAylor 7-8231

DR. VACLOVAS PAPROCKAS 
1357 Bushwick Ave. 

Ofiso tel. GLenmore 5-3094
Namų tel. GLenmore 3-4445 
(važiuoti Jamaica line iki 

Chauncey St.).

PETER GUSTAITIS, Jr„ M. D 

87-20 85th Street 
Woodhaven, L. L. N. Y.

DR. BLADAS K. VENCIUS
(DANTŲ.-GYDYTOJAS)

499 Grand Street

DR. A. PETRIKĄ

(DANTŲ GYDYTOJAS)

BŪKIT SVEIKI
KODĖL AUKŠTAS KRAUJO SPAUDIMAS

Kodėl kai kurie žmonės serga dažniau, ko
dėl kiti serga jaunesni, kodėl vieni, gyvendami 
didžiausioje prabangoje, o betgi kasdien serga, 
kartais net labai rimtai? Kodėl tas vienišas, 
jau sulaukęs didoko skaičiaus metelių ir nepa
žinojęs nė mažiausių sveikatingumo principų 
higienos atžvilgiu, yra sveikas, kaip ridikas, 
anot tos lietuviškos patarlės? Arba, paimkime 
šeimą su gausiais vaikais, kuri tik skurde gy
vena, kuri vos tik gali, kaip sakoma, galą su 
galu suvesti, o vis dėlto visi, nors dėvėdami ir 
paprasčiausius drabužius, valgydami iš men
kiausių indų ir tai paprasčiausi maistą, yra 
sveiki ir sveikatos jiems milijonieriai, rodos, 
pavydi.

Si problema dar anaiptol nėra medicinos 
mokslo ištirta, nors mūsų dabartinio gyvenimo 
gerbūvis yra tiesioginė mokslo nuopelnų išda
va. Mokslas yra mūsų geriausias draugas, ku
ris kasdieną mūsų gyvenimą lengvina ir jį daro 
malonesnį. Sakysime jau yra tiksliai, net iki 
colio išmatavusi dangiškų kūnų nuotolius ir 
jų judesius. Tie patys astronomai sekundžių 
tikslumu mums pasako, kada saulė teka, kada 
leidžiasi kasdieną. Taigi be mažiausios klaidos 
jie pasako, kada ir kur kokie kūnai (žvaigždės 
ar satelitai) bus. Tai gražu ir džiugu. Kiekvie
na pažanga tiesioginiai ar netiesioginiai teikia 
mums visiems žemiškos gerovės.

O kad taip būtų toli šiuo metu .pažengęs 
medicinos mokslas, jei jis galėtų išmatuoti ir 
tiksliai nusakyti, kada ir kuriam saulė nusileis 
ir, dar svarbiausia, kad mums tą saulės nusi
leidimą kaip galima prailgintų, šiais metais 
medicinos mokslas jau yra toli pažengęs, bet' 
dar toli gražu ne tiek, kiek mes, gal būt, na- 
rėtume.

Tačiau reikia pripažinti, kad medicinos 
mokslas dar nepajėgė prilygti astronomijai,

per savo*a- 
LRS pareiš- 
gavęs žinias 
suvažiavimą

Dr. S. Biezis

tačiau

ypač persiritus 40 me-

kraujo spaudimo skai-
Kodėl taip yra, nieko

išmatuoti bei iš kalno pasakyti, kuris ar kuri 
anksčiau ar vėliau įgaus aukšto kraujo spau
dimą ir svarbiausia, kodėl.

Nors aukšto kraujo spaudimas yra sena li
ga ir plačiai paplitusi, nors ji intensyviai stu
dijuojama per ilgus metus, tačiau apie ją kol 
kas nėra daug žinoma. Ypač jos priežastys yra 
taip neaiškios, miglotos, kad sunku ką ir pa
sakyti. ‘

Tiesa, yra žinoma, kad kai kuriais atsiti- ’ 
kimais ši liga pareina nuo tam tikrų inkstų 
įdegimo ir .pakietėjusių kraujagyslių,
tai paaiškina tik mažą atsitikimų nuošimtį.

Yra aiškiai pastebėta, kad nutukėliai turi 
žymiai aukštesnį kraujo spaudimą, negu žmo
nės normalaus svorio. Nutukimas dažnai į tai 
veda. Čia dar yra viena priežastis, dėt.ko rei
kia saugotis nutukimo, 
tų amžiaus.

šioje šalyje aukšto 
čius proporcingai kyla,
tikro negalima atsakyti. Kai kurie tyrinėto
jai ir tai nebe pagrindo, mano, kad kaltas 
yra mūsų moderniškas gyvenimas,žymįs
skubotumu, kai kiekvienas bando pralenk
tu kitą, kad žemiškų gėrybių daugiau laimėtų. 
Dėl to dažnai nemiegama, dė to dažnai jau
dinamas! ir rūpinamasi, nepasinaudojant tin
kamai savo sveikata. Ir taip susidaro palankios 
aukštam kraujo spaudimui sąlygos.

šių dienų civilizacija su savo išradimais 
yra tikra palaima žmonijai. Tačiau ta pati ci- 
bilizaclja kartais veikia neigiamai. Kaipgi 
šiais laikais mes gyvename? šis modernizmas 
mus verčia Skubiai važiuoti, skubiai dirbti, 
skubiai galvoti, skubiai valgyti, skubiai mie
goti ir net skubiai kalbėti. Reiškia, skubotu
mas tampa dabartinio gyvenimo pagrindu. Ir 
tai nesiderina su žmogaus kūno fiziologijos 
pagrindiniais dėsniais. Viso to pasėkoje tik 
žmogus nukenčia.

VALANDOS: 
9—12 ryte 
2—7 vakare 
susitarus 
Ketvirtadieniais 
ir ieitadieniais 
uždaryta.

Lvisą dieną 
po pietų

VALANDOS:
12:30 — 2
6 — 8
ir susitarus

Sekmadieniais uždaryta

V AL ANDOS:
2— 3 popiet 
6 — 8 vakare 
Ketvirtadieniais ir šventad. 
tik susitarus .
Tel. Virginia 9-6125

VALANDOS:
9 — 12 ryte
2 — S vakare 
Penktadieniais uždaryta 
Tek Ofiso STagg 2-0706 
Namų — Jamaica 6-3834

VALANDOS:_____
9 — 12 ryte 
1 — 8 vakare 
Penktadieniais uždaryta 

Tel. EVergreen 7-6868
1

DR. A. S. KASHLANSKY
DANTŲ GYDYTOJA

222 West 83 St„ kampas Broadway, New York City, N Y. 
Tel. TR. 7-9430

DR. ANNA MESSING
♦ Gydomoji kosmetika

(Odos priežiūra, pašalinimas visų odos defektų, spuogų, 
gyvaplaukių, electrolyzas, veido išlyginimas).

Kalba prancūziškai, lenkiškai, vokiškai ir rusiškai.'
130 West 57th St., New York City, N. Y. Tel. PL 7-1282

JOHN DERUHA, M. D.
Inkstų, pūslės, odos, kraujo, vidurių ir kitų ligų gydytojas.
Apžiūrėjimas ir kraujo tyrimas 3 dol. Priėmimo valandos 10-2 ir 4-9. 

baigęs Europoje
NEW YORK CITY 

traukinio stoties. Lengva privažiuoti iš 
vyrams ir moteisu.

Mokslus
128 E. 86th ST.,

Virš Lexington Ave. požeminio 
visur. Atskiri laukimo kambariai

BRETOCOL JPOWDERS ir SYR, BRETOCOL

GYVENIMAS
Redaguoja KĘSTUTIS CERKELIŪNAS

FASK PRANEŠIMAS kas Algirdas Mileris. Jo neteki-

JOSEPH LACHOWICZ
BARAS IR RESTORANAS 

ŠILTI VALGIAI IR ĮVAIRŪS GĖRIMAI
Kampas Bedford Ave. ir No. 4th St. Brooklyn, N. Y.

Telefonas: E V. 4-8325

įLaik. FASK, savo pranešime 
Nr. 4, skelbia II-sias JAV ir Ka 
nados Lietuvių Sporto žaidy
nes. Vieta — Clevelandas, da
ta — gegužės 30, 31 ir birželio 
1 d. d. žaidynes rengia FASK, 
susitaręs su Cleveland© žaibu.

Programoje: lengvoji atleti
ka (vyrams, moterims ir jau
niams), futbolas, krepšini! (vy 
rams ir moterims), tinklinis 
(vyrams ir moterims), stalo te
niso komandinės, dvejetų ir 
mišraus dvejeto varžybos, be to 
vienetai jauniams ir mergai
tėms.

Jaunių ir mergaičių gimimo 
datos riba — 1933 m. gegužės 
30 d. (imtinai). Krepšinis mo-

mas mūsų futbolininkams ne
bus lengvai išlyginama^ Mile
ris buvo stambi figūra geltonai 
žaliųjų pergalingoj komandoj.

Netekome ir krepšininko Al
girdo Mikulskio. Mikulskis bu
vo pradėjęs kilti Vokietijoj ir, 
1949 m. rudenį atvykęs į New 
Yorką, sėkmingai žaidė vidurio 
puoliku atmintinoj LAK ko
mandoj, kuri~1950 m. buvo lai
mėjusi Brooklyno E. D. YMCA 
Church lygos pirmenybes ir 
džiugino savo pasisekimais su 
stiprokais amerikiečių viene
tais.

Paskutinysis, bent iki šiol, 
nuostolis — Lietuvių SK ko
mandos vartininkas Stasys

i V. LUKAS, vedėjas
Mes kepame visokias duonas 
ir pyragus vestuvėms, krikš
tynoms, gimtadieniams ir kito
kioms iškilmėms. Visus užsa
kymus mes išpildome koge- 
riausiai.

532 Grand St. Brooklyn, N. Y
Tel, EVergreen 4-8802

Jau 10 metų, kai visi klauso

“LIETUVOS ATSIMINIMŲ” 
radijo valandų,

kurios yra transliuojamos šeštadieniais nuo 4,45 Iki 5,30 va
landos iš stoties WEVD (1330 klc. — 5000 W).

Direktorius Jokūbas J. Stukas, 1264 White St., Hillside.
N. J. TeL WAverly 6-3325.

SCHOLES BAKING, Inc.
LIETUVIŠKA DUONA—GERIAUSIA DUONA

i

LEONA’S BAR & RESTAURANT

WINTER GARDEN TAVERN, .
? VYTAUTAS BELECKAS, savininkas

$ BARAS, RESTORANAS, DIDELĖ SALĖ SUSIRINKIMAMS
yJ VESTUVĖMS IR KITOKIOMS PUOTOMS

ATSILANKYTI
BROOKLYN 27, N. Y.

(RIDGEWOOD)

g VIST KVIEČIAMI
1883 MADISON STREET,

S (Prie Forest Ave. stoties)
Tel: E V. 2-9586 S

ST. BREDIS, JR. 
197 Havemeyer Street, 
BROOKLYN 11. N. Y.

EVergreen 7-9394 t

WM. J. DRAKE ' 
(DRAGŪNAS)

85-03 Wareham Pl. 
JAMAICA ESTATES 3. N. Y.

JAmaica 3-7722

ALFRED J. WENTZ 
225 S. 4th Street, 

BROOKLYN 11. N. Y.
EVergreen 7-8067

ANTHONY J. WESLAN 
(VIŽLANSKAS)

16 Court Street, 
BROOKLYN. N. Y. 
" MAin 5-1260

prieš pasireiškusią Lietuvos 
Respublikos pasiuntinių dis
kreditaciją spaudoje, jeigu ne
būtų .pasisakymo prieš laikymą 
pasiuntiniais vyrų, Lietuvos o- 
kupacijų pasėkoj tik formaliai 
ir laikinai nustojusių savo pos
tų Lietuvai nenaudingi sveti
mų vyriausybių sprendimai ne
turėjo būti mūsų pačių pripa
žinti. Jie gali būti tų pačių 
kraštų aplinkybėms gerėjant, 
atitaisyti.

Suvažiavimo rimtis nepadi
dinta “lachudrų” išsireiški
mais, vadinamu “banderščina” 
rezistentų datbo, kartais nuo
stabaus pasišventimo "ir kar
tais nepalyginamo didvyrišku- 

-uno: ša uk imu: “kra uj a s, šal i n 
rankas”. Jo valstybingumo nu
siteikimas nepakeltas nepripa
žįstant kai kurių pasiuntinių 
pasiuntiniais, tautininkų val
dymo laikotarpį gretinant su 
bolševikiniu, šitam neprita
riančio adresu išdrįsimas iš su
važiavimo prezidiumo mesti 
šešėli— ar nėra politinis žudy
mas?

Visas tas suvažiavimo nei
giamybes -papildydamas, Mac
kevičius savo laiške Vienybei 
bando su Paršaičiu gretinti St. 
Žymantą, kurio kai kuriais dar 
bais kelis metus naudojasi 
VLIKas ir jo VTlr kurie žino
mi ir pačiam Mackevičiui.

Bronius Bieliukas

t

U .h

r

NEIT MAZALAITt

jai

Geriausi vaistai nuo slogos ir kosulio.BretocoI Powders — 50 c. Syr Bre- 
tocol — 3 uncijos 50 c.. 8 unc ijos $1.00.

Brooklyno lietuviai kreipiasi Į
A. D’ONOFRIO’S PHARMACY

500 Grand St. (Union avė k.) Brooklyn, N. Y.
Užsisakant per paštą kreiptis: 2812 Cortelyou Rd., Brooklyn. N. Y.

MĖSOS KRAUTUVĖ
J. MIRONAS, Sav. CH. AIMONTAS, Vedėjas

Mūsų firma be vardo, už tai mūsų 
p^kės turi gerą vardą.

340 GRAND STREET, BROOKLYN 11, N. Y.

SALE ŠEIMYNINĖMS PRAMOGOMS
158 GRAND STREET

TeL EVergreen 4-9737 BROOKLYN, N. Y.

RESTORANAS IR BARAS
ĮVAIRŪS GĖRYMAI IR VALGIAI 

LIETUVIS VIRĖJAS, LIETUVIS BARTENDERIS 

31 So. 3rd St, Brooklyn 11, N. Y.
Telefonas EV. 4-8719

41

šioje apysakaje autorė su 
vienai būdingu stiliaus graikš- 
tumu iškelia katik Ištekėjusios 
moters sielos problemas, jau
namartės svarstymus Ir iš jų 
išplaukiančius įvykius. Knyga 
220 psl., kaina $230, gaunma 
šiuo adresu: GABIJA

340 Union Avenue, 
Brooklyn 11, N. Y.

ALBERTS SS!
Albert ELICE, Sav. įteigta 1920 m.

Didžiausias įvairių baldų išpardavimas
Miegamųjų ir gyvenamų kambarių baldai. Valgomųjų 

kambarių baldai ir kiti rakandai.

DABAR NUPIGINTA NUO 20% IKI 30%
Geros rūšys. Prieinamos kainos. Pilnas patarnavimas.

246-48-50-52-54-56 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y.
Telefonas EV. 7-4MT

MALONI VIETA SUSITIKTI PO DARBO

RESTORANAS IR BARAS
ĮVAIRUS gerymai ir užkandžiai

Savininkas — mūsų tautietis GEORGE RACHUN
MORGAN AVĖ. ir HARRISON PLACE, BROOKLYN, N. Y.

Telefonas: HY 7-9758

ALBRECHT & KOELBER

MĖSOS URMO PARDAVIMAS
197 NORTH 6th ST., BROOKLYN 11, N. Y.

EVergreen 8-6322

J,

terims pagal naujas taisykles 
(6 žaidikės aikštėje). Stalo te- 
niso komandą sudaro trys as
menys. Jauniai ir mergaitės 
gali dalyvauti taip pat vyrų ir 
moterų klasės.

Pranešime rašoma, kad kiek
viena sporto apygarda nuo ba
landžio 1 d. ir nevėliau gegu
žės 15 d. privalo pravesti apy
gardų pirmenybes. New Yorko 
ir Kanados apygardų komandi
nių varžybų nugalėtojai, o Chi
cagos apygardos, be nugalėto
jų ir. užėmę antrąsias vietas, 
kvalifikuojasi dalyvauti Cleve- 
lande. Lengvoj atletikoj daly
vių skaičius neapribojamas. 
REZERVINĖ PRALAIMĖJO

Vasario 24 d. Lietuvių SK re
zervinė vienuolikė žaidė pir
mąsias (ir paskutines) rung
tynes dėl Dr. Manning Cup ir 
pralaimėjo praeitų metų tau
rės meisteriui Swiss rezervinei 
3-7 (2-2). Ilgą laiką mūsiškiai 
laikėsi, kėlinį baigė lygiomis ir 
vėliau buvo ištempę iki 3-3, bet 
per paskutiniąsias 15 min. tu
rėjo įsileisti keturius įvarčius. 
Lietuvių naudai įvarčius pa- 

-siekė^—Labutis^ Ubarevičius, 
Vaitkevičius.

Lietuvių SK rezervinė: Sko- 
beika, Kiveris, Lapųrka, V. Kly- 
gis, Daukša, Kubilius, J. Simo- 
navičius, Vaitkevičius, Labu
tis, Bagdžiūnas, Beleckas. Pa
kaitai: Ubarevičius, Grablic- 
kas.
SEKMADIENĮ FUTBOLAS

Sekmadienį, kovo 2 d., Lietu
vių SK pirmoji komanda turi 
DAFB lygos kl. pirmenybių 
rungtynes su Brooklyno Wan
derers. Priešininkai turi sun
kumų su aikšte, tad, rašant 
šiais eilutes, dar nebuvo aiš
ku, kur -tos rungtynės įvyks. 
Jeigu-.^Wanderers aikštės ne
gaus, mūsiškiai susems taškus 
be kovos.

Paskutinėmis žiniomis, Lie
tuvių National Amateur Cup 
važybose be rungtynių įkeltas 
į Rytinių valstybių baigmę 
Mūsiškių priešininkas paaiškės 
po eilės rungtynių, kur daly
vauja Baltimore, Philadelphia, 
New Jersey ir Massachusets 
apygardų meisteriai.
ŠACHMATININKAI

Vasario 22 d. New Yorko pir
menybėse Merkevičius nugalė
jo Šukį. Daugiau partijų nebu
vo žaista. Paskutinis ratas — 
vasario 29 d. Brooklyno LAK 
patalpose. Baigę pirmenybes, 
LAK. šachmatininkai nlimato 
turėti draugiškas rungtynes su 
Brooklyno Chess Club (bus žai
džiama ant 8 ar 10 lentų).
SPORTININKAI KARIAI

Dėdė Samas, rinkdamas jau
nuosius vyrus į karinę tarny
bą, retina ir taip negausias 
New Yorko sportininkų gretas. 
Neperseniai kario uniformą įsi 
vilko krepšininkas Algirdas Bi
rutis. Praėjęs pradinį apmoky
mą, Birutis išvyko į Europą ir 
ten jau spėjo aplankyti krep
šininką Grybauską, nors jau il
gesnį laiką kaip treneris ir žai- 
dikas darbuojasi Prancūzijoj. 
Birutis rašo, jog Grybauskas 
geros formos ir Prancūzijoj ge
rai įsikūręs. Kaip atsimename, 
Birutis ir Grybauskas buvo du 
žymūnai Scheinfeldo Kovo 
stipriajam penketuke ir dalyva 
vavo lietuvių komandos išvyk- 
lo j e po Prancūziją.

Sausio 23 d. atsisveikino Al
gimantas Ošlapas. Apmokymui 
Ošlap^ išsiųstas į North Ca- 
roliną ir ten pataikė į marinus. 
Ošlapas tris sezonus žaidė 
Brooklyno LAK krepšinio ko
mandoj, o šiemet buvo šokęs 
į talką LAK stalo teniso ko
mandai (DAFB pirmenybėse). 
Yra žaidęs ir futbolą New Yor
ko LSK antrojoj vienuolikėj.

Vėliau i kariuomenę išvyko 
Lietuvių SK standartinis gyni-

Kligys. Kuri laiką žaidęs sau
gu, St. Kligys vėliau užėmė 
vartininko postą, ten sėkmin
gai pasireiškė ir taip buvo pa- 
dėięs užpildyti jautrią vienuo
likės spragą. |

Pragaro Pošvaistės
(Atkelta iš 5 pusi.)

to jūroje... Mūsų prosenoliai ko 
vojo 2,000 metų ir visose Rytų 
Europos žemėse liejo kraują 
ir klojo savo kaulus, ir kokios 
pasėkos? Atrodo, kad lietuvių 
tauta amžinai žygiuoja per 
siaurą būties ir nebūties liep
telį... Aš mylių ir lenkiuosi 
prieš didvyrius, bet būti amži
nai didvyriu yra nebe žmoniš
ka, bet dieviška našta.' Ir ar 
ne perdaug didelė likimo netei 
sybė uždėti triuškinančią did
vyrio naštą ant, silpnų žmogiš
kų pečių ir reikalauti iš jo žy-

• v • • -r- •gių, perviršijančių jo pajėgas?.. 
Ką tik gimę mes jau esame 
paženklinti fataliniu ženklu: 
kovok, laimėk, žūk didvyrio 
mirtimi arba vergauk! Mūsų 
tautos dainos lyriškos, jose nė
ra epo ir veiksmo, nes pats 
mūsų gyvenimas yra veiksmas 
ir epas, o ramybė ir idilija, a- 
.pie kurią t^ip iškalbingai dai
nuoja mūsų dainiai, yra nie
kados nepasiekiama svajonė... 
Vienoms tautoms lemta gyventi 
užuovėjuose', kitoms — skersvė 
juose. Mes esame žvarbių skers 
vėjų tauta. Teutonų ir slavų 
bangos amžinai plakasi į mū
sų krantus, ir amžinai turime 
jas atlaikyti savo krūtinė
mis...” (ž. p. 158-163).

Kaip dramatiškai ir su kokia 
įtampa sprendžiami sausi teo- 
retiniaį klausimai, parodys ši 
ištrauka (p. 330):

— Kiekvienas nusikaltimas 
turi būti nubaustas...

— Kokiame teisme Lietuva 
tūri ješkoti teisybėsT^

— Dievo teisme, tamystėlės, 
— sušvebeldžiavo Dzedulionis.

— Kokio dievo teisme susi
laukė teisybės išnaikintos lie
tuvių gentys jotvingiai ir prū
sai? — kietai paklausė Girkal
nis.

— Dar yra istorijos teismas, 
'— nedrąsiai pastebėjo Matū- 
zas.
statuoja: jis nieko neteisia ir 
statuoja: jis nieko neteisina ir 
nieko nesmerkia. Ir pagaliau, 
ką pasakys istorijos teismas, 
mums bus nei Šilta nei šalta, 
nes tada gal ir mūsų kaulai 
jau bus sutrūniję...

Tokių prošvaisčių turįs vei
kalas per kelis mėnesius nepa
sens ir nebus užmirštas, ši 
knyga rodo, kad Alantas mo
ka rašyti. Tačiau tobulybė ne
lengva pasiekti.

Vytautas Alantas, Pragaro 
Pošvaistės. Romanas. Tremtis, 
Memmingen, 1951. 432 psl. Kai
na $3.50.

^ JOSEPH BASTŪNAS J; 
i! Real Estate & Insurance 

Paskolos namams
1008 Gates Avenue 

Brooklyn, N. Y.
? GLenmore 5-7285 *

THOMAS MATAS :
j; REAL ESTATE

81 Fox Street n
Waterbury, Conn. IĮ

JONAS SUTKAITIS, 
Laikrodininkas.

Parduod^mįjafeiuji ir 
taisomi bei atnaujinami 

seni laikrodžiai.
449 Grand Street, 

Brooklyn 11, N. Y.

i»

341
LEONA IR JUOZAS PETRAIČIAI, Sav.

Grand Street, Brooklyn 11, N. Y.
EVergreen 4-9414

Telefonas: EV er green 7-7411
KLEEN KOL COAL CO.

LISAUSKO ANGLIŲ KOMPANIJA <
Anglys, Coke ir Aliejus

496 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y
Gyvenamoji vieta:

65-43 Grand-Ave., TWining 4-8087 Maspeth, N. Y.
Telefonuoti po 5 vai. vakarais

PHILIP BENDER
AVALINES KRAUTUVĖ

Mūsų krautuvėje galima gauti batų, 
tinkamų visiems keturiems metų sezonams.

Lietuviams ypač gerai žinoma 
mūsų avalinės kokybe.

245-247 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y.
Telefonas: E V. 7-2043

Paminklai
J0S B E R M E L INC-

H. H. ALTHOFF. Pres.
PAVYZDŽIAI IR ĮSTAIGA 

PRIEŠAIS NAUJUS VARTUS Į ŠV. JONO KAPINES
Kampe Metropolitan ir 8-th Street (Dry Harbor Road) 

MIDDLE VILLAGE. QUEENS COUNTY, N. Y.
Tel. DA^enport 6-2393 DA venport 6-2633

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
JUOZAS GARŠVA

231 Bedford Avenue, Brooklyn, N. Y..
KOPLYČIA LAIDOTUVĖMS 

Telefonas. EVergreen 8-9770

STEPHEN AROMISKIS
(ARMAKAUSKAS)

423 Metropolitan Ave., Brooklyn, N. Y.
Tel. EVergreen 7-4335 Koplyčia Laidotuvėms

MATHEW P. BALLAS FUNERAL HOME 
MATHEW P. BALLAS, 

Direktorius 
660 GRAND STREET, 
Tel. STagg 2-5043

ALB. BALTRŪNAS-BALTON,
Reikalų Vedėjas
BROOKLYN, N. Y.

NOTARY PUBLIC

Eastate of A. J. VALANTIEJUS
, V. R. VALANTIEJUS, Mgr.

GENERAL INSURANCE AGENT
54-41 — 72nd Street, Maspeth, L. L, N. Y.
.NOTARY PUBLIC. Tel. NF.wton 9-4464

SHAUNS FUNERAL HOME I
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

F. W. SHALINS, Jr. J. B. SHAUNS I

84-02 Jamaica Avenue, Woodhaven, N. Y. -
Tel. Virginia 7-4499 Koplyčia Laidotuvėms

ROGERS FUNERAL HOME I
P. RADZEVIČIUS, Direktorius 

Telefonas, STagg 2-4409 — -* .
Koplyčia Laidotuvėms NOTARY PUBLIC

Visi šie laidotuvių direktoriai išnuomoja 
automobilius įvairiems reikalams

LIETUVIŲ RADIJO PROGRAMA
JUOZAS GINKUS, VEDĖJAS

ŠEŠTADIENIAIS, NUO 2 IKI 3 V AL. PP.
IŠ WWRL, 5000 kcl.

495 GRAND STREET BROOKLYN 11, N. Y
Telefonas: EVergreen 4-9293

SUTVARKOMI BIZNIO TAKSAI
Mes sutvarkome įvairių rūšių bei jurisdikcijų taksus: fe- 
deralinius, valstybinius, municipalinius Jungtinėse Valsty
bėse ir užsienyje.
Adv. St. P. Zubavičius, kuris turi teisės praktikuoti bet 
kuriame Jungtinių Amerikos valstybių teisme, tvarko kny- 
gas bei rekordus pavieniams biznieriams, partneriams ir 
korporacijoms.
Patarnavimai atliekami ir laiškais. Be to, daromi asmenis- 
ki vizitai bet kuriose įstaigose čia ir užsienyje.
Prašoma kreiptis angliškai ar lietuviškai, o aš sutelksiu 
sąžiningą patarnavimą.

STANLEY P. ZUBAWICZ (Zubavičius)
111 Ainslie Street, Brooklyn 11, N. Y.

Telefonas:. EV. 4-3049—- ------ —_____________ ______
čgljlĮALLIANCE CRYSTAL COCTAIL BAR

Kazys ir Alvina Buividai
f fiB Vienas iš gražiausių kabaretų mieste. Geriausios

■ ( rūšies maistas, Įvairiausi gėrimai
f Į DU ORKESTRAI, “FLOOR SHOW” IR ŠOKIAI
# I Vakarais muzika prie baro.

80 ST. MARKS PLACE NEW YORK, N. Y.
mo, (8th St. ir 1st Avenue) GRamercy 7-9765

WAGNER THEATER
KASDIEN DVI FILMOS VOKIEČIŲ KALBA

PASAULINĖ KRONIKA
JAUKI KINO TEATRO SALĖ

Filmos keičiamos penktadieniais visai savaitei
110 WYCKOFF AVE., Z BROOKLYN, N. Y.
Kasa atidaryta 1 vai. kasdien. • Tel. HE 2-2613

Patogus privažiavimas:
BMT.Subway — Canarsie Linija iki DeKalb Ave. Stoties.

CAPP1ELL0 KRAUTUVĖJE
Galite gauti radijo bei televizijos aparatų, šaldy
tuvų, skalbimo mašinų, dulkių siurblių, prosų ra
šomųjų mašinėlių, dujomis bei aliejumi kūrena
mų krosnių (gas ranges), lovų, stalų ir kitokių na
mų apyvokos dalykų.

Jau 36 metai, kai Cappiello sąžiningai tarnauja visiems 
savo klijentams.

Visi Brooklyno ir apylinkės lietuviai perka Cappiello 
krautuvėje.

Cappiello krautuvėje gaunamos lietuviškos plokštelės.

CAPPIELLO KRAUTUVĖ
706 GRAND ST., BROOKLYN 11, N. Y.

EVergreen 8-7848
J

W. J. DOWNER 
Pirmas lietuvis vaistiniu- 

kas Amerikoje.
229 BEDFORD AVE., 
Brooklyn H, N. Y. 

~ ——j

DeKALB TAVERN

A. SINUS, sav. 
352 Onderdonk Avenue 

Brooklyn, N. Y.

,

: JONAS PATAŠIUS
n žiedai, laikrodžiai, jų tai- J; 
n symas, kosmetika ir j; 
!; religiniai dalykai.

307 GRAND STREET
- Brooklyn, N. Y. h

‘ ROEBLING SUPPLY Co.
I. FISHMAN

Mes taisome viskįT kas priklauso 
gaso pečiams. Parduodame naujus 
geso pečius žemomis kainomis.

Patarnavimas garantuotas.
244 ROEBLING ST REET, 

BROOKLYN 11. N. Y;
Telefonai: EV. 7-5631 

UL. 5-0083

---------------------------- ------------ 1
A. ANDRIUŠKEVIČIUS

Laikrodininkas

Taisomi laikrodžiai, parduo 
darni laikrodžiai, žiedai 
apyrankiai. auskarai, ir t.t.

485 GRAND STREET
Brooltlyn 11, N. Y.

DEGTINĖS 
KRAUTUVĖ

(Ray’s Liquor Store)
Didelis įvairių rūšių degtinės 

ir vyno pasirinkimas.
Juozas ir Izabelė Misiūnai, 

Savininkai
103-55 LEFFERTS BLVD.

RISHMOND HILL, N. Y.
Virginia 3-3544

S. A. Chernoff, M. D.
Kraujo ir Odos ligos

223 SECOND AVENUE, 
Room 14

Tel. GR. 7-7697 
_________________________ J

NAUJAI ATIDARYTAS

JULIUS’ RESTAURANT 
JULIUS DAUGMAUDIS, 

Savininkas

ĮVAIRŪS GĖRIMAI. PIRMOS RŪŠIES MAISTAS 
273 GRAND STREET, BROOKLYN 11, N. Y.

EVergreen 4-9533.

. AJ ARŲ ŠAKNYS
_____ Ajarų šaknys gelb- 

sti nuo vidurių už- 
i j kietėjimo, gerai 

veikia skilvį, pa- 
deda pašalinti 

Sv_______ dieglius, nerelka-
\ \ lingus ga-

' žus, paskatina ne
veikliuosius kūno organus ir 
taip pat naudinga mažakrau- 
jams. Mokslininkai sako, kad 
ajarų šaknys turi šių minera
lų: sulfuro, fosforo ir potasi- 
jaus. Visi šie mineralai reika
lingi žmogaus organizmui. A- 
jarus galima gerti kaip arbatą, 
taip pat naudinga juos kram
tyti Ir seiles ryti. Ajarų šaknys 
$2.50 svaras. Mažiau perkant, 
6 uncijos už $1.00.

ALEXANDER’S CO.
414 West Broadway 

South Boston 27. Maso.

JOHN’S TAVERN !
JOHN SAUKUS, Sar. | 

217 Avenue B 
Bayonne, N. 3. I

Tel.: 3-4136 t



.4

f

Lietuviai advokatai
Kaip ‘'laisvės traukinys” pralaužė geležinę uždangą? (3)

50 MYLIŲ GREIČIU I LAISVĘ!
Visos bėglių pastangos būtų nuėjusios niekais, jei likimas Į pagalbą ne
būtų atsiuntęs 10 darbininkų — Aliarmo signalai nebeveikia — “Gulk ant 

pilvo!” — Įsakė Truska komunistui pečkūriui — Pagaliau laisvi!
Persekiojami čekų komunis

tų policijos, keli rezistencijos 
nariai nutaria pabėgti iš Čeko
slovakijos, tam panaudodami 
Praga-Asch ekspersą. Svarbiau 
šieji pabėgimo sumanytojai bu 
vo. Egerio stoties viršininkas 
Truska, .Asch ligoninės direk
torius dr. Svec, architektas 
Loskot ir studentas Ska’|;ky. 
Mechanikui Kovalinkuį pasise
kė susitarti su komunistu me
chaniku pavaduoti ji garvežy 
ir pabėgimo data buvo nusta
tyta antradienį, rugsėjo 11 d.

Asch yra visai maža pasie
nio stotelė. Joje tėra tik du ar 
trys bėgių perjungimai lr visi 
bėgiai iš stoties suvesti į vieną 
kelią, kuris eina į Vokietiją, 
Be: beveik visada, vietos gele
žinkelio tarnautojai pastato 
kurį nors prekinį vagoną, ant 
to kelio ir uždaro pervažiavi
mą i užsienį. W

Ir greitasis išėjo4 į 'Komatau 
skirtą valandą.
PAKEITIMO TILTAS 
NESISUKA

Kada grįždamas į Egerį Ko
valinka sumažino garą, jis jau 
rado stotį stovintį Pragos eks
presą, tas reiškė, kad pirmieji 
vagonai buvo pervesti ant at
sarginių bėgių, ir čia buvo pa
likti tik trys paskutinieji vago
nai, kuriuos jis turėjo tempti 
iki pasienio stoties.

Kovalinka savo garvežį ati
davęs kitam mechanikui nuvež 
tį į garvežinę, turėjo paimti 
mažiau greitesnį garvežį. Bet 
norėdamas jį išvežti iš gatve—lėtėja 
žinės, turėjo sustoti, pasisuki
mo tiltas pagedo, motoras su
stojo veikęs, f

Buvo dar likę 5 minutės. Mo
toro pataisymas užimtų ma
žiausiai 2 valandas.

Kovalinka jautė išsipilant 
šaltą prakaitą.

—Nesijatfdink,— pasakė jam 
geležinkelietis. — Kitas mec
hanikas nutemps traukinį į 
Asch. Tu juk žinai, kad grei
tojo traukinio mechanikas te
bėra stoty ir vieną kartą jis 
galj nuvežti 
pasienio.
10 ŽMONIŲ

Kovalinka 
Geležinkeliečiui nuėjus į biurą, 
jis pamatė pro šalį grįžtančius 
iš darbo darbininkus.

—Ei! — sušuko jiems Kova
linka. — Padėkite man pasuk
ti tiltą. Tik vienai minutei dar
bo!

Darbininkai suabejojo. Bet, 
pagaliau, jie nutarė padėti ir 

_____________ susikibę pradėjo sukti tiltą.
' jis galėtų pasiliuosuoti tą die- Už Trelių minučių garvežys ga- 

ną iš tarnybos.
Normaliai prie komunistinio 

rėžimo pasiliuosuoti galima tik 
tada, kada areštuoja.

•' ' Rugsėjo 10 d. Skalsky nuvy
kęs į Egerio tribunolą, įskurįdė 
stoties viršininką • -Truską, fbg 
šis kaž kokią “nešvaria veikla” 
užsiima. -

Policija nutarė, jog diskre
tiškas Truksos areštavimas ne- 
atkreipsdėmesio ir leis vėliau 
suimti kitus jo. šalininkus. Tad 
tą pačią dieną dviratininkas 
atvežė Truksai šaukimą: 
... “Jūs’ esate kviečiamas rytoj, 
rugsėjo 11 d. 19 vai. prisistaty
ti į Egerio tribunolą, kambarys 

.185,...”

būti
Gi 

sig-

Aišku visas pabėgimo .planas 
būtų nuėjęs niekais, jei parink 
tą dieną, tai yra rugsėjo 11 d., 
kelias būtų buvęs panašiu bū
du uždarytas. Tad iki paskuti
nės sekundės stoties judėjimas 
buvo sekamas, kad traukinys, 
eidamas pilnu greičiu, nėatsi- 
muštų į prekininį vagoną. 
Truska ir dr. Svec buvo apsi
ėmę šį reikalą sutvarkyti.
TRUSKA LEIDŽIASI 
PATS AREŠTUOJAMAS

Bet- reikėjo dar vieną dalyką 
išspręsti. Būtent, kad tą rytą 
stoties viršininkas Karei Trus
ka būtų visiškai laisvas. Jis jo
kiu būdu kitaip negalėtų sėsti 
į traukinį savo stoty, neatkreip 
damas tarnautojų dėmesį. 
Skalsky tam rado būdą, kaip

Truska neišsigando šio pra- 
nešimo. Atsisukęs į savo pegel- 

r bininką parodė.
— Rytoj aš paliksiu stotį. 

Jūs’ mane pavaduosite. Aš esu 
kviečiamas į tribunolą. Nema
nau, kad būtų kas baisaus. Aš 

• pats įspėsiu geležinkelio valdy
bą. J
EKSPRESAS IŠSIJUDINA .

Buvo 9 vai. 55 min. kada Pra 
gos stoty septintame perone 
per garsiakalbį pasigirdo:

— Keleiviai į Egerį per Pilze
ną, prašomi užimti vietas!

Paskutiniajame vagone Ka
rei Hovorka išsitraukė laišką 
ir dar kartą perskaitė.

“Pasistenk, jei gali, atsisėsti 
į paskutinįjį vagoną, kad galė
tume lengviau susitikti. Pasi
imk su savim smuiką, kuris 
duos progos mums drauge pa
groti.”

Smuiko makštyse, tikrumoje 
buvo paslėptas vokiškas ranki
nis kulkosvaidis.

Truska tą rytą buvo nuvykęs 
į Asch stotį patikrinti, ar joks 
vagonas nepaliktas ant bėgių, 
ar kelias į Vokietiją laisvas.

Visi pabėgėliai turėjo sėsti į 
šį “laisvės traukinį” įvairiose 
stotyse. Tik vienas 
vo įsėdęs Pragoję, 
po Truskos žmona 
Egerio stoty įlipo
žmona su dviem vaikais, Kotil 
šeima, Trobl šeima, gi Loskot 
su Skalskiu įlipo Franzenbade.

Apie vidurdienį, Kovalinka 
paėmė vesti traukinį į Koma- 
tau. Pečkuris buvo kiek nuste
bintas.

— Tai tu vedi traukinį? 
Nuo kada? Aš maniau, kad ato
stogose? ,

— Taip, aš atostogauju, bet 
aš turiu sutvarkyti vieną rei
kalą, tad pasikeičiau su Cuva- 
ček. Na, važiuotame.

Hovorka bu 
Pilsene įli- 

su vaiku. 
Kovalinkos

tuos vagonus iki

VIETOJ MOTORO 
įsikando į lūpą.

Įėjo prisikabinti paliktus stoty 
tris vagonus.

Prieš traukiniui pajudant 
prie garvežio priėjo Truksa.

— Ar jūs nieko prieš, jei aš 
jums palaikysiu kompaniją iki 

"Asch?
Tame nieko nebuvo stebėti

no. Stoties viršininkas tarny
bos reikalais dažnai įlipdavo į 
garvežį.
ALIARMO SIGNALAI 
NEBEGALĖS SKAMBĖTI

Kaip buvo sutarta Franzen- 
bad stoty įlipo Loskot ir Skals
ky. Sekančioje stoty Kovalinka 
iššokęs iš garvežio pasišaukė 
traukinio .palydovą:
' — Tuma I Perda yra^ro 
stabdžiuose.. Reikia išleisti... -

Taukinio palydovas tuoj ati
darė visų trijų vagonų stūmok
lius.

— Dar, išleisk orą, jo yra 
perdaug!

Senas žmogus paklausė. Jis 
neturėjo idėjos, kiek turi 
oro atsargos stabdžiuose, 
taip išleidus orą, aliarmo 
nalai nebegalėjo veikti.

Sąmokslininkai buvo susėdę 
atskiruose vagonuose, kad ga
lėtų su ginklu prilaikyti kitus 
keleivius. Kada pasirodė pir
mieji Asch namai, Hovorka pa
siėmė savo “smuiką”.

— Mes jau atvykome. — pa
sakė vienas keleivis, imdamas 
nuo lentynos bagažą.

Bet traukinys ne tik nelėti
no važiavimą, bet dar labiau 
greitino.

—Keista, traukinys visai ne-
•=- pastebėjo viena mo

teris.
—Jis nešasi net dar greičiau,

— pastebėjo kitas, žiūrėdamas 
pro langą. .

Įvažiavus į stoties rajoną, 
pečkuris pradėjo nerimauti.

— Kodėl tu duodf tiek garo?
— sušuko jis Kovalinkai.

Stotis jau buvo per 300 pė
dų, gi traukinys nešėsi 40 my
lių greitumu į valandą ir jo 
greitis dar kilo 45... 50...

Pečkuris atsisuko.
— Kas atsitiko? — norėjo jis 

sušukti, bet Truksa atkišo _xe- 
'volverį.

— Ne! sušuko pečkuris. — 
Ne!

— Tylėk, ir gulk ant pilvo!
— sušuko jam Truksa. Tau nie 
ko blogo nedarysime.

Pro šalį prašvilpė Asch sto-- 
tis. Beveik nieko nebuvo iš 
žmonių ant perono. Gal tik sto 
ties viršininkas, keli civiliai ir 
kareiviai. Traukinys nesustojo 
ir su didžiausiu triukšmu pra- 

-švilpė pro šalį. . ____________
Tą momentą Hovorka atida

rė “smuiką” ir išsiėmė auto
matą, atstatydamas į bilietų 
kontroliuotoją, kuri norėjo pa
traukti aliarmo signalą. Kelei
viai, kaip ir pati kontroliuoto
ja, išsigandę pakėlė rankas į 
.viršų. Kitame vagone Loskot 
su savo revolveriu laikė kitus 
keleivius prieš save iškeltom 
rankom.

Nuo Asch iki pasienio tėra 
tik pusė mylios ir traukiniui 
lekiant tokiu, greičiu, tebuvo 
tik viena akimirka.

Už mažo momento trauki
nys, cypdamas stabdžiais, su
stojo kitoj pusėj sienos Selb- 
Pioessbergstoty, ameriikeč-ių 
zonoje.

Trisdešimt ir vienas keleivis 
(kai kurie net nežinodami kad 
'tas įvyks) pasiekė laisvę ir jo
je pasiliko.

S. ŽYMANTAS SU B. BIELIUKU ATSAKO
M. MACKEVIČIUI IR K. ŽALKAUSKUI

(Atkelta iš 4 psl.) 
pasakęs ką nors neigiamo p. 
Broniaus Bieliuko adresu, tai 
turiu pareikšti, .kad • tokiems 
tvirtinimams aš neturiu jokio 
pagrindo. Priešingai, Bro
nius Bieliukas yra aktingas ko
voto. as _su bolševizmu, žymus 
pogrindžio kovotojas prieš na
cius, visada atsidavęs ^ien liau 
dininkų ir Lietuvos reikalams. 
Tokiu atveju p. Bronius Bieliu
kas galėjo tik per nesusiprati
mą būti mano neigiamai pa
minėtas. Šia proga aš noriu 
pilnai atitaisyti p. Broniui Bie- 
liukui padarytą skriaudą”.

1951. 1. 15 d. visuotiniu bal
savimu išrinkdama mane j 
Centro Komitetą Liaudininkų 
Sąjunga man pareiškė pasiti
kėjimą. Tuo man buvo suteik
ta satisfakcija.

Deja, žalkauskas, nepaisyda
mas čia minėtų laiškų ir Liau
dininkų Sąjungos pasisakymo 
balsavimu, ir toliau ^arė prieš—ryti—diskreditaciją.—Šios- rezo- 
mane akciją. Jis dar prieš Liau 
dininkų suvažiavimą Chicago
je, atvykęs New Yorkan į Ame
rikos Lietuvių Bendruomenės 
iškilmes, lankėsi pas eilę asme
nų — liaudininkų ir neliaudi- 
ninkų—, kuriuos mėgino įtikin 
ti, kad aš esu neištikimas tau
tiniu ir valstybiniu požiūriais.. 
Šios akcijos tęsiniu laikytinas 
ir žalkausko laiškas Vienybei. 
Ar tai nėra šmeižimas?

Savo laiškė Vienybei jis pa
liečia ir St. Žymantą.

Man dirbant priešvokiškoj 
rezistencijoj, pažįstant jai va
dovavusius asmenis ir žinant 
labai daug rezistentų, — žal
kausko ,kaip aktyvaus rezisten 
to, neteko pastebėti, šios die
nos Lietuvių Rezistencinės San 

* tarvės darbas žalkauskui, kaip 
jis išsireiškė Liaud. suvaž. 
Chicagoje,—tai “banderščina”. 
Jis šaukė: “šalin rankas”.

Tautos Rezistencija, jos at
sparumas okupantui— tai tau
tos gyvybė, tai lietuvio išsilai- 

~kymas, tai Lietuvos prisikėli- vimo—rezoliucija, pasisakanti 
mas. šiose srityse St. Žyman
to nuopelnai šiandien dar ne- 
skaičiuotini, bet visokiu atve
ju jie nepaneigiami ir labai 
dideli.

Mečislovo* Mackevičiaus laiš
kas tam Vienybės nr.
paliečia, mario nuomone, tris 
momentus:

1. Jis ne visus LRS narius 
pavadinęs lachudromis,

2. St. Žymantas 
gentą, pasirašiusį 
kimą visuomenei, 
apie Liaudininkų 
Chicagoj, >

3. St. , Žymantas bandomas 
sugretinti su Paršaičiu.

Vieno Chicagos suvažiavimo 
dalyvio man dabar parašyta 
nuomonė: “Mackevičius kolio- 
jo tautininkus ir juos, kaip 
manančius per LRS prie val
džios prieiti, išvadino “lachud
romis” bei kitokiais epitetais.

žinoma, galima buvo tai su
prasti ir kaip LRS visiems na
riams taikymą....”

LRS pareiškimą visuomenei 
pasirašė du asmenys,, dalyva
vę liaudininkų suvažiavime 
Chicagoje. Tai Jonas Daugėla 
iš Cleveland© ir Bronius Bieliu- 
kas — iš Queens. Tad kuris jų 
St. Žymanto agentas? Jonas 
Daugėla, kiek žinau, su St. Žy
mantu nesusirašinėja. Tad jis 
atpultų. Pasilieku aš — Br. 
Bieliukas. Bet aš nuo pat liūd
no suvažiavimo iki St. Žyman
to straipsnio pasirodymo Vie
nybėje St. Žymantui nesu ra
šęs. — Ačiū Mackevičiui už 
agento titulo suteikinėjimą.

New Yorko suvažiavime bu
vo nutarta spaudoje neminėti 
.apie min. Kazio Škirpos pasiū
lytą ir suvažiavimo priimtą re- 
zoliciją, kurioje pasisakoma 
prieš Lietuvos Respublikos pa
siuntinių adresu spaudoje va-

liucijos šalininkai (prieš ją 
balsavo tiktai trys) suvažiavi
mo nutarimo laikėmės, tačiau 
chicagiškėse Naujienose New 
Yorko suvažiavimo nutarimas 
buvo iškeltas puolančioj "for
moj kaž kokio “—liaudininko,” 
turėjusio tikslias informacijas 
apie Centro Komiteto numaty
tą Chicagos suvažiavimo die
notvarkę. — Pagal Mackevičių 
išeitų, kad Naujienos turi agen 
tą.

Prisimena man Petrapilio 
Seimas. Jis liaudininkams ’ne
buvo ir nėra malonus. Nuo to 
seimo praėjo daugiau, kaip 30 
metų. — Ar Chicagos suvažia
vime nėra istorijos pasikarto
jimo atspindžio?

Ar Br. Bieliukas dėl to kal
tas? Kokia palaima būtų Liau
dininkų Sąjungai, kiek pritari
mo iš neutraliosios visuomenės 
ji dabar turėtų, kaip teisingai 
nurodinėjo New Yorke min. K. 
Škirpa, jeigu ir Chicagoje bū
tų priimta New Yorko suvažia-
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BRJOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

DR. JANINA SNIEŠKA 
(DANTŲ GYDYTOJA)

408 Jay Str. Room 396, 
kamp. Fulton Str. (miesto centre) 
Ofiso tel. L’Lster 8-8789 
Namų tel. TAylor 7-8231

DR. VACLOVAS PAPROCKAS 
1357 Bushwick Ave. 

Ofiso tel. GLenmore 5-3094
Namų tel. GLenmore 3-4445 
(važiuoti Jamaica line iki 

Chauncey St.).

PETER GUSTAITIS, Jr„ M. D 

87-20 85th Street 
Woodhaven, L. L. N. Y.

DR. BLADAS K. VENCIUS
(DANTŲ.-GYDYTOJAS)

499 Grand Street

DR. A. PETRIKĄ

(DANTŲ GYDYTOJAS)

BŪKIT SVEIKI
KODĖL AUKŠTAS KRAUJO SPAUDIMAS

Kodėl kai kurie žmonės serga dažniau, ko
dėl kiti serga jaunesni, kodėl vieni, gyvendami 
didžiausioje prabangoje, o betgi kasdien serga, 
kartais net labai rimtai? Kodėl tas vienišas, 
jau sulaukęs didoko skaičiaus metelių ir nepa
žinojęs nė mažiausių sveikatingumo principų 
higienos atžvilgiu, yra sveikas, kaip ridikas, 
anot tos lietuviškos patarlės? Arba, paimkime 
šeimą su gausiais vaikais, kuri tik skurde gy
vena, kuri vos tik gali, kaip sakoma, galą su 
galu suvesti, o vis dėlto visi, nors dėvėdami ir 
paprasčiausius drabužius, valgydami iš men
kiausių indų ir tai paprasčiausi maistą, yra 
sveiki ir sveikatos jiems milijonieriai, rodos, 
pavydi.

Si problema dar anaiptol nėra medicinos 
mokslo ištirta, nors mūsų dabartinio gyvenimo 
gerbūvis yra tiesioginė mokslo nuopelnų išda
va. Mokslas yra mūsų geriausias draugas, ku
ris kasdieną mūsų gyvenimą lengvina ir jį daro 
malonesnį. Sakysime jau yra tiksliai, net iki 
colio išmatavusi dangiškų kūnų nuotolius ir 
jų judesius. Tie patys astronomai sekundžių 
tikslumu mums pasako, kada saulė teka, kada 
leidžiasi kasdieną. Taigi be mažiausios klaidos 
jie pasako, kada ir kur kokie kūnai (žvaigždės 
ar satelitai) bus. Tai gražu ir džiugu. Kiekvie
na pažanga tiesioginiai ar netiesioginiai teikia 
mums visiems žemiškos gerovės.

O kad taip būtų toli šiuo metu .pažengęs 
medicinos mokslas, jei jis galėtų išmatuoti ir 
tiksliai nusakyti, kada ir kuriam saulė nusileis 
ir, dar svarbiausia, kad mums tą saulės nusi
leidimą kaip galima prailgintų, šiais metais 
medicinos mokslas jau yra toli pažengęs, bet' 
dar toli gražu ne tiek, kiek mes, gal būt, na- 
rėtume.

Tačiau reikia pripažinti, kad medicinos 
mokslas dar nepajėgė prilygti astronomijai,

per savo*a- 
LRS pareiš- 
gavęs žinias 
suvažiavimą

Dr. S. Biezis

tačiau

ypač persiritus 40 me-

kraujo spaudimo skai-
Kodėl taip yra, nieko

išmatuoti bei iš kalno pasakyti, kuris ar kuri 
anksčiau ar vėliau įgaus aukšto kraujo spau
dimą ir svarbiausia, kodėl.

Nors aukšto kraujo spaudimas yra sena li
ga ir plačiai paplitusi, nors ji intensyviai stu
dijuojama per ilgus metus, tačiau apie ją kol 
kas nėra daug žinoma. Ypač jos priežastys yra 
taip neaiškios, miglotos, kad sunku ką ir pa
sakyti. ‘

Tiesa, yra žinoma, kad kai kuriais atsiti- ’ 
kimais ši liga pareina nuo tam tikrų inkstų 
įdegimo ir .pakietėjusių kraujagyslių,
tai paaiškina tik mažą atsitikimų nuošimtį.

Yra aiškiai pastebėta, kad nutukėliai turi 
žymiai aukštesnį kraujo spaudimą, negu žmo
nės normalaus svorio. Nutukimas dažnai į tai 
veda. Čia dar yra viena priežastis, dėt.ko rei
kia saugotis nutukimo, 
tų amžiaus.

šioje šalyje aukšto 
čius proporcingai kyla,
tikro negalima atsakyti. Kai kurie tyrinėto
jai ir tai nebe pagrindo, mano, kad kaltas 
yra mūsų moderniškas gyvenimas,žymįs
skubotumu, kai kiekvienas bando pralenk
tu kitą, kad žemiškų gėrybių daugiau laimėtų. 
Dėl to dažnai nemiegama, dė to dažnai jau
dinamas! ir rūpinamasi, nepasinaudojant tin
kamai savo sveikata. Ir taip susidaro palankios 
aukštam kraujo spaudimui sąlygos.

šių dienų civilizacija su savo išradimais 
yra tikra palaima žmonijai. Tačiau ta pati ci- 
bilizaclja kartais veikia neigiamai. Kaipgi 
šiais laikais mes gyvename? šis modernizmas 
mus verčia Skubiai važiuoti, skubiai dirbti, 
skubiai galvoti, skubiai valgyti, skubiai mie
goti ir net skubiai kalbėti. Reiškia, skubotu
mas tampa dabartinio gyvenimo pagrindu. Ir 
tai nesiderina su žmogaus kūno fiziologijos 
pagrindiniais dėsniais. Viso to pasėkoje tik 
žmogus nukenčia.

VALANDOS: 
9—12 ryte 
2—7 vakare 
susitarus 
Ketvirtadieniais 
ir ieitadieniais 
uždaryta.

Lvisą dieną 
po pietų

VALANDOS:
12:30 — 2
6 — 8
ir susitarus

Sekmadieniais uždaryta

V AL ANDOS:
2— 3 popiet 
6 — 8 vakare 
Ketvirtadieniais ir šventad. 
tik susitarus .
Tel. Virginia 9-6125

VALANDOS:
9 — 12 ryte
2 — S vakare 
Penktadieniais uždaryta 
Tek Ofiso STagg 2-0706 
Namų — Jamaica 6-3834

VALANDOS:_____
9 — 12 ryte 
1 — 8 vakare 
Penktadieniais uždaryta 

Tel. EVergreen 7-6868
1

DR. A. S. KASHLANSKY
DANTŲ GYDYTOJA

222 West 83 St„ kampas Broadway, New York City, N Y. 
Tel. TR. 7-9430

DR. ANNA MESSING
♦ Gydomoji kosmetika

(Odos priežiūra, pašalinimas visų odos defektų, spuogų, 
gyvaplaukių, electrolyzas, veido išlyginimas).

Kalba prancūziškai, lenkiškai, vokiškai ir rusiškai.'
130 West 57th St., New York City, N. Y. Tel. PL 7-1282

JOHN DERUHA, M. D.
Inkstų, pūslės, odos, kraujo, vidurių ir kitų ligų gydytojas.
Apžiūrėjimas ir kraujo tyrimas 3 dol. Priėmimo valandos 10-2 ir 4-9. 

baigęs Europoje
NEW YORK CITY 

traukinio stoties. Lengva privažiuoti iš 
vyrams ir moteisu.

Mokslus
128 E. 86th ST.,

Virš Lexington Ave. požeminio 
visur. Atskiri laukimo kambariai

BRETOCOL JPOWDERS ir SYR, BRETOCOL

GYVENIMAS
Redaguoja KĘSTUTIS CERKELIŪNAS

FASK PRANEŠIMAS kas Algirdas Mileris. Jo neteki-

JOSEPH LACHOWICZ
BARAS IR RESTORANAS 

ŠILTI VALGIAI IR ĮVAIRŪS GĖRIMAI
Kampas Bedford Ave. ir No. 4th St. Brooklyn, N. Y.

Telefonas: E V. 4-8325

įLaik. FASK, savo pranešime 
Nr. 4, skelbia II-sias JAV ir Ka 
nados Lietuvių Sporto žaidy
nes. Vieta — Clevelandas, da
ta — gegužės 30, 31 ir birželio 
1 d. d. žaidynes rengia FASK, 
susitaręs su Cleveland© žaibu.

Programoje: lengvoji atleti
ka (vyrams, moterims ir jau
niams), futbolas, krepšini! (vy 
rams ir moterims), tinklinis 
(vyrams ir moterims), stalo te
niso komandinės, dvejetų ir 
mišraus dvejeto varžybos, be to 
vienetai jauniams ir mergai
tėms.

Jaunių ir mergaičių gimimo 
datos riba — 1933 m. gegužės 
30 d. (imtinai). Krepšinis mo-

mas mūsų futbolininkams ne
bus lengvai išlyginama^ Mile
ris buvo stambi figūra geltonai 
žaliųjų pergalingoj komandoj.

Netekome ir krepšininko Al
girdo Mikulskio. Mikulskis bu
vo pradėjęs kilti Vokietijoj ir, 
1949 m. rudenį atvykęs į New 
Yorką, sėkmingai žaidė vidurio 
puoliku atmintinoj LAK ko
mandoj, kuri~1950 m. buvo lai
mėjusi Brooklyno E. D. YMCA 
Church lygos pirmenybes ir 
džiugino savo pasisekimais su 
stiprokais amerikiečių viene
tais.

Paskutinysis, bent iki šiol, 
nuostolis — Lietuvių SK ko
mandos vartininkas Stasys

i V. LUKAS, vedėjas
Mes kepame visokias duonas 
ir pyragus vestuvėms, krikš
tynoms, gimtadieniams ir kito
kioms iškilmėms. Visus užsa
kymus mes išpildome koge- 
riausiai.

532 Grand St. Brooklyn, N. Y
Tel, EVergreen 4-8802

Jau 10 metų, kai visi klauso

“LIETUVOS ATSIMINIMŲ” 
radijo valandų,

kurios yra transliuojamos šeštadieniais nuo 4,45 Iki 5,30 va
landos iš stoties WEVD (1330 klc. — 5000 W).

Direktorius Jokūbas J. Stukas, 1264 White St., Hillside.
N. J. TeL WAverly 6-3325.

SCHOLES BAKING, Inc.
LIETUVIŠKA DUONA—GERIAUSIA DUONA

i

LEONA’S BAR & RESTAURANT

WINTER GARDEN TAVERN, .
? VYTAUTAS BELECKAS, savininkas

$ BARAS, RESTORANAS, DIDELĖ SALĖ SUSIRINKIMAMS
yJ VESTUVĖMS IR KITOKIOMS PUOTOMS

ATSILANKYTI
BROOKLYN 27, N. Y.

(RIDGEWOOD)

g VIST KVIEČIAMI
1883 MADISON STREET,

S (Prie Forest Ave. stoties)
Tel: E V. 2-9586 S

ST. BREDIS, JR. 
197 Havemeyer Street, 
BROOKLYN 11. N. Y.

EVergreen 7-9394 t

WM. J. DRAKE ' 
(DRAGŪNAS)

85-03 Wareham Pl. 
JAMAICA ESTATES 3. N. Y.

JAmaica 3-7722

ALFRED J. WENTZ 
225 S. 4th Street, 

BROOKLYN 11. N. Y.
EVergreen 7-8067

ANTHONY J. WESLAN 
(VIŽLANSKAS)

16 Court Street, 
BROOKLYN. N. Y. 
" MAin 5-1260

prieš pasireiškusią Lietuvos 
Respublikos pasiuntinių dis
kreditaciją spaudoje, jeigu ne
būtų .pasisakymo prieš laikymą 
pasiuntiniais vyrų, Lietuvos o- 
kupacijų pasėkoj tik formaliai 
ir laikinai nustojusių savo pos
tų Lietuvai nenaudingi sveti
mų vyriausybių sprendimai ne
turėjo būti mūsų pačių pripa
žinti. Jie gali būti tų pačių 
kraštų aplinkybėms gerėjant, 
atitaisyti.

Suvažiavimo rimtis nepadi
dinta “lachudrų” išsireiški
mais, vadinamu “banderščina” 
rezistentų datbo, kartais nuo
stabaus pasišventimo "ir kar
tais nepalyginamo didvyrišku- 

-uno: ša uk imu: “kra uj a s, šal i n 
rankas”. Jo valstybingumo nu
siteikimas nepakeltas nepripa
žįstant kai kurių pasiuntinių 
pasiuntiniais, tautininkų val
dymo laikotarpį gretinant su 
bolševikiniu, šitam neprita
riančio adresu išdrįsimas iš su
važiavimo prezidiumo mesti 
šešėli— ar nėra politinis žudy
mas?

Visas tas suvažiavimo nei
giamybes -papildydamas, Mac
kevičius savo laiške Vienybei 
bando su Paršaičiu gretinti St. 
Žymantą, kurio kai kuriais dar 
bais kelis metus naudojasi 
VLIKas ir jo VTlr kurie žino
mi ir pačiam Mackevičiui.

Bronius Bieliukas

t

U .h

r

NEIT MAZALAITt

jai

Geriausi vaistai nuo slogos ir kosulio.BretocoI Powders — 50 c. Syr Bre- 
tocol — 3 uncijos 50 c.. 8 unc ijos $1.00.

Brooklyno lietuviai kreipiasi Į
A. D’ONOFRIO’S PHARMACY

500 Grand St. (Union avė k.) Brooklyn, N. Y.
Užsisakant per paštą kreiptis: 2812 Cortelyou Rd., Brooklyn. N. Y.

MĖSOS KRAUTUVĖ
J. MIRONAS, Sav. CH. AIMONTAS, Vedėjas

Mūsų firma be vardo, už tai mūsų 
p^kės turi gerą vardą.

340 GRAND STREET, BROOKLYN 11, N. Y.

SALE ŠEIMYNINĖMS PRAMOGOMS
158 GRAND STREET

TeL EVergreen 4-9737 BROOKLYN, N. Y.

RESTORANAS IR BARAS
ĮVAIRŪS GĖRYMAI IR VALGIAI 

LIETUVIS VIRĖJAS, LIETUVIS BARTENDERIS 

31 So. 3rd St, Brooklyn 11, N. Y.
Telefonas EV. 4-8719

41

šioje apysakaje autorė su 
vienai būdingu stiliaus graikš- 
tumu iškelia katik Ištekėjusios 
moters sielos problemas, jau
namartės svarstymus Ir iš jų 
išplaukiančius įvykius. Knyga 
220 psl., kaina $230, gaunma 
šiuo adresu: GABIJA

340 Union Avenue, 
Brooklyn 11, N. Y.

ALBERTS SS!
Albert ELICE, Sav. įteigta 1920 m.

Didžiausias įvairių baldų išpardavimas
Miegamųjų ir gyvenamų kambarių baldai. Valgomųjų 

kambarių baldai ir kiti rakandai.

DABAR NUPIGINTA NUO 20% IKI 30%
Geros rūšys. Prieinamos kainos. Pilnas patarnavimas.

246-48-50-52-54-56 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y.
Telefonas EV. 7-4MT

MALONI VIETA SUSITIKTI PO DARBO

RESTORANAS IR BARAS
ĮVAIRUS gerymai ir užkandžiai

Savininkas — mūsų tautietis GEORGE RACHUN
MORGAN AVĖ. ir HARRISON PLACE, BROOKLYN, N. Y.

Telefonas: HY 7-9758

ALBRECHT & KOELBER

MĖSOS URMO PARDAVIMAS
197 NORTH 6th ST., BROOKLYN 11, N. Y.

EVergreen 8-6322

J,

terims pagal naujas taisykles 
(6 žaidikės aikštėje). Stalo te- 
niso komandą sudaro trys as
menys. Jauniai ir mergaitės 
gali dalyvauti taip pat vyrų ir 
moterų klasės.

Pranešime rašoma, kad kiek
viena sporto apygarda nuo ba
landžio 1 d. ir nevėliau gegu
žės 15 d. privalo pravesti apy
gardų pirmenybes. New Yorko 
ir Kanados apygardų komandi
nių varžybų nugalėtojai, o Chi
cagos apygardos, be nugalėto
jų ir. užėmę antrąsias vietas, 
kvalifikuojasi dalyvauti Cleve- 
lande. Lengvoj atletikoj daly
vių skaičius neapribojamas. 
REZERVINĖ PRALAIMĖJO

Vasario 24 d. Lietuvių SK re
zervinė vienuolikė žaidė pir
mąsias (ir paskutines) rung
tynes dėl Dr. Manning Cup ir 
pralaimėjo praeitų metų tau
rės meisteriui Swiss rezervinei 
3-7 (2-2). Ilgą laiką mūsiškiai 
laikėsi, kėlinį baigė lygiomis ir 
vėliau buvo ištempę iki 3-3, bet 
per paskutiniąsias 15 min. tu
rėjo įsileisti keturius įvarčius. 
Lietuvių naudai įvarčius pa- 

-siekė^—Labutis^ Ubarevičius, 
Vaitkevičius.

Lietuvių SK rezervinė: Sko- 
beika, Kiveris, Lapųrka, V. Kly- 
gis, Daukša, Kubilius, J. Simo- 
navičius, Vaitkevičius, Labu
tis, Bagdžiūnas, Beleckas. Pa
kaitai: Ubarevičius, Grablic- 
kas.
SEKMADIENĮ FUTBOLAS

Sekmadienį, kovo 2 d., Lietu
vių SK pirmoji komanda turi 
DAFB lygos kl. pirmenybių 
rungtynes su Brooklyno Wan
derers. Priešininkai turi sun
kumų su aikšte, tad, rašant 
šiais eilutes, dar nebuvo aiš
ku, kur -tos rungtynės įvyks. 
Jeigu-.^Wanderers aikštės ne
gaus, mūsiškiai susems taškus 
be kovos.

Paskutinėmis žiniomis, Lie
tuvių National Amateur Cup 
važybose be rungtynių įkeltas 
į Rytinių valstybių baigmę 
Mūsiškių priešininkas paaiškės 
po eilės rungtynių, kur daly
vauja Baltimore, Philadelphia, 
New Jersey ir Massachusets 
apygardų meisteriai.
ŠACHMATININKAI

Vasario 22 d. New Yorko pir
menybėse Merkevičius nugalė
jo Šukį. Daugiau partijų nebu
vo žaista. Paskutinis ratas — 
vasario 29 d. Brooklyno LAK 
patalpose. Baigę pirmenybes, 
LAK. šachmatininkai nlimato 
turėti draugiškas rungtynes su 
Brooklyno Chess Club (bus žai
džiama ant 8 ar 10 lentų).
SPORTININKAI KARIAI

Dėdė Samas, rinkdamas jau
nuosius vyrus į karinę tarny
bą, retina ir taip negausias 
New Yorko sportininkų gretas. 
Neperseniai kario uniformą įsi 
vilko krepšininkas Algirdas Bi
rutis. Praėjęs pradinį apmoky
mą, Birutis išvyko į Europą ir 
ten jau spėjo aplankyti krep
šininką Grybauską, nors jau il
gesnį laiką kaip treneris ir žai- 
dikas darbuojasi Prancūzijoj. 
Birutis rašo, jog Grybauskas 
geros formos ir Prancūzijoj ge
rai įsikūręs. Kaip atsimename, 
Birutis ir Grybauskas buvo du 
žymūnai Scheinfeldo Kovo 
stipriajam penketuke ir dalyva 
vavo lietuvių komandos išvyk- 
lo j e po Prancūziją.

Sausio 23 d. atsisveikino Al
gimantas Ošlapas. Apmokymui 
Ošlap^ išsiųstas į North Ca- 
roliną ir ten pataikė į marinus. 
Ošlapas tris sezonus žaidė 
Brooklyno LAK krepšinio ko
mandoj, o šiemet buvo šokęs 
į talką LAK stalo teniso ko
mandai (DAFB pirmenybėse). 
Yra žaidęs ir futbolą New Yor
ko LSK antrojoj vienuolikėj.

Vėliau i kariuomenę išvyko 
Lietuvių SK standartinis gyni-

Kligys. Kuri laiką žaidęs sau
gu, St. Kligys vėliau užėmė 
vartininko postą, ten sėkmin
gai pasireiškė ir taip buvo pa- 
dėięs užpildyti jautrią vienuo
likės spragą. |

Pragaro Pošvaistės
(Atkelta iš 5 pusi.)

to jūroje... Mūsų prosenoliai ko 
vojo 2,000 metų ir visose Rytų 
Europos žemėse liejo kraują 
ir klojo savo kaulus, ir kokios 
pasėkos? Atrodo, kad lietuvių 
tauta amžinai žygiuoja per 
siaurą būties ir nebūties liep
telį... Aš mylių ir lenkiuosi 
prieš didvyrius, bet būti amži
nai didvyriu yra nebe žmoniš
ka, bet dieviška našta.' Ir ar 
ne perdaug didelė likimo netei 
sybė uždėti triuškinančią did
vyrio naštą ant, silpnų žmogiš
kų pečių ir reikalauti iš jo žy-

• v • • -r- •gių, perviršijančių jo pajėgas?.. 
Ką tik gimę mes jau esame 
paženklinti fataliniu ženklu: 
kovok, laimėk, žūk didvyrio 
mirtimi arba vergauk! Mūsų 
tautos dainos lyriškos, jose nė
ra epo ir veiksmo, nes pats 
mūsų gyvenimas yra veiksmas 
ir epas, o ramybė ir idilija, a- 
.pie kurią t^ip iškalbingai dai
nuoja mūsų dainiai, yra nie
kados nepasiekiama svajonė... 
Vienoms tautoms lemta gyventi 
užuovėjuose', kitoms — skersvė 
juose. Mes esame žvarbių skers 
vėjų tauta. Teutonų ir slavų 
bangos amžinai plakasi į mū
sų krantus, ir amžinai turime 
jas atlaikyti savo krūtinė
mis...” (ž. p. 158-163).

Kaip dramatiškai ir su kokia 
įtampa sprendžiami sausi teo- 
retiniaį klausimai, parodys ši 
ištrauka (p. 330):

— Kiekvienas nusikaltimas 
turi būti nubaustas...

— Kokiame teisme Lietuva 
tūri ješkoti teisybėsT^

— Dievo teisme, tamystėlės, 
— sušvebeldžiavo Dzedulionis.

— Kokio dievo teisme susi
laukė teisybės išnaikintos lie
tuvių gentys jotvingiai ir prū
sai? — kietai paklausė Girkal
nis.

— Dar yra istorijos teismas, 
'— nedrąsiai pastebėjo Matū- 
zas.
statuoja: jis nieko neteisia ir 
statuoja: jis nieko neteisina ir 
nieko nesmerkia. Ir pagaliau, 
ką pasakys istorijos teismas, 
mums bus nei Šilta nei šalta, 
nes tada gal ir mūsų kaulai 
jau bus sutrūniję...

Tokių prošvaisčių turįs vei
kalas per kelis mėnesius nepa
sens ir nebus užmirštas, ši 
knyga rodo, kad Alantas mo
ka rašyti. Tačiau tobulybė ne
lengva pasiekti.

Vytautas Alantas, Pragaro 
Pošvaistės. Romanas. Tremtis, 
Memmingen, 1951. 432 psl. Kai
na $3.50.

^ JOSEPH BASTŪNAS J; 
i! Real Estate & Insurance 

Paskolos namams
1008 Gates Avenue 

Brooklyn, N. Y.
? GLenmore 5-7285 *

THOMAS MATAS :
j; REAL ESTATE

81 Fox Street n
Waterbury, Conn. IĮ

JONAS SUTKAITIS, 
Laikrodininkas.

Parduod^mįjafeiuji ir 
taisomi bei atnaujinami 

seni laikrodžiai.
449 Grand Street, 

Brooklyn 11, N. Y.

i»

341
LEONA IR JUOZAS PETRAIČIAI, Sav.

Grand Street, Brooklyn 11, N. Y.
EVergreen 4-9414

Telefonas: EV er green 7-7411
KLEEN KOL COAL CO.

LISAUSKO ANGLIŲ KOMPANIJA <
Anglys, Coke ir Aliejus

496 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y
Gyvenamoji vieta:

65-43 Grand-Ave., TWining 4-8087 Maspeth, N. Y.
Telefonuoti po 5 vai. vakarais

PHILIP BENDER
AVALINES KRAUTUVĖ

Mūsų krautuvėje galima gauti batų, 
tinkamų visiems keturiems metų sezonams.

Lietuviams ypač gerai žinoma 
mūsų avalinės kokybe.

245-247 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y.
Telefonas: E V. 7-2043

Paminklai
J0S B E R M E L INC-

H. H. ALTHOFF. Pres.
PAVYZDŽIAI IR ĮSTAIGA 

PRIEŠAIS NAUJUS VARTUS Į ŠV. JONO KAPINES
Kampe Metropolitan ir 8-th Street (Dry Harbor Road) 

MIDDLE VILLAGE. QUEENS COUNTY, N. Y.
Tel. DA^enport 6-2393 DA venport 6-2633

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
JUOZAS GARŠVA

231 Bedford Avenue, Brooklyn, N. Y..
KOPLYČIA LAIDOTUVĖMS 

Telefonas. EVergreen 8-9770

STEPHEN AROMISKIS
(ARMAKAUSKAS)

423 Metropolitan Ave., Brooklyn, N. Y.
Tel. EVergreen 7-4335 Koplyčia Laidotuvėms

MATHEW P. BALLAS FUNERAL HOME 
MATHEW P. BALLAS, 

Direktorius 
660 GRAND STREET, 
Tel. STagg 2-5043

ALB. BALTRŪNAS-BALTON,
Reikalų Vedėjas
BROOKLYN, N. Y.

NOTARY PUBLIC

Eastate of A. J. VALANTIEJUS
, V. R. VALANTIEJUS, Mgr.

GENERAL INSURANCE AGENT
54-41 — 72nd Street, Maspeth, L. L, N. Y.
.NOTARY PUBLIC. Tel. NF.wton 9-4464

SHAUNS FUNERAL HOME I
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

F. W. SHALINS, Jr. J. B. SHAUNS I

84-02 Jamaica Avenue, Woodhaven, N. Y. -
Tel. Virginia 7-4499 Koplyčia Laidotuvėms

ROGERS FUNERAL HOME I
P. RADZEVIČIUS, Direktorius 

Telefonas, STagg 2-4409 — -* .
Koplyčia Laidotuvėms NOTARY PUBLIC

Visi šie laidotuvių direktoriai išnuomoja 
automobilius įvairiems reikalams

LIETUVIŲ RADIJO PROGRAMA
JUOZAS GINKUS, VEDĖJAS

ŠEŠTADIENIAIS, NUO 2 IKI 3 V AL. PP.
IŠ WWRL, 5000 kcl.

495 GRAND STREET BROOKLYN 11, N. Y
Telefonas: EVergreen 4-9293

SUTVARKOMI BIZNIO TAKSAI
Mes sutvarkome įvairių rūšių bei jurisdikcijų taksus: fe- 
deralinius, valstybinius, municipalinius Jungtinėse Valsty
bėse ir užsienyje.
Adv. St. P. Zubavičius, kuris turi teisės praktikuoti bet 
kuriame Jungtinių Amerikos valstybių teisme, tvarko kny- 
gas bei rekordus pavieniams biznieriams, partneriams ir 
korporacijoms.
Patarnavimai atliekami ir laiškais. Be to, daromi asmenis- 
ki vizitai bet kuriose įstaigose čia ir užsienyje.
Prašoma kreiptis angliškai ar lietuviškai, o aš sutelksiu 
sąžiningą patarnavimą.

STANLEY P. ZUBAWICZ (Zubavičius)
111 Ainslie Street, Brooklyn 11, N. Y.

Telefonas:. EV. 4-3049—- ------ —_____________ ______
čgljlĮALLIANCE CRYSTAL COCTAIL BAR

Kazys ir Alvina Buividai
f fiB Vienas iš gražiausių kabaretų mieste. Geriausios

■ ( rūšies maistas, Įvairiausi gėrimai
f Į DU ORKESTRAI, “FLOOR SHOW” IR ŠOKIAI
# I Vakarais muzika prie baro.

80 ST. MARKS PLACE NEW YORK, N. Y.
mo, (8th St. ir 1st Avenue) GRamercy 7-9765

WAGNER THEATER
KASDIEN DVI FILMOS VOKIEČIŲ KALBA

PASAULINĖ KRONIKA
JAUKI KINO TEATRO SALĖ

Filmos keičiamos penktadieniais visai savaitei
110 WYCKOFF AVE., Z BROOKLYN, N. Y.
Kasa atidaryta 1 vai. kasdien. • Tel. HE 2-2613

Patogus privažiavimas:
BMT.Subway — Canarsie Linija iki DeKalb Ave. Stoties.

CAPP1ELL0 KRAUTUVĖJE
Galite gauti radijo bei televizijos aparatų, šaldy
tuvų, skalbimo mašinų, dulkių siurblių, prosų ra
šomųjų mašinėlių, dujomis bei aliejumi kūrena
mų krosnių (gas ranges), lovų, stalų ir kitokių na
mų apyvokos dalykų.

Jau 36 metai, kai Cappiello sąžiningai tarnauja visiems 
savo klijentams.

Visi Brooklyno ir apylinkės lietuviai perka Cappiello 
krautuvėje.

Cappiello krautuvėje gaunamos lietuviškos plokštelės.

CAPPIELLO KRAUTUVĖ
706 GRAND ST., BROOKLYN 11, N. Y.

EVergreen 8-7848
J

W. J. DOWNER 
Pirmas lietuvis vaistiniu- 

kas Amerikoje.
229 BEDFORD AVE., 
Brooklyn H, N. Y. 

~ ——j

DeKALB TAVERN

A. SINUS, sav. 
352 Onderdonk Avenue 

Brooklyn, N. Y.

,

: JONAS PATAŠIUS
n žiedai, laikrodžiai, jų tai- J; 
n symas, kosmetika ir j; 
!; religiniai dalykai.

307 GRAND STREET
- Brooklyn, N. Y. h

‘ ROEBLING SUPPLY Co.
I. FISHMAN

Mes taisome viskįT kas priklauso 
gaso pečiams. Parduodame naujus 
geso pečius žemomis kainomis.

Patarnavimas garantuotas.
244 ROEBLING ST REET, 

BROOKLYN 11. N. Y;
Telefonai: EV. 7-5631 

UL. 5-0083

---------------------------- ------------ 1
A. ANDRIUŠKEVIČIUS

Laikrodininkas

Taisomi laikrodžiai, parduo 
darni laikrodžiai, žiedai 
apyrankiai. auskarai, ir t.t.

485 GRAND STREET
Brooltlyn 11, N. Y.

DEGTINĖS 
KRAUTUVĖ

(Ray’s Liquor Store)
Didelis įvairių rūšių degtinės 

ir vyno pasirinkimas.
Juozas ir Izabelė Misiūnai, 

Savininkai
103-55 LEFFERTS BLVD.

RISHMOND HILL, N. Y.
Virginia 3-3544

S. A. Chernoff, M. D.
Kraujo ir Odos ligos

223 SECOND AVENUE, 
Room 14

Tel. GR. 7-7697 
_________________________ J

NAUJAI ATIDARYTAS

JULIUS’ RESTAURANT 
JULIUS DAUGMAUDIS, 

Savininkas

ĮVAIRŪS GĖRIMAI. PIRMOS RŪŠIES MAISTAS 
273 GRAND STREET, BROOKLYN 11, N. Y.

EVergreen 4-9533.

. AJ ARŲ ŠAKNYS
_____ Ajarų šaknys gelb- 

sti nuo vidurių už- 
i j kietėjimo, gerai 

veikia skilvį, pa- 
deda pašalinti 

Sv_______ dieglius, nerelka-
\ \ lingus ga-

' žus, paskatina ne
veikliuosius kūno organus ir 
taip pat naudinga mažakrau- 
jams. Mokslininkai sako, kad 
ajarų šaknys turi šių minera
lų: sulfuro, fosforo ir potasi- 
jaus. Visi šie mineralai reika
lingi žmogaus organizmui. A- 
jarus galima gerti kaip arbatą, 
taip pat naudinga juos kram
tyti Ir seiles ryti. Ajarų šaknys 
$2.50 svaras. Mažiau perkant, 
6 uncijos už $1.00.

ALEXANDER’S CO.
414 West Broadway 

South Boston 27. Maso.

JOHN’S TAVERN !
JOHN SAUKUS, Sar. | 

217 Avenue B 
Bayonne, N. 3. I

Tel.: 3-4136 t



irApylinkė
_____

r* PRAMOGOS IR
SUSIRINKIMAI

Vasario 29 d. 8 vai. vak. ALT 
pirmasis skyrius šaukia susi-

'Paimut KUR GALIMA GAUTI DAINAVOS
ANSAMBLIO KONCERTO BILIETUS

St. Michelsonas. Keleivio re
daktorius, kuris su žmona da
bar ilsisi Floridoje, mums ra
šo: “Priimkite glėbį linkėjimų 
iš Miamės, kur žiemą suva
žiuoja daugybė ir lietuvių.“

C- D. Jackson, Free Europe 
pirm., atsiuntė V. Sidzikaus
kui Vasario 16 proga sveikini
mus su linkėjimais, kad būtų 
kuo greičiau atstatyta Lietuvos 
Neprkląusomybė.

Paul Gakus, Vienybės skai
tytojas ir bičiulis iš Philadel- 
phijos, siunčia mums linkėji
mų iš Floridos, kurią jis vadi
na “žemišku rojum”.

Nuo kovo 1 d. bilietai i Dai
navos Ansamblio koncertą, į- 
vykstantį balandžio 20 d., bus 
parduodami Carnegie Hall di
džiosios salės kasoje, 57th ir 
7th Avenue, New Yorke. Bilie
tus taip pat galima gauti pas 
J. Ginkų, Gabijoje, Vienybės 
Redakcijoje ir pas vietos biz
nierius.

New Jersey lietuviai bilietus 
j Dainavos ansamblio koncertą 
gali gauti pas J. Stuką,_ 1264
White St., Hilside, N. J. P. Di
lienę 543 Clinton St., E. Orange,

N. J. ir A. Trečioką, 314 Walnut 
St., Newark, N. J. Connecticut 
lietuviai prašomi kreiptis pas 
J. Dičkienę, 53 Willis St., New 
Haven, Conn., dr. J. Colney, 
149 Grand St., , Waterbury, 
Conn., pas J. Poškų, 177 Park 
St., New Britain, Conn.

Philadelphijos lietuviai, ku
rie ruošiasi vykti i Dainavos 
Ansamblio koncertą Carnegie 
Hall dėl bilietų prašomi kreip
tis į Liberty Federal Savings 
Banką, 204 N. Broad Street, 
Philadelphia, Pa.

Elena Sąukaitienė, Vienybės 
skaitytoja, kaip mūsų agentas 
J. Krunklys praneša, buvo sun
kiai susirgusi, bet dabar po o- 
peracijos ligoninėje, sveiksta 
namie. *

J. Andrijauskas ir K. Bara
nauskas, abu iš Bronxo, per 
mūsų agentą J. Krunklj užsi
mokėjo prenumeratą ir ta pa
čia proga paaukojo Vienybės 
pbpierio fondui.

V. Mickevičius, jaunas brook 
lynietis, Great Necko lietuvių 
pramogoje, įvykusioje praeitą 
sekmadienį, laimėjo Vienybės 
prenumeratą.

Tėvas T. žiūraitis šv. Kazi
miero proga ši šeštadienį kal
bės per Ginkaus radiją.

A d v. C. F. Pąulis pradėjo pa
skaitų ciklą naujakuriams iš 
JAV konstitucijos ir pilietybės 
įstatymų. Paskaitos skaitomos 
penktadieniais Newarke šv. 
Jurgio D-jos salėje.

Inž. K. Krulikas ALT sky
riaus susirinkime—penktadienį 
padarys pranešimą.

Algirdas Kačanauskas, o ne 
Aleksandras, kaip klaidingai 
buvo pažymėta Vienybėje, kviė 
61‘amas vadovauti Detroito lie
tuvių radijo chorui.

Vincas Vilkas (Wolf), Great 
Necko lietuvių kolonijos veikė
jas, lankėsi Vienybės įstaigoje. 
į Gasparas Velička, aktorius, 
čikagiškio Dainavos ansamblio 
vedėjas, atvyksta. Kaip žino
ma, Dainavos ansamblio kon
certas bus kovo 20 d. Carnegie 
HAIL

Juozas Ambraziejus, sirgęs 
keletą savaičių, pasveiko ir 
pradėjo dirbti savo įstaigoje: 
168 Grand St., Brooklyne.

A. Kaupienė, iš Jamaica, N. 
Y., susituokė su C. Dudoniu. t 4 ■

P. Jankuvienė, iš Wood
haven, N. Y., susituokė su A. 
Ray.

Andrius Armonavičius ir Ma
rytė Zerolytė susituokė šešta
dienį, vasario 23 d., šv. Jurgio 
par. bažnyčioj, Brooklyne.
- Pr»f. Al. Mačiūnas, Lietuvių 
Inžinierių ir Architektų Sąjun
gos Centro Valdybos pirminin
kas, šventė 50 metų amžiaus 
sukaktį. T proga jo bendradar
biai lietuviai inžinieriai iš Cor
bett Tinghir Co. vietoj dova- 

. nėlės, sudėję 18 dol., pasiuntė 
auką Vasario 16 gimnazijai Vo 
kietijoje.
NAUJA ŽURNALISTŲ 
SĄJUNGOS VALDYBA

Praėjusį penktadienį įvyko 
Lietuvių žurnalistų Sąjungos 
New Ycrko skyriaus susirinki
mas, kuriame, išklausius P. 
Naujokaičio ir dr. V. Dambra- 
vcs įdomius pranešimus, ir ap
tarus eilę klausimų, buvo iš
rinkta nauja skyriaus valdyba, 
kurį pasiskirstė pareigomis se
kančiai: A. Gražiūnas —pirm., 
Vyt. Gedgaudas — vicepirm., 
Algis šalčius — sekretorius, 
Solomėja Norkeliūnaitė ir Do
mas Penikas— nariais. Kandi
datais Simas Urbonas ir Pra
nas Naujokaitis. Į revizijos ko
misiją išrinkti: Vincas Gervic- 
kas, Juozas Valakas ir kun. To
mas žiūraitis.
PRAŠO ATSILIEPTI
t Tę

* Giminės , Ir draugai Stanley 
Butkio arfra Butkaus mirusio 

*1940 m. gfftodžio m. 26 d., gy- 
.vęnusio 402 South 2nd Street, 
B’klyn, prašomi susinešti su 
William S. Overend, 32 Court 
St., B’klyh.

J. G. Sagevičius išrinktas New Yorko
Lietuvių Inžinierių garbės nariu

Vasario 23 d. Amerikos Lie
tuvių Inžinierių ir Archtektų 
Sąjungos New Yorke skyriaus 
nariai savo visuotinam susirin
kime išrinko skyriaus garbės 
nariu vieną iš Sąjungos steigė
jų, darbštų ir nuolatinį New 
Yorko skyriaus valdybos narį, 
daugelio lietuviškų visuomeni-
nių organizacijų steigėją ir ne
nuilstantį darbuotoją, tikrą-lie 
tuvį patriotą J. G. Sagevičių.

Skyriaus valdyba narių var
du taip pat nuoširdžiai pasvei
kino, linkėdama geriausios sek 
mės ir kūrybinės bei organiza
cinės iniciatyvos, Am. Lietuvių 
Inžinierių ir Architektų Są
jungos Centro valdybos pirmi-

Įdomi SLA 234 kp. 
pramoga Great Necke

Praeitą sekmadienį, vasario 
24 d., Kasmočių salėje, Great 
Necke, L. I., įvyko tikrai įdomi 
SLA 234 kuopos pramoga, ku- 
rios programą, kaip iš anksto 
buvo skelbiama, sudarė “kon
certas, prakalbos, šokiai.” Pro
gramą atidarė kuopos pirmi
ninkas, ilgametis vietos veikė
jas, W. Wolf-Vilkas, paaiškin
damas SLA organizacijos svar
bą ir perduodamas ją toliau 
vesti Kario redaktoriui S. Ur
bonui. Pastarasis pirmiausia 
pakvietė pakalbėti Lietuvos 
gen. konsulą J. Budrį, kuris y- 
ra Great Necko gyventojas ir 
šios SLA kucpos narys. Be to, 
buvo pakviestas tarti keletą 
žodžių adv. S. Briedis. Po pa
starojo kalbos kiek ilgiau kal
bėjo Vienybės redaktorius Juo
zas Tysliava. Jis savo kalboje 
palietė organizacijos 'reikšmę, 
ragino naujai atvykusius per
imti esamųjų draugijų vado
vybę ir, apskritai, kalbėjo apie 
įvykius, liečiančius Lietuvą.

Po kalbų, vietos jaunųjų gru
pė pašoko porą tautiškų šokių,
o neseniai susiorganizavęs vie
tos choras, kuriam vadovauja 
jaunas muzikas M. Cibas, pa
dainavo keletą dainų. Po šių 
dainų, už kurių atlikimą, cho
rui publika labai karštai plojo, 
vyko įžangos laimėjimai. Tarp 
laimėjusiųjų, jaunas brookly- 
nietis V. Mickevičius ištraukė. 
Vienbės prenumeratą. Vėliau 
buvo šokiai.

Šios pramogos publika buvo 
labai marga: jaunimas, senieji 
amerikiečiai ir naujakuriai, 
kurių tarpe teko pastebėti bu
vusį Lietuvos kariuomenės vyt? 
štabo viršininką gen. S. Pun
dzevičių, žurnalistą Al. Merke
lį, Tėvynės redaktorių M. Vasil, 
adv. V. Ciplijauską ir k.

Šia proga reikia pastebėti, 
kad ilgametis Great Necko lie
tuvių kolonijos vadas Wm. Wolf 
-Vilkas yra puikus' pavyzdys, 
kaip senieji ir naujieji ameri
kiečiai turėtų bendradarbiauti. 
Savo išminties, takto ir nuo
širdumo dėka, Wm. Wolf-Vil
kas savo vadovaujamoje SLA 
kuopoje šiandien turi visą eilę 
žymių Lietuvos žmonių: diplo
matų, karių, žurnalistų, teisi
ninku ir t. t.

Baigiant, dar tenka pažymė
ti, kad ši sėkminga pramoga 
vyko velionio A. Kasmočiaus 
salėje, kurios bizniui dabar va
dovauja labai simpatiška jo 
duktė Alma Kasmočiūtė.

Daugia'u tokių pramogų’ R.

PERLEIDŽIAMAS keturių kam 
barių butas su naujais baldais 
ir visais įtaisymais. Prašoma 
kreiptis šiuo adresu: J. Lukas, 
29 S. 3rd St., Brooklyn, N. Y. 
(antrame aukšte).

ninką prof. Aleksandrą Mačiū
ną, jo 50-tis metų amžiaus 
sukaktuvių proga. .
Esant New Yorke norinčių pra 
mokti braižytojo specialybės, 
buvo aptartos bražytojų kursų 
organizavimo galimybės ir 
šiam tikslui išrinko organiza
cinę komisiją iš inžinierių: E. 
Sinkevičiaus, P. Kunigėlio ir 
K. Kruliko.

šiuo metu skyrius turi 80 na
rių. Skyriui pirmininkauja Bi-
rutis Stasys.

Šių metų balandžio mėnesį 
skyriaus nariai su latvių ir es
tų inžinieriais kartu, didžia
jam New Yorko viešbutyje, ren 
gia subuvimą į kurį bus pa-
kviesti New Yorko didžiųjų 
projektavimo įstaigų vadovau
jantieji asmenys. * K. K.

Šviesa organizuoja 
žiemos iškilas

<

Šviesos sambūrio New Yorko 
skyriaus nariai suruošia jau 
antrą iš eilės iškilą į Belleayer 
Mountain Ski Center apie 130 
mylių nuo New Yorko, kur yra 
ypatingai geros sąlygos užsi
imti sportu: beveik visą žiemą 
būna sniegas, yra įvairaus sta
tumo šlaitai, taip jog prityrę 
ir pradedantieji slidininkai ga
li rasti sau tinkamų vietų sli
dinėti, veikia keltuvas, trauki
mo įrengimai ir kiti patogu
mai. Vietoje nakvynės, užkan
dinės ir t .t. Be to, norintiems 
sportauti, nereikia pirktis ap
rangos, vietoje galima išsinuo
moti batus ir slides.

Pirmoje iškiloje New Yorko 
šviesiečiai buvo nuvykę su 
dviem automobiliais, gi antro
je iškiloje, Washingtono gim
tadienio savaitgalyje, dalyvavo 
jau su keturiais autombiliais.

Paskutinioji iškila ypatingai 
puikiai pavyko ir gerai nuteikė 
dalyvius. Po slidinėjimų die
nos vakare iškilos dalyviai da
lyvavo slidininkams surengta
me šokių vakare.

Kitą savaitgalį organizuoja
ma nauja iškila. Norintieji pri
sidėti prie iškilos gali gauti 
smulkesnių informacijų “Švie
sos’ ’New Yorko skyriaus val
dyboje, telef. GL. 5-6262 J. V.

IŠNOMOJAMAS atskiras kam
barys su visais patogumais, ši
luma ir vonia, 105 South Third 
St. (ntarame aukšte) Brook
lyne.

rinkimą, 337 Union Ave., Brook 
lyne, kuriame bus aptarta va
žiavimas į Bostoną, lietuvių 
namų atidarymo proga.

•
Kovo 2 d., Ateitininkų romo- 

vėje, prie Angelų Karalienės 
bažnyčios, S. 4 St. ir Roebling 
St. kampas, Brooklyne, šaukia
mas susirinkimas Lietuvių Kul 
tūros Centro New Yorke įstei
gimo reikalu.

• .
Kovo mėn. 8 d. 5 vai. vakare, 

Angelų Karalienės parapijos 
salėje, kamp. So. 4th ir Roeb
ling St., Brooklyn, N. Y. įvyks
ta metinis lietuvių dantų gydy
tojų visuotinas susirinkimas, 
darbotarkėje: valdybos rinki
mai ir kt. Po susirinkimo arba
tėlė.

Kovo 9 d., sekmadienį, 4 vai. 
popiet Apreiškimo parapijos sa 
Įėję Brooklyne įvyksta seniai 
visų laukiamas literatūros ir 
dainos vakaras, čia bus puiki 
proga išgirsti Henriką Kačins
ką, Bernardą Brazdžionį ir An
taną Gustaitį. Aitvarų kvarte
tas maloniai nuteiks savo nuo
taikingomis dainomis. Bilietai 
gaunami Gabijos knygyne, 335 
Union Ave., tel. EV. 8-6163.

•
Jokūbo Stuko vadovaujamas 

lietuviškas radijas, Rūtos kul
tūros organizacijai talkinin
kaujant, šį pavasarį ruošia du 
didžiulius koncertus. Pirmasis 
New Jersey lietuviams įvyks ba 
landžio 27 d., sekmadienį, 4 v. 
po pietų, Lietuvių Laisvės Sa
lėje, Elizabeth, N. J. Antrasis 
Didžiojo New Yorko lietu
viams, savaite vėliau, gegužes 
4 d., 4 vai. po pietų, Apreiški
mo Parapijos Salėje, Brookly
ne.

ŽODŽIO IR DAINOS VAKARAS Į 
į

Dalyvauja literatūros ir scenos milžinai:

BERNARDAS

BRAZDŽIONIS
ANTANAS

GUSTAITIS
HENRIKAS

KAČINSKAS
KVARTETAS

AITVARAI
Kovo 9 d., sekmadienį, 4 vai. p. p.

APREIŠKIMO PARAPIJOS SALĖJE
No 5th ir Havemeyer St., Brooklyne

Rengia literatūros žurnalas GABIJA 
---- ------ --------------------- :--------------------------------------- ^=1

SAVINGS ACCOUNTS CORDIALLY
INVITED

■ , ' Ą ’f* . įįfįfcs

įi?"

On Regular Savings Accounts 
Interest starts from the first of every 
month on sums from $25. to $10,000.

< Deposits made on or before January 10, 
July 10. and October 5 will draw interest 

first of such months if left to the end 
quarterly dividend period.

THE

April 
from The 
of a

5,

STEAMBOAT INN
ALMA KASMOČIUS, Vedėja 

ĮVAIRŪS GĖRIMAI, PIRMOS RŪŠIES MAISTAS
—-----------Salė šokiams susirinkimams, vestuvėms ir

kitokiems pobūviams.
Didelis ir gražus daržas piknikams bei išvažiavimams.
89-91 Steamboat Rd., Great Neck, L. I.

TELEFONAI: V ’ ■
Great Neck 2-1546 Great Neck 2-3389

i- (Stjznio) (Rez.)

IFThmo teatras”
210 East 86th Street

Nuo vasario 29 iki kovo 6 d.
PIRMĄ KARTĄ AMERIKOJE • '• > -

“UNGEKUSST SOLL MAN’ NICHT SCHLAFEN GEHEN”
Su Lianc Haid — Ivan Petrovich — Susi I.anncr—Theo Lingen -— 
Heinz Ruhmann — Hans Moser

“DAS UNSTERBLICHE ANTLITZ”
Su Marianne Scronaucr — O. W. Eischcr — Helcnc Thimig — Attilla 
Horbiger — Dagny Scrvacs — Siegfried Breuer ' 
NAUJAUSIA SAVAITES APŽVALGA.

Mirties sukaktis
/

Vasario 21 d. sukako dveji 
metai, kai mirė Marijona 
Krunklienė, Vienybės agento 
J. Krunklio žmona. Velionė at
vyko į Amerika 1912 m. Po po
ros metų ji ištekėjo už J. Krun
klio. Krunklienė, buvusi Že
maitytė, yra kilusi iš Varnu- 
pių kaimo, Liudvinavb valsč. 
Marijampolės apskr. Velionė 
labai mėgo skaityti Vienybę, 
buvo didelė meno mėgėja ir, 
apskritai, pavyzdinga lietuvė. 
Jos giminės yra tokie žymūs 
vyrai, kaip'' diplomatas Jonas 
žilius, kun. Varnagiris, vysku
pas Brizgys.

SAVINGS BANK
135 Broadw'ay at Bedford Ave., 5 39 Eastern Parkway 

at Nostrand Ave. Brooklyn N. Y.
YOUR DEPOSITS IN THIS BANLK ARE FULLY 

INSURED) UP TO SI0.000.
Member Federal Deposit Insurance Corporation

S

PARDUODAMAS gražiai įreng
tas namas dėl-2 šeimynų, su 2 

I garadžiais, alyvos apšildymu, 
švarus basementas su įtaisy
mais, 118-08 Sutter Ave., So. 
Ozone Park, Kreipkitės tuo pa

čiu adresu (2)

Pasinaudokite šia proga
DABAR jums siūloma tikrai žemomis kaino- 

i mis Įvairiausių baldų — stalų, kėdžių, spintų
sofų, lovų, matracų ir t. U

PATS DUŽIAUSIAS PASIRINKIMAS "

Mūsų biznis yra seniai įkurtas ir todėl jis savo rūpestin
gu patarnavimu gerai žinomas visiems Brooklyn© i 
lietuviams. KREIPKITĖS DABAR.

RJRMAT CO. Inc.
(Prieš Republic teatrą)

I
445 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

EVergreen 4-1530

I------------- --  -------------------------------- ■ , —___

Fasolino Memorials
A,

Fank Fasolino, Sr., . Savininkas
Ernest Fasolino, Biznio vedėjas.

GAUNAMI ĮVAIRIAUSIO STILIAUS PAMINKLAI, 
MAUZOLIEJAI IR STATULOS.

Fasolino Memorial firma, kuri stato paminklus, Calvary, 
Mt. St. Mary ir visose kitose Long Island kapinėse, lietu
viams yra žinoma daugiau, kaip 40 metų.

Darbas atliekamas artistiškai, sąžinin
gai ir prieinamomis kainomis.

Pasirinkimas neribotas. Tik reikia aplankyti Fasollao 
Memorials paminklų parodas...
DIRBTUVĖ IR PARODA:

79-12 METROPOLITAN AVE., MIDDLE VILLAGE, L. L 
Paminklų paroda:

66-86 80th STREET, MIDDLE VILLAGE, L. L 
CENTRALINIS OFISAS:

66-56 80th STREET, MIDDLE VILLAGE, L. L

FASOLINO MEMORIALS
(PRIEŠ PAT ŠVENTO JONO KAPŲ VARTUS)

DAvenport 6-1282

dolerių.

TA KORĖJA4. VIS
laiku, kai Atlanto vals-

IŠ VISO PASAULIOtė-

du šimtmečius,

yra — 
kultū-

ga- 
kai

uantan

JONAS MASIULIS 
Vienybės korespondentas

Kai dėl tų “privačių kiše
nių,” tai Keleivio redaktorius, 
rodos, turėtų geriaus žinoti, 
kas Chicagoje “įvedė tradiciją 
kasmet rengti Lietuvos šventės

retų būtiTneatidėliojant išjung 
tas iš vaidybinių tarnybų, iš 
radijo emisijų, iš auklėjimo į- 
staigų. Tai žymiai sustiprintų

irgi"
75
50,

3. AMERIKOS FINANSINĖ 
PAGALBA

O Austrijoje, amerikiečių zonoje, dinamito fabrike ivyko 
didelis sprogimas, per kurį buvo užmušta 5 darbininkai ir dide
lis skaičius sužeista. Manoma, kad tai komunistų sabotažas.

• Anglijos ambasadorius Amerikoje sir Oliver Franks at
sisakė nuo NATO generalinio sekretoriaus vietos.

© Anglijos karalienė Elzbieta II, pirmą kartą pirmininka
vo oficialioms iškilmėms. Kalbama, kad ji laukia trečio vaiko.

• Egipte padėtis atslūgo. Anglų generolas Erskin egiptie-

užmačios keis- 
— rusų apeti- 
išaugo “suval-
į 6 psl.) *

^Tu0
tybes stengiasi subendrinti gy
nimąsi ir Tolimuose Rytuose,

laivo siunčiamoji 
kad 

New

• ALT Delegacija, lankydamasi pas Preziden tą Trumaną, su iš Lietuvos pabėgusiais žve
jais buvo priimta Washingtone, kai kurių senatorių. Nuotraukoje ALT Delegacijos na
riais su sen. Benton. Iš kairės į dešinę: W. T. Kvetkas, Dr. P. Grigaitis, ALT sekreto
rius, sen. William Benton, L. Kublickas. J. Grišmanauskas, L. Šimutis, ALT Pirminin
kas, E. Paulauskas, P. L. Pivaronas, M. Kiž ytė, Informacijos Centro vedėja, ir M. Vai- 
dyla, ALT iždininkas. Sen. Benton apdovaiicjo žyejųs vertingomis knygomis, leido abi 
dienas naudotis savo automobiliu ir jjažad ėjo paramą, jei ^reikės jų nuolatinę apsigy
venimą Amerikoje legalizuoti.

Kada prasidėjo Atlanto kon
ferencijos, Egipte vyko smar- 

'kūs neramumai. Egiptiečiai nu 
traukė su anglais susitarimą, 
bet dabar.

Fofrff&d in 1886- by
Juozas Paukštis

A
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Į privačią kišenę ? 
Keleivio redaktorius 
ALTS namai Bostone 
Urbonavičiui mirus

412 Bedford Ave., Brooklyn 11 N. Y

JUOZAS TYSLIAVA
Suskaitęs pavienių kunigų, 

parapijų, katalikų federacijos, 
klubų ir net mūsiškės Vieny
bės nuodėmes, Keleivio redak
torius toliau rašo:

“... štai, Chicagoje, tautinin
kų Margutis jau įvedė tradici
ją kasmet rengti Lietuvos šven 
tės minėjimą į savo privačią 
kišenę.”

Anot Keleivio, “tokiu pavyz
džių rasime ir daugiau, tik pa
sidairykime.”

Gerai, pasidairysime.
“Bendro fronto” laikais Ke

leivio socialistai ir Laisvės ko
munistai taip pat rengdavo 
Lietuvos šventės minėjimus.

Kam jie tada rinkdavo pini
gus? “Į savo privačią kišenę”?

Ne. Amerikos Lietuvių Kon
gresui, kurio tikslas buvo nu
versti Lietuvos valdžia...

Štai, parudavęs Chicagos 
dienraščio numeris, kuriame

- didžiulėmis raidėmis praneša^ 
ma:

“Naujienų koncertas ir Lie
tuvos nepriklausomybės minė
jimas.”

Bet, ar tai smerktina? Paga
liau, kas gi yra spauda, už ku
rios-laisvę lietuvių 'tauta kovo
jo 40 metų, — privatus, ar vi
suomeninis veiksnys?

Keleivio redaktorius, išleidęs 
sapnininką su Saliamono gal
va, deja, to nesūpranta. 7

* * - **
, Praeitą šeštadienį man teko 

dalyvauti ALTS skyriaus namų 
atidarymo iškilmėse Bostone.

Iškilmės, kaip iškilmės. Jos 
visos vienodos. Bet namai, ku
riuos bostoniečiai įsigijo, pasi
taisė ir taip išgražino, verti 
ypatingo dėmesio.

Galima drąsiai tvirtinti, kad 
savo vidaus puošnumu, savo į- 
rengimu ir stiliumi, kitų tokių 
namų nėra visoje Amerikoje.

Bet tokių kultūrinių židinių, 
įrengtų mūsiškame stiliuje, 
galėtų būti visose tose koloni
jose, kur yra įsikūrę ALTS sky
riai.

.Tik reikia, kad kitų koloni
jų naujakuriai, kuriems suma
numo ir energijos taip pat ne
trūksta, pasielgtų, kaip bosto
niečiai.

1952 M. KOVO (MARCH) 7 D.

NEŽIŪRINT VISU KLIŪČIŲ, VAKARŲ
PASAULIS IŠ LĖTO ORGANIZUOJASI

Atlanto armija susidės iš 50 divizijų ir 4,000 lėktuvų — Apsiginklavimo 
išlaidos bus padidintos iki 75 milijardu dolerių — Artimuose Rytuose pa 

dėtis gerėja, bet Korėjoje neaišku, kada ten Įsiviešpataus taika
Lisabonos konferencija buvo 

viena paskutiniųjų didžiųjų, 
kurios vyko per paskutiniuo
sius penkis mėnesius, turėju
sios tikslą suorganizuoti vaka
rų laisvojo pasaulio apsigyni
mą nuo gresančio iš komunistų 
pusės pavojaus.

Nuo San Francisco (kur nors 
buvo tariamasi grynai dėl tai
kos pasirašymo su Japonija, 
bet kur Amerika aiškiai paro
dė savo politiką Tolimuose Ry
tuose) iki paskutiniojo susiti
kimo Portugalijos sostinėje Li
sabonoj, praeinant pro pasita
rimus Londone, Paryžiuje, Wa-' 
shingtone ir Romoje, iš lėto, 
nežiūrint visų kliūčių, kuriuos 
diplomatai sutiko kelyje, vaka
rų laisvasis pasaulis organizuo- 

' jasi.
Aišku, kad Lisabonos konfe

rencija dar nėrą^yisiškas laimė 
jimas. Tik viena amerikiečių 
spauda jo nutarimus laiko is
toriškais, kada Europos- kraštai 
sutinka daug šalčiau.

Kodėl? Atsakymas papras
tas. Amerika daug statė už 
Marshall©, planą, Atlanto pak-

syta Pleveno planą, nes juose 
visuose matė, kaip priemonę 

■ suorganizuoti Europą, kuri eko 
nomiškai ir kariškai taptų ba
rjeru prieš komunistų ekspan
siją į Ameriką.

N Bet dvi svarbiausios Europos 
kontinento figūros: Vokietija 
ir Prancūzija, kalbant apie Eu
ropą, visad galvojo apie save. 
Prancūzija Europos armijoje 
įžiūrėjo, kaip priemonę sukliu
dyti vokiečiams įsisteigti tau
tinę armiją, gi Vokietija tame 
įžiūrėjo, kaip priemonę atgau
ti suverenumą ir lygias teises. 
Kokie dėl to buvo ginčai, vi
siems gerai žinoma.

Bet vis dėl to po Lisabonos 
konferencijos, galima pasi
džiaugti šiokia tokia pažanga.

-l.ATLANTO GALYBĖ
Po Romos konferencijos, At

lanto blokas iš 12 valstybių pa
didėjo iki 14, priėmus Graikiją 
ir Turkiją.

Bendrai paėmus, Atlanto val
stybių jėga pasieks 50 divizijų 
ir 4,000 lėktuvų. Nuolatinė NA
TO taryba posėdžiaus Paryžiu
je ir gen. Eisenhowerio (arba 
jo įpėdinio, jei “Ike” išstos į 
prezidentinius rinkimus) val
džia bus praplėsta.

Atlanto bloko išlaidos
padidintos šiems metams iki 
milijardų dolerių (iš kurių 
rųilijardų apsiima padengti 
merika).

Viena kliūtis susitarimui bu
vo duoti teisę Vokietijai įstoti 
į NATO. Galutinai buvo nutar
ta (susitarimas neoficialus), 

' kad NATO ir Europos armijos 
posėdžiai vyks bendrai.
2. EUROPOS ARMIJA

s v.

♦

Tai kas, kad Amerikos Lie
tuvių Tautinei Sąjungai trūks
ta pinigų.

Noras — visų galimybių 
vas.

Bostoniečiai parodė, kas 
Įima padaryti tuo atveju,
naujakuriai ir senieji ameri
kiečiai susitaria.

štai vietos veikėjas Jonas 
Kasmauskas nupirko apdegusį 
pastatą, o naujakuriai, inžinie
riai, architektai, dailinininkai 
ir eiliniai darbininkai, 
vertė tuo, kuo jis dabar 
gražiausias lietuviškos 
ros židinys Amerikoje.

Tegu tik kiti ALTS skyriai, 
bostoniečių pavyzdžiu, susiran
da daugiau tokių mecenatų, 
kaip Jonas Kasmauskas...

Lisabonoj buvo galutinai pri
imtas prancūzų '(Pleveno) pla
nas, kuris jau buvo nagrinėja
mas pereitas metais lapkričio 
mėnesį Washingtone.

Dvi kliūtys buvo atsiradusios

Pirmą kartą atvykęs į Bos
toną, aš aplankiau ir kun. K. 
Urbonavičių.

Tai buvo prieš kelioliką me
tų. Nuo to laiko kunigas pre
latas, kuris publicistikoje ir li
teratūroje buvo žinomas Jono 
Kmito vardu, dar daug darbo 
padarė.

Ir vėl, kaip tą pirmą kartą, 
žiemos metu ir vakare, šių žo
džių autorius pravėrė tos pa-

čios Bostono lietuvių kleboni
jos duris...

Beja, šį kartą Jonas Kmitas, 
kaip tada, pirmojo vizito metu, 
neištiesė savo draugiškos ran
kos. Baigęs mžiaus kelio
nę, jis ramiai mifgojo... grabe.

Kunigas prela Kazys Ur
bonavičius Jonas* Kmitas buvo 
vienas žymiausių katalikiškos 
spaudos publicistų.

Jo vardą mes, likusieji spau
dos darbininkai, visada su pa
garba minėsime.

jo realizavimui. Pradžioje ang
lų atsisakymas dalyvauti toje 
Europos armijoje. Ahglija ne
žiūrint amerikiečių ir prancū
zų vyriausybių kvietimo sutin
ka tik artimai bendradarbiau
ti su savo kariuomene, stovin
čia Europoje.

Tačiau didžiausios kliūtys 
buvo vokiečių pastatytieji rei
kalavimai paskutinę savaitę, 
dėl noro dalyvauti Atlanto ta
ryboje. finansiniai reikalavi
mai (kurie dar nesureguliuoti) 
ir pretenzijos į Sąaro kraštą, 
šitas paskutinysis klausimas 
paliktas prancūzams ir vokie
čiams sureguliuoti tarpusavy
je. Paskutinieji vokiečių reika
lavimai Europoje buvo sukėlę 
baimę, bet Washingtonas žada 
duoti garantijų prieš galimą 
pavojų iš vokiečių nacionaliz
mo pusės.

Prezidentas Trumanas žada 
reikalauti iš Kongreso papil
domų kreditų 7,900 milijonų do 
lerių Europos kraštams. Lisa- 
bonoj Amerika atsidūrė prieš 
reikalą sustiprinti finansinę 
pagalbą ir Washingtonas suti
ko apsiimti padengti aviacijos 
bazių pusę išlaidų. Prancūzija, 
kuri, vesdama karą Indokini
joje, yra atsidūrusi sunkioj pa
dėty, gaus papildomai 500 mi
lijonų

TAIKA NEĮMANOMA, 
NEATSISAKYS

Prezidentas Trumanas, ati
darydamas plaukiojančią Ame 
rikos Balso stotį, kreipėsi su at
sišaukimu į rusų tautą, pabrėž
damas, kad taika tol bus neį
manoma, kol Kremlius neatsi
sakys nuo neapykantą ir tero
rą kurstančios politikos.

Tokių plaukiojančių radijo 
stočių Amerikos Balsas turės 
trejetą, iš kurių bus perduoda
ma Amerikos Balso programa. 
Visi trys laivai plaukios arti 
sovietų valdomų kraštų, ir A- 
merikos Balso programa galės 
būtj ..geriau girdima už geleži- 
nės uždangos.

Prezidentas pareiškė, kad A- 
merika neturi jokių ginčų su 
Sovietų Sąjungos tautomis, ir 
tik sovietų vyriausybė su savo 
agresyvia politika verčia Ame
riką ginkluoti^, gi širdies gilu
moje Amerika visoms toms tau 
toms neturi jokios neapykan
tos.

“Mes gerai žinome, kad jūs 
kenčiate po sovietų rėžimu ir 
jei jūs būtumėte laisvi ir galė
tumėte laisvai išreikšti savo 
mintis, be jokios abejonės susi
jungtumėte su mumis ir steng- 
tumėtės pašalinti karo pavojų 
ir įgyvendinti taiką pasaulyje.

“Sovietų Sąjungos vyriausy
bė stengiasi jus apnuodinti me 
lagingais prasimanymais apie 
Ameriką. Bet žinokite, kad 
svarbiausias mūsų tikslas — 
taika ir draugystė. Kur jūs 
bebūtumėte, klausydamiesi šį 
pranešimą, įsidėmėkite vieną: 
Amerikos tauta tiesia jums per 
okeaną draugišką ranką.

“Aš kalbu iš laivo, kuriame 
nėra patrankų, bet kuriam lem 
ta pasidaryti dideliu kovotoju 
už laisvę, šis laivas vežios bran 
gų krovinį — tiesą.

joks progresas nerealizuojasi 
Korėjoje.

Ar taika vieną dieną sugrįš 
į Ramaus Ryto kraštą?

Abejojama. Raudonieji nori 
tik- užvilkinti derybas. Pagal 
admirolo Joy pareiškimą, są
jungininkai prarado viršijimą 
kariškomis jėgomis ir dabar 
abiejų pusių jėgos vienodos.

Churchillis visą laiką prieši
nosi konflikto išplėtimui, bet 
parlamente pareiškė, kad jei 
komunistai masiniai su aviaci
ja pultų Korėjoje, Anglija bus- 
Amerikos sąjungininke “neri
botam karuį”.
5. INDOKINIJOS DRAMA

Po pereitų metų rudenį pra
dėtos ofenzyvos' prieš komunis
tus Indokinijoje, visos užimtos 
pozicijos vėl prarastos priešui. 
Prancūzai ten užtenkamai ka
riuomenes, vien tik per pasku
tiniuosius 4 mėnesius buvo už
muštą 7,000 prancūzų ir - virš 
20’ tūkstančių sužeista.

Paryžius sako, kad šį kartą 
žodis priklauso Washingtonui, 
jei norima dar išgelbėti Indo- 
kiniją nuo komunistų._______
6. FARUKAS SUPRATO

?kai patariant. 
Farukas supratęs, kad per 
greit pasiskelbė Egipto-ir Su
dano karaliumi, nušalino savo 
ministerį pirmininką Nahas 
paša. Neramumai liovėsi ir 
tarp .Londono ir Kairo atsinau
jina derybos.

KOL KREMLIUS 
TERORO POLITIKOS

šis prezidento Trumano pra
nešimas buvo perduotas ne tik 
rusų tautai, bet ir kinams. Jis 
priminė jiems, kaip Amerika 
ėjo į pagalbą kovoje prieš Ja
poniją.

Trumanas 
pasaulį.

Prezidentas 
kalba j

STALINAS NEŽINOS KADA SUSTOTI
Prieš sovietų penktąją koloną Hitlerio sistemą atrodė tik skautų para 
das...— Kremliaus agentai visur yra gerai užsimaskavę - Komunistai tu 
ri būti pirmoj eilėj išmesti iš valdinių vietų, radijo ir auklėjimo Įstaigų— 
Sukomunistinus Kiniją, sovietus apsėdo mintis užvaldyti visą pasauli ir lor

, das Vansittartas mano, kad Stalinas nežinos kada sustoti

“Beveik per
Amerikos tauta gyveno taiko
je ir draugystėje su Rusija ir 
Kinija”.

Po Trumano kalbėjo valsty
bės sekretorius Achesonas, pa- 
reiškdamas, kad svarbiausioji 
užduotis šio laivo yra skelbti 
Visoms tautoms, laisvoms ir pa 
vergtoms, teisybę apie tai kas 
dedasi pasaulyje.

šios kalbos buvo perduotos 
per normalias Amerikos Balso 
stotis, nes
stotis yra tiek galinga, 
būtų nusteibusi visus 
Yorko radijo stotis.

Prezidento Trumano kalba 
buvo išversta į 45 kalbas ir per
duota per Amerikos Balsą po 
visą pasaulį.

Jau kelĮ metai Lordas Van
sittartas, (įžymus konservato- 
nus ir žurnalistas, kreipia Eu- 
ropos ir pasaulio dėmesį į ko
munizmo pavojų. Hitlerio lai
kais jis buvo nacių priešas Nr. 
1, o dabar turbūt Kremlius bus 
paskyręs už jo galvą mažiau
siai koki' pūdą cariniu-auksi- ‘ 
nūkų. " F t -

Kadangi jo nuomone yra la
bai kompetetinga ir- įtakinga 
Europos politinėse sferose 
žvilgterėkime bent trumpai ką 
jis galvoja tais klausimais, ku
rie ir mums labiausiai rūpi.

Europa veržiasi diržą sunkė
jant gyvenimui ir vis sunkiau 
krentant ant pečių finansinei 
naštai karo biudžetams. Angli
ja gi jau prie socialistų gyve
no didžiausioje “austerity,” o 
konservatoriai irgi to visos tau 
tos nuolatinio pasnikavimo pa- 
naikyti negalėjo. Prancūzijoje 
vistik kiek geriau, bet ir čia 
gręsią “džokių režimas”... Visi 
ištroškę geresnio materialinio 
gyvenimo.

žurnalistai kreipėsi į Lordą 
Vansittartą, klausdami, koks 

- kelias dabar būtų geriausias iš
eiti iš dabartinės padėties: šeši 
metai “karšto” karo buvo sun
kūs, o dabar šeši metai “šalto” 
karo labai jau įgriso.

Lordas Vansittartas nedve
jodamas nurodė, kad būtų tik 
viena išeitis iš šios bjaurios 
padėties — susitarti su rusais. 
O susitarti su jais bus galima 
tiktai užėmus labai tvirtas ka
rines pozicijas — atstačius tvir 
čiausią vakarų militarinę jėgą. 
Tik tada galima bus statyti ru
sams reikalavimus ir sutvarky
ti Europą taip, kad galima bū
tų gyventi.

Lordas Vansittartas sutinka, 
kad Vokietijos atginklavimas 
yra šuolis į tamsumą. Tai yra 
blogybė, bet mažesnė blogybė 
iš dviejų. Geriau Vokietiją ap
ginkluoti, nei matyti rusus be
žygiuojančius per Europą. Va
karų Valstybės pačios per daug 
delsė su atsiginklavimu. Ir da
bar juk nėra ideališka ekono
minė padėtis didinti karines 
pastangas. Atsiginklavimą rei
kėjo pradėti prieš keturis me
tus, tada nebūtų reikėję šian
dieną eiti prie Vokietijos at- 
ginklavimo.

Rusų penktąją koloną Lor
das Vansittartas savo laiku bu
vo pavadinęs tokia baisia, kad 
Hitlerio sistema prieš ją atro
do tik Skautų Paradas...

Vakaruose rusų penktoji ko
lona puikiai paslėpta — veikia 
labai gerai prisidengusi. Kiek
vienas susektas komunistas tu

Krize Prancūzijoje
Jau savaitė, kai Prancūzija z 

be vyriausybės. Dėl finansinių 
sunkumų, nepasisekus praves
ti parlamente mokesčių pakė
limą, E/ Faure vyriausybė at
sistatydino.

Prezidentūroj prasidėjo į- 
prasta, jau daug sykių matyta 
karuselė: Auriolis vieną po ki-* 
to iššaukė konsultacijai įvai
riu grupių ^atstovus. l

Pradžioj pasiūlymą sudaryti 
vyriausybę gavo Paul Reynaud. 
Socialistams atsisakius parem
ti, jis turėjo pasitraukti. Ple
venas iš karto atsisakė. Aurio
lis pasirinko tretį kandidatą 
Piany, bet ir šiam neissekė.

Pas Aurioiį po ranka ilgas 
sąrašas. Bet vis tai ne nauji 
žmonės, bet tokie, kurie po ka
ro jau buvo sudarę po vieną ar 
dvi vyriausybes.

Bet vis dar nekviečiams de 
Gaulle. < .

Vakarų gynybą — bet tai dar 
ne visur yra įgyvendinta.
—Britai yra .pasisakę prieš Is- 
panijos įtraukimą,'ir JAV už 
jos įjungimą į bendrą kovą 
prieš komunizmą. Lordas Van- 
sittartas mano, kad Amerikos 
politika dėl Ispanijos yra gera

gai susitarti bŽz]ų7ū?ei“ šįfiS 
dieną palaikomas tironas Tito, 
todėl, kad jis naudingas, kovo
je prieš Kremlių, kodėl gi Jne< 
palaikyti mažesnio tirono Fran 
ko tuo labiau, kad geografiniai 
neįmanoma Ispaniją išjungti 
iš Vakarų Europos. | •

Laisvasis pasaulis stovi prieš 
norinčią visą žemę užvaldyti 
imperialistinę, despotinę Rusi
ją. Istorija tačiau rodo, kad ti
ronas visuomet persistengia ir 
peržengęs visas ribas žūna. 
Klausimas ar Stalinas sustos 
dabartinėje padėtyje ar vis ver 
šis pirmyn, kaip Hitleris?

Lordas Vansittartas mano, 
kad aišku, jog Stalinas nežinos 
kada sustoti. Jį sustabdyti ga
lėtų tik pagrindinis jo vykdo
mos doktrinos pakeitimas. Ta 
doktrina yra numačiusi užval
dyti visą pasaulį ir nėra jokių 
ženklų, kad tos 
tusi. Priešingai 
tai ypatingai

(Nukelta

čių policijai gražino ginklus.
• Mokslininkų sluogsniuose pripažįstama, jog Anglija pra

lenkusi Ameriką^atominiuose tyrinėjimuose ir atradimuose.
O Berlyne, ‘ sovietų sektoriuje, vyko viso pasaulio komu

nistų konferencija, su tikslu vakaruose susabotuotį apsiginkla
vimą.

• Lenkijoje vienas prancūzas, neva tai už šnipinėjimą, 
nuteistas mirties bausme.

• Iš 3 milijardų dolerių, skirtų bazių įrengimui Maroke, 
patirta, kad 50 milijonų dolerių buvo išeikvota.

• Po 258 posėdžių, kurie tęsiasi jau ketvirti metai, “ke
turi” iš naujo persiskyrė, nesusitarę dėl Austrijos. Vakariečiai 
sovietams ruošiasi padaryti naujus pasiūlymus: atitraukti ka- 
riuomenę. arba pravesti “geležinę uždangą”.

• Čekoslovakijos prezidento Gottwaldo ir ministerio pir
mininko Zapotockio padėtis darosi labai kebli. Maskva nepaten- " 
kinta čekų industrijos “laimėjimais” ir pravestais “valymais*. 
Eina gandai, jog abu vadai irgi atsidurs už grotų.

• Helgoland© sala, kuri po karo buvo anglų kontroliuo
jama. gražinta vokiečiams. Helgolando sala buvo viena iš svar
biausių Hitlerio povandeninių laivų baze.




