
Nepatenkintas — kuo?
Idiotiškos išvados
Vis iš Kalifornijos
Bėgimas per laukus

JUOZAS TYSLIAVA
Andai Naujienos paskelbė 

“nepatenkinto Vienybės skai
tytojo ’ laišką, kuris savo “tu
riniu” primena vieną smulkų, 
bet gana būdingą netolimos 
praeities įvykį.

Prieš keletą metų Neameri- 
kietiškai! Veiklai Tyrinėti Ko
misija savo “raporte iš Kali
fornijos” buvo pažymėjusi, 
kad Vienybė, leidžiama 
tris kartus savaitėje, 
esanti “Stalino saulės įtakoje.”

Perskaitęs tą raportą, aš ta
da pamaniau, kad žmogus, me
lagingai Įskundęs Vienybę 
Kongreso komisijai, vis dėlto 
yra didelis žieplys — jis net 
nemato, kad Vienybė savait
raštis...

Tiesa, tame pačiame raporte 
buvo paskelbta ir kita nesąmo
nė, būtent, kad viena Mass, 
valstybės lietuvių moterų ka
talikių draugija esanti komu
nistiška...

* *

Na, bet eikime prie to “ne
patenkinto -Vienybės skaityto
jo,” kuris savo laiške iš Kali
fornijos rašo:

’’Taigi Brooklynas dabar tu
ri dvi saules: Stalinas šviečia 
LAISVEI, o Moa Tse-Tung — 
VIENYBEI. Konkurencijos ne
bus. Su šiuo baigiu būti VIE- 
NY’BĖS skaitytoju.”

Toliau, lyg sąžinės spaudžia
mas, žmogus taip aiškinasi ir 
skundžiasi:

“Nesakau, kad VIENYBĖS 
gaspadoriai yra raudoni, bet 
man pasidaro labai liūdna, kai 
traka'*- tokius raštus skaityti. 
Tėvyne rusų sunaikinta, sako, 
jog Dievo nėra, širdis sopa, la
bai sopa...’’

Esama dviejų rūšių vaikų— 
senų jr mažų. Pirmajai vaikų 
rūšiai, matyt, priklauso ir tas- 
“nepatenkintas • skaitytojas.” 
Na, bet leiskime jam išsiverk
ti:

“... praeitais metais į San 
Francisco atvažiavo didokas 
būrys rusiškų diplomatų. Tada 
dar niekas nežinojo, ką Stali
no pastumdėlis Gromyko pa
sakys, bet VIENYBĖ iš anksto 
viską žinojo. Ji įdėjo straips
nį ‘Kas laimėjo Korėjos kara’. 
Ten buvo prirašyta visokių 
gudrybių, būtent, kaip komu
nistai žemę davė, ir kad gen. 
Moa toks geras, toks geras, dar 
geresnis už diktatorių Tito”.

Susiradau ir tą Vienybės nu
merį, kur “buvo prirašyta vi
sokių gudrybių”. Tą straipsnį 
(Kas laimėjo Korėjos karą) aš 
perskaičiau nuo pradžios iki 
galo, bet ten neradau nei to, 
“kaip komunistai žemę žmo
nėms davė,” nei, pagaliau, to, 
“kad gen. Moa toks geras, toks 
geras...” Priešingai, tas Vieny
bės bendradarbio straipsnis, 
paradytas antisovietiškoje bei 
antikomunistiškoje dvasioje, 
baigiamas tokiais žodžiais:

“iŠ trijų didžiųjų partnerių 
Korėjos kare, Amerika, Kinija 
ir Sovietų Rusija, niekas ne
laimėjo šio karo. Bet vienas iš 
jų, kuris aiškiausiai yra pra
laimėjęs, net nekariaudamas, 
tai — Sovietų Rusija.”

Ar sveiko proto žmogus, dar
gi, laikąs save komunistų prie
šu, gali kaltinti laikraštį, pa
skelbusį toki straipsnį? Ar nor 
malus žmogus, . skaitydamas 
Vienybę, antikomunistinį laik
raštį, gali daryti tokias idiotiš
kas išvadas, kokias padarė ir 
viešai paskelbė tas “nepaten
kintas skaitytojas”?

*
Kaip ten bebūtų, bet tas 

Kongreso komisijos raportas, 
kur sakoma, kad Vienybė esan

VLIK AS KELIASI I PIGALLĮ...
Lietuvaitės smuikininkės Elenos Kuprevičiūtės didelis pasisekimas — 
VLIKo Vykdomoji Taryba susirado butą Paryžiaus linksmybių centre 
Pigally — Nežiūrint, kad nauja vyrluasybė, Prancūzijos politika nesike's

(VIENYBĖS KORESPONDENTAS PARYŽIUJE)

Jūsų korespondentas turi 
malonumo pranešti'apie dide
lį įvykį Paryžiuje, kurio svar
biausia kaltininkė yra jauna 
lietuvaitė. Tai Elenos Kuprevi- 
čiūtės koncertas įvykęs š. m. 
kovo mėn. 6 d. Konservatorijos 
salėje. Paryžiaus lietuviams
tas koncertas buvo didelė staig 
mena, nes jis buvo surengtas 
ne lietuviškomis pastangomis, 
bet garsaus Paryžiaus impre- 

- sari j o Maurice Dandellot, ku
ris iškvietė mūsų smuikininkę 
Eleną Kuprevičiūtę iš Argenti
nos koncertų eilei Europoje.

Pereitą mėnesį mūsų tautie
tė su dideliu pasisekimu kon
certavo Amsterdame, dabar 
Paryžiuje ir berods balandžio 
mėn. 1 d. jos trečias ir pasku
tinis šį sezoną koncertas Eu
ropoje bus Romoje.

Mūsų jaunos smuikininkės 
virtuozės koncertas rečitalis 
Paryžiuje pavyko puikiausiai 
ir susilaukė nepaprastai šiltų 
ir net karštų pranzūzų spau
dos atsiliepimų, šiandieną Ele
nos Kuprevičiūtės vardas jau 
figūruoja tarp pačių pirmųjų 
pasaulio, smuikininkų — j j jau 
yra-Nr. 1 Argentinoje ir be jo
kios abejonės pirmoji lietuvai
tė atsiekusi tokios aukštumos. 
1954 metais Elena Kuprevičiū- 

. tė numato-koneertuoti šiaurės 
Amerikoje.

Kuprevičiūtės brolis Andrius 
mūsų visuomenei jau žinomas 
kaip talentingas pianistas, da
bar suorganizavęs Buenos Ai
res labai ^besireiškiantį lietu
vių meno ansamblį. Visi’Kup
revičių šeima — mama - forte
pijono'7 profesorė, tėvelis —dai
lininkas, surengęs Buenos Ai
res tapybos parodą, sūnus — 

f pianistas ir dukrelė — smuiki- 
s ninkė prieš tris metus persikė- 
Tę^-Jsaip DP iš Vokietijos į Ar
gentiną.

Antras Paryžiaus lietuviams 
malonus įvykis buvo kai Vliko 
ir Vykdomosios Tarybos nario 
dipl. arg. T. Sidiškio-atsilan
kymas. P. Šidiškis, kaip Finan
sų Tarnybos viršininkas rūpi
nosi Paryžiuje patalpomis nu
matomai čia atkelti Vykdoma- 

h jai Tarybai. Patalpų klausimas 
jau palankiai išspręstas — su
sitarta dėl vieno buto Mont
martre prie Place Pigalle iš
nuomavimo (Place Pigalle Pa
ryžiuje yra garsi savo nakti
niais restoranais, meile pre-

ti “Stalino saulės įtakoje“ ir 
šis “nepatenkinto skaitytojo” 
laiškas, kur rašoma, kad “Sta
linas šviečia Laisvei, o Moa Tse 
Tung — Vienybei”, tiek savo 
“turiniu,” tiek savo “stilium” 
yra nuostabiai panašus vienas 
kitam. Sugretinus tų dviejų 
skundų nesąmones’, gaunamas 
gana ryškus vaizdas...

Beja, tą “nepatenkinto Vie
nybės skaitytojo” laišką, pa
skelbtą Naujienose, pakartojo 
ir Darbininkas. Bet jeigu tų 
dviejų laikraščių redaktoriai 
atydžiau apsižvalgytų, tai ir 
jie sąvo skaitytojų tarpe rastų 
tokių “nepatenkintų”.

❖ *

Pavyzdžiui, dauguma dabar
tinių Chicagos Vilnies skaity
tojų kadaise buvo “geri” socia
listai ir Naujienų skaitytojai... 
O kiek tokių “nepatenkintų” 
Darbininko skaitytojų dabar 
yra Bostone?...

Taigi, dėl to VIENO “nepa
tenkinto Vienybės skaitytojo” 
Kalifornijoje nėra ko jaudin
tis. Lašas į vandenį, ar iš van
dens... Pagaliau visur, net ir 
labai pavyzdingose draugijose, 
atsiranda vienas kitas žmogus, 
kuris staiga ima “bėgti per 
laukus” ir “gvoltu šaukti". 

kiaujančiom moterim ir įvai
riem kitom linksmybėm. V T 
nariams ten nebus liūdna!).

P. Šidiškis dalyvavo Elenos 
Kuprevičiūtės koncerte ir bu
vo priimtas vietos lib. lietuvių 
ir šviesiečjų ratelyje, plačiai 
papasakojo apie Vliko ir Vyk-
domosios Tarybos darbus, esą- 
mą padėti ir ateities planus.

Prancūzijos gyvenime svar
biausias įvykis — nauja — jau j 
20-toji po karo vyriausybė. Da
bartinis ministeris pirminin
kas nepriklausomasis (dešinių
jų) Pinay sudarė naują vyriau- 1 
sybę be komunistų ir socialis
tų kairėje ir be gąulistu deši- I 
nėie. Tekiu būdu tautinės vie
nybės valdžios Prancūzija dar i

Naujasis prancūzų ^premjeras 
Pinay

~ — M. Coutard, italų prof. D.
•s*. Philipson, švedu B. Svahn-

SOVIETAUSIŪLYS~SUŠAUKTi----------------- strem, olandų—M. Kessler, ka-
PARYŽIUJE “KETURIŲ” KONFERENCIJĄ Xai“-

šią savaitę sąjungininkai at
sakys į Sovietųnctą, kurioj jie 
siūlė pasirašyti taikos sutartį, 
su Vokietija, atitraukiant oku 
pacinę kariuomenę, amnestuo
ti visus nacius, leisti Vokieti
jai turėti savo tautinę armiją 
— Wehrmachta, aviaciją ir 
laivyną, nedaryti jokių eko
nominių suvaržymų ir palikti 
tas sienas, kurios buvo nusta
tytos Potsdame.

Eisenhoweris nemano 
greit grįžti į JAV

Nežiūrint, kad per pirmus 
rinkimus New Hapshire ir ki
tur gen. Eisenhoweris aiškiai 
pasirodė einąs priešaky, jis pa 
reiškė, kad kol kas dar nemą- 
nąs grįžti į Ameriką.

Jo šalininkai jam'’ pataria 
grįžti apie gegužės mėnesio pa- 
baigią, kad galėtų pasiruošti ir 
pats dalyvauti rinkiminėje 
kampanijoje.

Demokratai buvo įnešę se
nate pasiūlymą, kad gen. Ei
senhoweris būtų iškviestas 
prieš komisiją duoti paaiškini
mų dėl papildomos pagalbos 
reikalingumo Europai. Bet tc- 
publikonų atstovai tam užpro
testavo, aiškiai numatydami, 
kad tuo norima Eisenhowerj į- 
velti į nelabai populiarias dis
kusijas dėl Europai pagalbos 
teikimo.

neturi ir iš viso atrodo, kad tik 
toki vyriausybė, į kurią įeitų 
visų partijų, išskyrus komu
nistus, atvtovai galėtų tvirtai 
paimti valstybės vairą i ran
kas. Tokią vyriausybę bandė

(Nukelta l 4 psl.)

W

ši nota sąjungininkų buvo 
nuodugniai iš^L^įnėta. Ma
noma, kad vakariečiai ją neat
mes, bet pareikalaus iš Krem
liaus aiškiau nusakyti, kai ku
riuos punktus.

Vakarų Vokietijos kancleris 
Adenaueris turėjo visą eilę pa
sitarimų su Edenu ir Schuma
nn. Buvo susitarta, kad turės 
būti išaiškinti trys klausimai.

1. Kaip Scivetų Rusija įsi
vaizduoja vyriausybės sudary
mą visai Vokietijai? ■

2. Kaip bus išspręstos terito
rijos, esančios už Oderio?

3. Kaip įsivaizduojama tau
tinės vokiečių armijos atstei- 
gimas, žinant, kad Vokietijos 
sąlygos neleidžia jai pačiai ap
ginkluoti savo jėgas?

Be to, sąjungininkai patieks 
eilę sąlygų: įsileisti JT rinki
minę komisiją į sovietišką zo
ną, kuri dabar randasi vakarui 
Vokietijoje.

Ar rusai atmes šias sąlygas 
ir reikalavimus dėl papildomų 
paaiškinimų?

Paskutinėmis žiniomis jie 
ruošiasi patiekti naują pasiū
lymą sąjungininkams, sušauk
ti gegužės mėnesį Paryžiuje 
“keturių” konferenciją, kad 
visą klausimą iš pagrindų iš
studijavus. Būk per šią konfe
renciją jie sutiks su JT komi-
sijos įsileidimu, naujų diskusi
jų pradėjimu dėl rytinių sie
nų, kurios galės būti pataisy
tos Lenkijos sąskaitin.

Maskva, matyt, tikisi, kad 
suvienyta- ir remilitarizuota 
Vrkietija grįš prie Bismarko 
tradicijų ir pasirinks sąjungi
ninką Rytuose.

Paryžiuje ir Londone į šiuos 
gandus žiūrima su nepasitikė
jimu. įtariama, kad rusai nori 
konferencijos, tik tam, kad 
galėtų išvystyti iki maksimu
mo savo propagandą.

Jei jau tikrai Kremlius no
rėjo parodyti savo gerus norus, 
tai pirm siūlomos “keturių” 
konferencijos galėtų nedaryti 
kliūčių ir greičiau pasirašyti 
susitarimą Austrijos klausimu 
kur vis dėlto lengviau susitar
ti negu dėl Vokietijos, bet ko

medija vaidinama be galo.

Pirmąją pavasario dieną vaikai džiaugiasi saulute.

Laisvė — kelias Į taiką”

TAIKA SU SOVIETAIS, REIKŠTŲ 
KARĄ SU PAVERGTOMIS TAUTOMIS

Reikšmingas Liberalu Internacionalo žmogaus ir tautu laisvės mifngas

š. m. vasario 27-29 dienomis 
Zuriche įvyko Liberalų Inter
nacionalo Vykdomojo Komite
to posėdis, kuriame dalyvavo 
jo nariai — pirmininkas prof. 
Salvador de Madariaga, Libera 
lų Internacionalo globėjas 
prof. W. Rappard, Neue Zuri- 
cher Zeitung redaktorius Na- 
tionarat W. Bretscher, belgų 
liberalų partijos pirmininkas 
senotorius prof. Motz, jos vice
pirmininkas M. Destenay, ang
lų liberalų tautinės grupės at
stovai J. McCullum Scott ir 
Doreen Gorsky, vokiečių libe
ralų grupės atstovai dr.-Midel- 
haųve, H. A. Kluthe, prancūzų

Organizuoja Europos 
socialiau frontą

buvęs ministras Bevanas dėl 
per daug kairiųjų «pažiūrų at
skilęs nuo partijos, per vieną 
mitingą kreipėsi i Europos so
cialistus, kviesdamas sudaryti 
bendrą frontą prieš JAV ir So
vietų Rusijos politiką.

Jo manymu šita koalicija 
pasidarytų trečiąją jėga, ir iš
laikytų lygsvarą tarp Ameri
kos ir Rusijos.

— Man rodos, kad didžiuma 
anglų yra mano nuomonės, 
manydami, jog atėjo tas mo
mentas, kuomet iš tarptauti
nės tribunes turi pasigirsti bal
sas ne Amerikos ar Sovietų 
Rusijos, bet socialistinės Euro
pos.

Jis iškritikavo organizuoja
mą Europą, kam ji leidžiasi 
intelektualiai ir moraliai va
dovauti Amerikai.

— Aš neesu Amerikos prie
šas, bet aš netikiu į amerikie
čių prityrimą, kad galėtų vai
dinti pirmąją rolę pasaulyje— 
pareiškė jis.

Savo kalboje Beven pabrėžė, 
jog jis kartu yra komunizmo 
priešas.

teto atstovas prof. 4'B. Žyman
tas ir kiti.

Vienas iš domesnių nutari
mų buvo dėl egz. liberalų daly
vavimą Liberalų Internaciona
le.

• Nutarta, kad egziliniaj libe
ralai atstovaujami per savo 
tautines grupes, kurios sudaro
mos nepartiniu pagrindu. Eg- 
zilinės politinės liberalinės par 
tijos gali dėtis j tas tautines 
grupes.

Kitas reikšmingas nutari
mas buvo pradėti paruošiamus 
darbus įsteigti Europos Libera
lų Sąjūdį, kuris veiktų Pasau
linės Liberalų Sąjungos rė-
muose.

Beto, buvo svarstytas 1952 
—nu—Liberalų---- Internacionalo

kongresas, kuris turi įvykti š. 
m. rugpjūčio mėn. pradžioje 
Amsterdame..

šio posėdžio proga Zuricho 
konteno FreisLnnige Partei su
ruošė Zurtche Kohgress' Haus 
viešą mitingą — demonstraci
ją, po obalsiu “Kelias į taiką 
veda tik per laisvę”. Nlitinge 

- pagrindiniais kalbėtojais buvo 
prof. Madriaga, prof. W, Rap
pard, H. A. Kluthe ir senato
rius Motz.

Mitingą atidarė Freisinnige 
Partei pirmininkas dr. E. Rich- 
ner, kuris nurodė, kad būsimas 
Amsterdamo kongresas, kaip 
ir šių metų Uppsalos kongre
sas vyks po cbąlsiu “Laisvė — 
kelias į taiką,” tikslu toliau 
paskleisti 1951 m. Uppsalos at
sišaukimo garsą — tvirtos ko
vės prieš komunistinį totalita
rizmą.

Dr. Richner klausytojus su
pažindino su Liberalų Interna 
cionalu ir jo tikslais, pabrėž
damas, kad tai nėra joks par
tijų internacionalas. Išskyrus 
Belgiją ir šveicariia, kituose 
kra/tuose susidarė tautinės li
beralų grupės iš liberalinio 
nusistatymo asmenų, labai 
dažnai nepriklausančiu jo
kioms politinėms partijoms. 
Prie* penkis metus Oksforde 
išleistas liberalų manifestas 
nauja forma išreiškė pagrin-

IŠ VISO PASAULIO
•

• Chicagoje Kongreso komitetas, tyrinėjąs Katyno sker
dynių bylą, apklausė paskutinį liudininką pulk. I. Szymanski. 
Prieš tai parodymą davė pabėgęs iš Rusijos sov. pulk. Eršovas, 
kuriam teko net buvoti Lietuvoje. Visų tvirtinimu skerdynių 
kaltininkais yra bolševikai.

• Jugoslavija sugražino graikams 85 vaikus, kurius sa
vo laiku komunistai buvo pagrobę.

• Sovietų diplomatai apleido Tokijo. Spėjama, kad rusų 
pasiuntinybė būsianti visai uždaryta.

• Po ilgos ir sunkios ligos, kaip praneša sovietai, mirė 
Aleksandra Kolantai, buvusi sovietų ambasadorė Švedijoje. Jos

— tėvas buvo ^aro armijos generolu, gi ji buvo pirmoji moteris pa
saulyje, kuri ėjo ambasadoriaus pareigas.

• Trys jauni suomiai, per klaidą peržengę sieną, sovietų 
teismo buvo nubausti 3 met. kalėjimo.

• Sovietų vyriaūsybė išėmė iš knygynų Markso ir Engelso 
knygas.Tas padaryta sąryšy su komunistų doktrinos pasikeiti
mu nuo to laiko, kada Marksas ir Engelsas rašė savo knygas. 
Stalinistai ruošiasi išleisti naujas “pataisytas ’ laidas.

• Čekoslovakijos vyriausybės pirmininkas Zapotocky dingo. 
Jo vardas-visai nebeminimas spaudoje ir jis nebuvo nuėjęs pasi
tikti sugrįžusio iš Berlyno prezidento Gottwaldo.

• Sovietai nutarę evakuoti Albaniją, kai įsitikino, jog ne
galės užimti Graikijos ir Jugoslavijos.

------- ----

Laiškas iš Šveicarijos

dir.es žmogaus teisės ir laisves. 
Tas manifestas radoplatų at
garsį visame pasauly.

Firmas Liberalų Internacio
nalo kongresas įvyko Zuriche 
1948 metais, kuriame kalbėjo 
ir dabartinis Vokietijos prezi
dentas prof. T. Heuss. Nuo to 
laiko Liberalų Internacionalas 
labai išaugo ir sustiprėjo išvys 
tęs platų veikimą.

1951 m. kongrese paskelbta 
Uppsalos atsišaukimas buvo 
laisvo pasaulio atsakymas 4 kc 
monistinę “taikos” propagan
dą. Laisvas' pasaulis deklaravo 
Uppsaloje, kad taika yra vie
na ir nedaloma ir kad ji nie-
kad negali būti nupirkta 
laisvės kaina. Paneigdami tiek 
vidinės—tiek—išorinės pries-— 
paudos bet kokią formą libe 
ralai yra bekompromistiškai nu 
sistatę. Liberalų Internaciona
lais sudarė jungianti frondą 
prieš t.

Prof. Madariaga, ^Liberalų 
Internacionalo prezidentas, ku 
ris taip pat yra egzilinių libe
ralų komiteto pirmininkas, sa-* 
vo kalboje ryškiai iškėlė tamp
rų ryšį tarp laisvės ir taikos. 
Kiekvienas asmuo, sakė Mada
riaga, turi du poliu — indivi
dualini ir socialinį. Jei jis. re
miasi išimtinai pirmuoju —jis 
virsta anarchistu, jei tik ant
ruoju — kelias veda į kolekty
vizmą. Anarchistas nesirūpina 
pasekmėmis visuomenei, socia
listas nori organizuoti ir refor
muoti visuomenę besirūpinda
mas pasekmėmis’ individo lais
vei. Tiesa glūdi tarp šių dvie
jų kraštutinumu.

Laisvė, tęsė Madaridga, yra 
nedaloma. Laisvė reiškia gali
mybę rinktis. Kas negali pa
sirinkti, tas nėra laisvas. Lais
vas žmogus turi turėti galimy
bę pats spręsti.

Kai nelaisvas žmogus negali 
gyventi be visuomeninės san
tvarkos, taip, pasak Madaria- 
?os, tautos negali būti pilnai 
laisvos tol> kai nėra pasaulinės 
tautų santvarkos.

(Nukelta į 5-tą psl.)
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Olis-republikonų partijos pirmininko padėjėjas Kaip vyksta SLA Tarybos rinkimai Aukos Vienybės
CHICAGO, ILL.— Ryšium su 

besiartinančiu prezidentinių 
rinkimų reikalais, tautinių 
grupių veikla Republikonų Par 
tijoj dar labiau paryškinama. 
Patirta, kad lietuvių sekcijos 
vedėjas adv. Antanas Olis par
tijos vadovybės pakviestas bū
ti padėjėju partijos pirminin
ko Guy Gabrielson ir kartu ei
ti direktoriaus pareigas tauti
nių grupių skyriuje. Laiške, 
kuri partijos vadovybė prisiun 
tė Antanui Oliui, sakoma, kad 
atsižvelgiant į įtaką, sumanu
mą, ir energiją, kuria Antanas 
Olis reiškiasi Amerikos lietu
vių bendruomenėj, Republiko
nų partija būsianti did'lė gar
bė ji turėti partijos padėjėju.

Atsiradus tinkamesnėms są
lygoms lietuvių įtakai išplėsti 
Republikonų Partijoj, o per ją 
pasiekti ir kai kurias Ameri
kos gyvenimo sritis — prama- 
toma turėti kiekvienoj valsty
bėj atitinkamus asmenis— va
dovus ir tvarkytojus lietuvių 
reikalų bei siekimų. Antano 
Olio pasiūlymu, — Republiko
nų Partijos vadovybė kviečia 
visą eilę lietuviu ata
tinkamose valstybėse vadovau
ti lietuvių republikonų veiklai. 
Maryland© valstybėje kviečia-

Kaip žinoma, kovo ir balan
džio mėn. renkama SLA Tary-

naujų į >SLA Tarybą ir todėl 
šie rinkimai yra įdomūs.

popierio fondui

WILLIAM V ALA FHS
Vuoktriopat tutomobilių ttitymci
730-2 E. Moyamensinž Avt

Philadelphia, Pa. 
TeL Howard 8-0590

-—

John Baltaduonis
FRANKFORD AVENUE

CAFE
1700 Frankford A ve J

PHILADELPHIA, PA.

QUALITY MARKET
VICTOR ABECUNAS, Sav.

356 PARK STREET, 
NEW BRITAIN, CONN.

DR. M. J. COLNEY 
148 Grand Street 

WATERBURY, CONN.
Telefonas _3”4747 

PRIĖMIMO VALANDOS: 
ano 10 vai. ryte iki 8 vai. vak.

T KARTONAS j 

i Funeral Home
Lietuviams tarnauja dau- ■ 

giau, kaip 20 metų.
280 CHESNUT STREET,
NEW BRITAIN, CONN.

Tel. 9-1181

LIETUVIŠKA 
UŽEIGA

J. GUTAUSKAS, Sav.
Įvairūs gėrimai, pirmos 

rūšies virtuvė 
201-203 E. Chapel Street 

New Haven, Conn.
_ __________ J

ANTHONY MARTIN
RESTORANAS ir BARAS 

3759 N. 7th STREET, * 
PHILADELPHIA, PA.

TRAUN’S CAFE
N. E. cor. 16th Street 
and Sprinr Garden

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

Philadelphia, Pa.

J. MARKIEWICZ ‘
AND

SONS, Ine.
Laidotuvių Direktoriai 

15 Trumbull Street
New Haven, Conn.

Tel.: 5-9229

A. MIEŽIS
ALUS, DEGTINĖ, VYNAS 

2207 N. 2nd STREET, 
PHILADELPHIA, PA.

REgent 9-4156

2 ptl

mas teisėjas Laukaitis, Pa.—
V. Kvietkus, Mass. — adv.

Antanas Olis
Shallna, Ohio — inž. Pijus Zu- 
ris, New Jersey — Alb. Trečio
kas, Conn. — dr. M. Colney, 
New Yorko — V. Tysliavienė. 
Artimiausiu laiku bus išsiųsti 
pakvietimai ir kitose valstybė
se. Galimas daiktas, kad suda
rius visą lietuvių republikonų 
vadovų tinklą/ — bus šaukia
mas jų suvažiavimas aptarti 
visiems lietuvių uždaviniams 
Republikonų Partijoj.

Yra gražios vilties, gerai su
siorganizavę, galime pasiekti 
gerų rezultatų. Tatai iš dalies 
rodo Chicagos lietuviu pasireiš 
kimas: šiandien čia dviejose 
svarbiausiose įstaigose vadovau 
jančioj vietoj sėdi lietuviai: 
Antanas Olis — Sanitary Dis
trict, o Jonas Brenza—C.ounty 
Treasurer, šių metų rinkimuo
se Antanas Olis vėl kandida
tuoja į Sanitary District Pati- 
kietinio vietą. Už jo kandida
tūrą pasisakė Better Govern- 
"ment Association — organiza
cija, kurias uždavinys nužiūrė
ti geriausius asmenis ’įvairiems 
administracijos darbams, juos, 
rekomenduoti rinkikams ir 
juos paremti, ši organizacija 
kovo mėnesį 13 d. savo posėdy 
rado, kad Antanas plis yra tin ' 
kami'ausias kandidatas į San- 
itary District Trustee vietą. 
Primary rinkimai įvyks ba
landžio 8 d. B. D.

ba. šiais metais susidomėjimas 
rinkimais labai didelis ir, kiek 
tenka patirti, balsuoja daugiau 
narių. Tikrų balsavimo rezul
tatų nežinosime iki gegužės 
mėn. pradžios, bet viena kita 
kuopa, pabalsavusi, savo davi
nius nelaiko paslapty ir iš jų 
atrodo, kad Susivienijimo na
riai labai stipriai balsuoja ir 
už naujuosius kandidatus. Pa
vyzdžiui—Chicagoję, kur spau
da griežtai pasisakė orieš nau
jųjų įsileidimą ir atrodo, kad 
norėtų, kad tik po vieną kan
didatą, be pasirinkimo rinkti, 
tai ten kaip tik balsuojama 
daugiausia priešingai, žmo- 
nėms. nusibodo tie nurodymai, 
kad jie rinktų tuos pačius ir 
tokie išvedžiojimai, kad. nauji 
bus blogesni už senus, atrodo, 
nebeturi pasisekimo.

A. Devenienė

Rytinėse valstybėse dar la
biau norima parinkti keletą

ATITAISYMAS
Straipsny “Nekasdieniškas 

Romanas,” , atspausdintame 
Vienybės 1952 m. 9 nr-y, liko 
tokios stambios korektūros 
klaidos:

Atspausdinta: skaityk visą 
naktį, kol užmigsi. (Turi būti 
....kol užbaigsi-), vienas pra
rastas žmogelis... (vienas pap
rastas žmogelis.-.), Jis j ieško 
pakaitalo to kaip romantikui... 
(Jis jieško pakaitalo. Kaip ro
mantikui...), ...kaip jį vaizduo
jasi. (...kaip jį vaizdavosi), Tai 
jau Dievo nebėr? Ų‘Tai jau 
Dievo nebėr!”), ...vistiek neį
stengia nei* paguosti, (...vistiek 
neįstengia nei įtikinti, nei pa
guosti), statuoja: ji nieko ne
teisia ir (Istorijos teismas tik 
konstatuoja).

-Straipsnio autoriaus dr. J. 
Balio ir skaitytojų atsiprašome.

-J Red.

IŠ DŪMINĖS LŪŠNELĖS, 
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. Krau- 
ciunas. Daynard Drive, Can
ton, Conn.

GERIAUSIA

INSURANCE
REAL ESTATE
OMWf 4 KCHELSON

Daugiausia balsų gauna A. 
Devenienė. jj plačiausiai ir ži
noma. Kalinauskas neatsilieka, 
o Ginkus, išvystę.^ plačią agi
taciją irgi savo gauna.

Nėra sudaryta naujo kandi
datų sąrašo. ’ Tik senieji visi 
vienu bendru “šleitu” eina, nie 
ko neisileisdami. o naujieji 
kukliai pasisako, kad reikia 
tik kelis pakeisti, neverčia 
visko aukštyn kojoms ir tokia 
rimta agitacija, pasirodo, turi 
pasisekimo.

Pats didžiausias rinkimų į- 
karštis bus kovo gale ir balan
džio pradžioje, kada didesnė 
pusė bus jau pabalsavus ir ga
lima bus spėlioti, kas laimės.

Yra agitacinių lapelių, kaip 
už seną Pildomąją Tarybą, 
taip ir už naujuosius. Kiekvie
nu atveju SLA nariai turi jais 
susidomėti ir pasirinkti tokius, 
kurie jų manymu bus tinka
mesni. . A. V.

LIBERTY FEDERAL SAYINGS 
AND LOAN ASSOCIATION 

Philadelphia, Pa.
S35 NORTH BROAD STREET 

<TeiapuCM> A0dre*»>
New Building Under Constructius 

, at 202-04 North Broad Street
STATEMENT OF CONDITION 
AS OF DECEMBER SI. 1BO1

ASSETS
T'mt Mortraz* Loam . . ............... >8,3.16.834
Improvement Loans......................... 25.543
Loans on Strings Accounts .... 82.997
Federal Home Loan Bank Stock. . 175.000
Cash on Hand and in Banks .... l,112;O33 
Office Building and Equipment . . 166,ttGtt 
Parking Lot---- 1415 Race Street 22.723
JXerred Charges and Other Assets 15,791

TOTAL—89,917,587
. LIABILITIES

Members’ Share Aecuunu .....88,428,470
Adv.anies—

Federal Home Loan Bank . . . 850.000
Loans In Process ...................... 55.431
Other Llsbllltiel ........................  10.311
Employees’ Retirement Reserve . . 22.077
Other Specific Reserves ................. 3,520
General Reserves . . . 8295.500 
Surplus........... .. .......... 2’521278 547.778

TOTAL----$9.9 17.587
CHARLES S. CHELEDEN, President

I" 1 ..... .

-----------------THE HALF SHELL-----------------
P. Janus ir G. Shląkis, Sav.

Įvairiausi gėrimai ir valgiai
ROUTE 27-A, ISLIP, L I., N. Y.

Bay Shore 2996.
 !

HOLLYWOOD INN & HALL
ELZBIETA RUDAUSKIENĖ,. 

Savininkė

Baras ir salės pramogoms

2419 W. 43rd STREET CHICAGO, ILL.
■* 

Tel. Virginia 7-9880 ’
__________ ____________________ ______ _____________ i

K. Jurgeliūnas
Montello. Mass. 10.00

K. Cirbulenas
Brockton, Mass. 8.00

Uršule Bacevičienė
Brooklyn, N. Y. 5.00

C. Sabet
So. Boston, Mass. 3.00

J. Kairis •
Worcester, Mass. 3 .00

A. Jezukevičius
Montello, Mass. 2.00

J. Samsonas
Montello, Mass 2.00

B. Kislauskas
Brockton, Mass. 1.00

J. Lietuvninkas
Baltimore, Md. 1.00

J. Laurinaitis
Brockton, Mass. 1.00

R. Sarkienė
Brockton, Mjlss. 1.00

Dr. Vidzbelis
Brockton, Mass. 1.00

J. Stukas
So. Boston. Mass. 1.00

Ch. Kalinauskas
So. Boston, Mass. 1.00

V. Chestney
Worcester, Mass. 1.00

J. Dvareckas
Worcester, Mass. 1.00

'j. Repečka
Brooklyn, N. Y. 1.00

lESKOmi
PAIEŠKOMI GIMINĖJ -

Adolfo Argust’o, ; mirusio 
’1950 m. spalio mėn. 8 ^Bronx, 
N. Y. Velionis gim. 1895 metais 
Kėdainių apskrity, Bublių kai
me. 1931 metais lankėsi Lietu
voje, Kėdainių ap. (Jo pase y- 
ra Šėtos policijos antspauda). 
Consulate General of Lithua- 
nia, n West 82nd St., New 
York 24. N. Y.

Vienybės atstovas
JOHN POŠKUS

177 Park St, New Britain, Ct. 
iki 9 v. vakare

VINCO VIDGINIO
MAISTO KRAUTUVĖ 
438 JEFFERSON ST.

Philadelphia, Pa.
TR. 7-6627

**°™—"""***■■■■■——°"""—~ " —

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

Įvairių rūšių negalavimai, skilvio, inkstų ir kepenų ligos, 
tulžies, pūslės visokį negalavimai, žemas ir aukštas krau
jo spaudimas, astma, kvėpavimo sutrikimai, ausų ligos, 
nervų negalavimai, neuralgija, reumatizmas, judėjimo 
sunkumai ir kitos ligos.

Brangus dr. Miller, pareiga ir dėkingumas verčia mane pa
rašyti Tamstai laišką, nes Tamsta man grąžinai sveikatą ir 
norą, gyventi. 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 vaikšči^tį^Todėl visiems patariu, net 
vyresnio amžiaus žmonėms, kreiptis į dr. Miller.

. Joseph Quartullo, New York 51, N. Y.
DAUG PADĖKOS LAIŠKŲ JŪS

DR. J. MILLER, D. C. Ph. C,
PRIĖMIMO VALANDOS:

Kasdien nuo 9 rvto iki 7:30 vakare
Tel. Mitchell 2-0773

Hudson Tubs išCortlant

il

GALITE MATYT MANO BIURE

790 BROAD STREET, NEWARK, N. J
Važiuoti iš New York
St. 14th St. ar 34th St. 20-30 min. iki Newarko.
Nuo stoties tik 4 blokai.

ROOSEVELT FURNITURE COMPANY
Čia gaunami geriausi bal
dai, televizijos ir radijo 
aparatai, siuvamos maši
nos, šaldytuvai ir visi kiti 
namų apyrangai 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. Sekmad 11—4:30 popiet

silver'bell baking co.
(Taip dabar vadinasi Varpo kepykla)

36-40 Stagg St., Brooklyn, N. Y.
Telefonas STagj 2-5938 |

ANTANAS BALČIŪNAS, savininka.
Kepa visokių rūšių' duoną, ypač , 
specialistai Europos ruginės duo- į 
nos, kurios jie kepa keliolika rūšių * 

■%
Vedybom ir parėm 

keksų ekspertai
Taipgi kepa ir parduoda krautu
vėms ir pristato į namus ne tik ' 
visokią .duoną, bet ir tortus, kę
sus, pyragus ir pyragaičius.

■.LLjį BAKING CO.
Box 44 Middle Island, L. I.

I _ ____ _________________________________ -________________________________--------------------------------------------------------------------- --------------

HOTEL GRISU '
RESTORANAS ir BARAS

![ ADAM QRUSH, Savininkas g

Iš kitų miestų atvykę tautiečiai visada gali gauti 
patogius ir nebrangius kambarius. !;

200 North Broad St., Philadelphia, Pa.
'i LOcust 7-9274------------—------- 1

I

’ . i- - - - - DAINAVOS ANSAMBLIOparaiškai/
' i

COLONIAL BAR RESTAURANT
GUS TUNAITIS, Savininkas '•

PIRMOS RŪŠIES MAISTAS IR GĖRIMAI.

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

GR. 4-2939

UNION BRONZE FOUNDRY
High Grade Bronze Castings 

STANLEY SKIKAS
SAVININKAS

(Pėda nu0 Union Avenue)

TEL.: 3-4696 
;™----------------------- -------—X

1 PHILADELPHIA, PA.

MALONI LIETUVIŠKA UŽEIGA 
ANTHONY BALCH IUNAS, SAV. 

113 SOUTH 34th STREET 
Arti Pennsylvanijos Universiteto

1 PETERDAVIDONIS
VYNAI — LIKERIAI — ALUS 

2327 Brown Street a Philadelphia, Pa.

ADAMS’ CAFE
RESTORANAS IR BARAS

941 SPRING GARDEN, PHILADELPHIA, PA.
Tel. PO 5-9785

Naujai atidalytas lietuviškas restoranas Ir baras

TRAUN’S
N. E. cor. 7tb 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.

ŠLIUPTARNIAI — pirmutinė tokia teisinga, atvira, ‘ 
įdomi ir stambi knyga (istorinis romanas) apie Amerikos j 
lietuvių tautinį ir kultūrinį atgimimą, apie jų sunkumus, J 
vargus, kančias ir kovas dėl lietuvybės ir geresnio, švie- , 
sesnio rytojaus. 652 puslapiai, kieti drobės viršeliai, labai 
graži spauda, kaina 3 doleriai. j

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

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

% Gerb. Redaktoriau:
Sausio 17 d. Garsas (Nr. 3) 

pirmame puslapyje įsidėjo 
straipsnį, kuriame aprašoma, 
kaip tūlas Bostono lietuvis ad
vokatas suvąidino labai svar
bią rolę Majoro J. B. Hynes 
rinkimuose ir inauguracijoje.

Kad visuomenė nebūtų klai
dinama ir Garsui dar iki šiam 
laikui tos žinios neatitaisius, 
noriu pasakyti, kaip tikrumoje 
buvo:

Pereitais metais biržele 
mėn. inž A. J. Caplikos, visiems 
gerai žinomas Bostono lietuvių 
tarpe veikėjas, tuo laiku buvęs 
Bostono Lietuvių Piliečių Drau 
gijos iždininkas, o dabar tos 
pačios draugijos vicepirminin
kas, priimtas Majoro J. B. Hy
nes, sutiko sudaryti lietuvių 
komitetą majorui remti rinki
muose.

Prie pirmos progos inž. Čap
likas sukvietė įtakingiausius 
lietuvius piliečius į Majoro 
Hynes kampanijos centro įstai 
gą, kur buvo išrinktas vykdo
masis komitetas iš pirm. inž. 
A. J. Čapliko, vicępirm. R. Juš
kos, sekr. B. Stravinskio, ižd. 
J. Arlausko ir W. Skudrio.

Komitetas pradėjo darbą 
ir nominacijų rinkimuose Ma
joras Hynes taip žymiai per
galėjo opoziciją, jog svarbiau
sias jo oponentas, pasilikęs 
vieninteliu ant baloto dėl gahi- 

. tinų rinkimų, viešai pareiškė, 
, kad jisai nekandidatuos ir tik 

paliks savo vardą ant baloto 
dėl visa ko.

Tik tada, kada buvo įsitikin
ta Majoro Hynes pergale, Gar
se paminėtas anas lietuvis ad
vokatas kreipėsi į Čapliką, pa
prašydamas ir jį priimti į ko
mitetą.

Tik‘antru kartu jam pra
šant ir norint parodyti lietuvių 
tarpe solidarumą, jis buvo pri
imtas į komitetą, šalia dr. Po
vilo J. Jakmauh, kuris jau bu
vo -anksčiau paskirtas garbės 

—pirmininku, sykiu su dr. Juozu-

P. Mikalainiu, Adolfu Nemak- 
šiu ir Karalium, 
paskirti

kurie buvo 
garbės vicepirminin-

Buvo 
kaip šis 
prašęs garbės pirmininko vie-, 
tą save skelbdamasis Majoro 
Hynes draugu, tuo tarpu prieš 
porą metų, jis vedė griežtą 
kampaniją ir vadovavo komi
tetui prieš Majorą Hynes.

Per vieną vakarienę Majoras 
Hynes, pareiškė jį pažinęs ir 
prisimenąs šį advokatą iš to, 
kad jis visad mokėjęs gražiai 
apsirėdyti ir buvęs (“good 
looking”) bet nė žodžio, kad 
jis būtų atsižymėjęs ištikimy
be ar gabumais.

Vėliau, kada buvo ruošia
mos inauguracijos, Majoras 
Hynes pilnai užtarnautai pa
kvietė inž. Čapliką į inaugura
cijas savo palydovu, .tuo įver
tindamas jo draugišką paramą 
ir darbavimasi lietuvių tarpe. 
Apie tą pakvietimą labai teigia 
mai tada atsiliepę vietinė lie
tuvių spauda. Tuoj po to pa
našų kvietimą gavo ir mini
mas advokatas. Galima iš to 
padaryti išvadą, kad kas nors 
ir juo susirūpino, jei ne jis 
pats, kada pamatė jog Majo
ras įvertino ir pagerbė' inž. 
Čapliką

šis incidentas parodo, kad 
ką prisileidi į talką iš mielašir- 
dystės, vėliau jis gali viską pa
kreiptai savo naudą naudą 
spaudoje, tyčia nuošaly palik
damas tikruosius vadus, kurie 
pilnai užsitarnavo minėjimo ir 
visą garbęs sau pasiskirdamas.

Reikia - manyti, kad Garsas 
dar ras ižiko pataisyti įdėtą ir 
netyčia iškreiptą koresponden
ciją, ateity patikrindamas tei
singumą to korespondento, ku
ris taip vienpusiškai ir savotiš
kai iškraipydamas aiškiausius 
ir gryniausius faktus, stengia
si tik iškelti vieno neužsitar
navusio advokato “nuopelnus”.
-----------—------- Titus P. Grevis

nelengva paaišiknti, 
advokatas, patsai išsi-

Iš naujakurių lietuvių ame- 
rikiečiai dažnai girdėdavo 

diskusijas apie dvėjus pagarsė
jusių tautinių ansamblių kolek 
tyvas. Vieni tvirtindavo, kad 
pats geriausias buvo Čiurlionio 
Ansamblis, tuo tarpu, kai ki
tiems patikęs Dainavos kolek
tyvas.

Kaip žinoma, abu Ansamb
liai atsikūrė tremtyje, su dide
liu pasisekimu koncertavo Vo
kietijoje, o persikėlę Amerikon 
vėl iš naujo persiorganizavo. 
Kiek anksčiau čiurlioniečiai— 
vadovaujant A. Mikulskiui, 
Clevelande, ir vėliau dainavie- 
čiai-^u vadovais Sodeika, Ve
lička ir Dzirvonu, Chicagoję.

Čiurlionio ir Dainavos 
ambliams pradėjus veikti 
rikoje atrodė, kad ir čia 
darys dvi nuomonės dėl
amblių. Kurį laiką čiurlionie- 
čių žvaigžde lyg ir aukščiau pa
kilo, bet neilgam. Dainavos 
Ansamblis per pastaruosius 
metus Amerikoje tiek ištobulė
jo, kad šiandien galima drąsiai 
konstatuoti, jog sau lygaus ne
turi.

Balandžio 20 d., savo kon
certe Carnegie Hall^ew Yor-

Ans-
Ame 
susi- 
Ans-

o

PADĖKIME BADAUJANTIEMS LIETUVIAMS
Jaunesnieji, sveikieji, stip

resnieji lietuviai iš Europos 
jau veik visi persikėlę gyveną 
Ąiiierikoj, Kanadoj; Australi
joj ir Pietų Amerikos valstybė
se. Vokietijoj, Austriją, Itali
joj, Prancūzijoj ir kitose vals
tybėse beliko gyvenimo palauž 
tieji lietuviai: seneliai, našlės 
su mažais vaikučiais, invalidai, 
džiovininkai ir kiti ligoniai, 
šitaip dėl įvairių kitų priežas
čių megalinčių iš Vokietijos ir 
Austrijos išvykti beliko vos ke
li šimtai. Bet jau tas pats ne
galėjimas išvykti ir tiems svei
katą palaužė. Taigi, likusieji 
Europoje lietuviai yra veik vi
si ligoniai. °

Sveikatos netekę vieni bėg
dami nuo Lietuvos naikintojų, 
kiti gyvendami baisiafne skur
de tremtyje, treti jos netenka 

"dėl nustotos vilties ateičiai. Ir 
ligonių jokia valstybė neįsilei-

džia. Jie priversti likti Vokie
tijoje, nors jų nė vokiečiai ne
nori ir .stengiasi atsikratyti.

Naujame pasaulyje sveikieji 
daugumoj gražiai įsikuria, įsi- 
jungdanji į demokratiškų kraš 
tų gyvenimą, pa turtina senųjų 
lietuvių kolonijas. Bendriausia 
senųjų ir naujųjų emigrantų 
kalba — turėtų būti likusiųjų 
Europoje gelbėjimas.

Stengdamasis iš paskutinių
jų likusiems pagelbėti B ALF 
Centras tęsia vajų, kad besi
artinančių Velykų švenčių pro
ga savo nelaimingiems bro
liams galėtume ir vėl pasiųsti 
dovanų. ,

Aukas malonėkite siųsti, ad
resuodami: United Lithuanian 
Relief Fund of America, Inc., 
105 Grand St., Brooklyn 11, N. 
Y.—BALF telefonas EVergreen 
7-1422. *

bins visus: tiek naujakurius, 
kurie tebegyvena prisimini
mais iš tremties, tiek senuo 
sius amerikiečius, kurie dar 
nieko panašaus nėra matę ir 
girdėję.

šia proga reikėtų kiek pla
čiau apibudinti Dainavos Ans
amblio dirigentą .Stepą Sodei
ką, kuriam, be abejonės, pri
klauso didžiausias nuopelnas.

Dainavos Ansamblio dirigen
tas, Stepas Sodeika yra Ame
rikoje gyvenusio ir amerikie
čiams“ lietuviams-gerai pažįs
tamo dainininko Antano So
deikos brolis. Kilęs iš Jurbar
ko, Stepas Sodeika yra jau
niausias iš trijų sūnų, muzikų 
ir dainininkų.

Jaunatvėje jo tėvai ir vyres
nieji broliai Stepą buvo nu
ženklinę technikos mokslams, 
bet šitie šalti ir praktiški moks 

-tai jo nepririšo Kai jis vartė 
įrankius ir vargo prie visokių 
techniškų braižinių tuo metu 
Stasys Šimkus suorganizavo 
Klaipėdos Konservatoriją, su- 
kviesdamas iš Europos geriau
sius muzikos pedagogus. Viską 
metęs, Stepas įstojo į tos kon
servatorijos dainavimo klasę. 
Į jo puikų baritono balsą mu
zikai tuojau atkreipė demesį. 
Po kelių metų jo debiutas Klai
pėdoje operoje “Faust”, kurio
je jis dainavo Valentino parti
ją.
, Kurį laiką Stepas studijas 
tęsė Italijoje, o grįžęs į Lietu
vą įstojo į Lietuvos Valstybinę 
Operą, Kaune.

Stepas Sodeika neapsiribojo 
vien dainavimo studijomis. Pa
raleliai jis studijavo pianą, di
rigavimą ir kompoziciją. Tos 
plačiai įgytos muzikos žinios 
nedavė jam ramybės ir dainin- 
niko karjera jo nepasotino. Ste 
pas pasirenka kitą kelią, kuris 
plačiau leistų vystytis jo indi
vidualybei j r siekiams. Jis grįž 
ta į tą pačią Klaipėdos konsef-

Laisvei švintant ••• (12) St. Butkus

BELAUKIANT

o
AR TAI NĖRA SĄMONINGAS 
VISUOMENĖS KLAIDI xMAS

Artistė Anna Kaskas moko sūnų...

vatoriją, tik ne studentu, 
dainavimo mokytoju.

Be savo tiesioginio darbo jis 
leidžiasi gilyn į tneninę ir kul
tūrinę veiklą. Ir štai mes jį pa
matom, turbūt tada patį jau
niausią, įvairių choru prieša
ky, kaip dirigentą. Stepas ta
da puikiai suprato ir pajuto, 
kad jo pastangos daug naudin
gesnės Klaipėdos krašte, kur 
tuo metu virė dinamiškas 
to krašto atlietuvinimas ir mū 
sų chorus reikalingu buvo pa
statyti tinkamoj aukštumoj 
vokiečių akyse. Jis nuo choro? 
nepasitraukė iki tos nelaimin
gos dienos, kada naciai vėl 
atplėšė Klaipėdos kraštą nuo 
Lietuvos žemės.

Sd skausmu apleido tą mie
lą in gražiausi Lietuvos pama- 
rįe kuriam atidavė produktin- 
gas savo jaunatvės pastangas. 
Apleidę jausdamas kad tartum 
trūko iyšys ir užsidarė langas, 
pro ku plaukė vakarų Euro
pos šviesa ir matėsi visi jos 
dvasiniai Maimėjimai.

Su pedagoginiu Institutu 

 

užsidarė 'Pahęvėžy, kol jį pa
šaukė šventas mūsų miestas 
— Vilnius^

Vilniuje dirbo \konservatori- 

 

joje ir vadovavo Reprezentaci
niam Vilniaus 
rui. Ir Vilniuje 
kas gyvenimas, 
švito apleistas 
metu Vilniuje lietuvių kūrybi
niai polėkiai buvo pasiekę pa
čią aukščiausiąją viršukalnę.

Savo muzikine veikla Stepas 
Sodeika Vilniaus - laikotarpiui 
davė nemažą ir pasigėrėjimo 
vertą kūrybinį įnašą.

Lenkų tauta turi savas ir se
nas muzikos tradicijas. Užplū
dę Vilnių, jie stengėsi rodyti 
savo kultūrą ir meno sugebė
jimus anais laikais, niekinda
mi bet kokį lietuvių dvasinį 
pasireiškimą. Bet šiuo metu 
lenkai buvo nustebinti, net ne
lauktai pritrenkti lietuvių dva
sios veržlumu ir per trumpą 
Lietuvos nepriklausomą gyve
nimą pasiektais ekonominiais 
ir kultūriniais laimėjimais.

Vilniaus. Katedroje, klau-—savo atpasakojimo yra netiks^— 
Ii ir praleido visą eilę dalykų, 
kaip pav. ir tokį sakinį: Jos 
(Estija, Latvija ir Lietuva, 
Red.) vienos teturi pirmenybę 
būti oficialiai atstovaujamos 
Washingtone Ir Londone. To- - 
ikių dalykų padėtis didžiai pa
lengvino lietuviams ir estams 
sudarymą tautinių komitetų, 
turinčių pakankamą autoritetą 
apjungti aplink save beveik vi- 

‘ są emigraciją.”
Nė puse žodžio nepaminėtas 

ir toks sakinys “Lietuvių dip- 
plomatinių tarnybų šefas yra 
p. Lozoraitis, ministeris Romo
je, pagal įgaliojimus, kurie jau 
buvo- suteikti prieš sovietų o- 
kupaciją.”

Jei Elta nori teikti teisingas 
informacijas, jį neturėtų iš
rankioti VLIKo kai kuriems 
sluogsniams palankias žinias 
ir nutylėti .jiems nepalankias, 
būtent, kad VLIKo veikimą 
didžiai- palengvino tas faktas, 
kad Washingtone ir Londone 
yra Lietuvos pasiuntinybės,

Kątedros cho- 

 

užvlrė lietuviš- 

 

trb\ko dvasia, 

 

mieštas. Tuo

sydami Sodeikos chorą, link
čiodavo galvomis net didžiau
si lenkų šovinistai.

Turbūt, tik šitie dvasiniai ir 
ekonominiai mūsų laimėjimai 
iš lenkų pusės iššaukė tuos 
sentimentus, kad J te traukian
tis mumis iš Vilniaus, mus iš
lydėjo verkdami.

Buvau draugę, kai Sodeika 
kitoje pusėje Nemuno stovėda
mas ant Prūsijos kalno žiūrė
jo į savo degančią tėviškę Jur-. 
barką. Liepsnos rijo šį meni
ninkų miestą, o bolševikai vis 
dar tėškė bombas, kad pani
koje lakstanti ir besislapstan
ti gyvybė sveika neLšliktų. Ap
ėmė baimė ir klaikuma, už nu
garos slankiojo šalta tremties 
nežinia.

Berlyne Stepas Sodeika kaž 
kur susirado Gasperą Veličką 
ir sudaręs mažą grupelę dai- 
ninkų pradėjo lankyti mūsų 
tautiečius, kurie pajungti fab
rikų darbams kentėjo bara
kuose. Kiekvienas tos grupelės

SLAPTAI SUPIRKINĖJAME
IŠ VOKIEČIU GINKLUS

Gruodžio 11 d. išvažiavau į 
Vilnių. Reikėjo skubėti, nes ėjo 
gandas, kad tą dieną pasku
tinis traukinys veš civilius.

Mane palydėti į Šiaulius ge
ležinkelių stotį, pasisamdžiusi 
roges, atvyko buvusi knygnešė, 
teta Ona. Taip pat mane išly
dėti atėjo ir senukas elgeta 
Kazys Nomefka, buvęs 1863 m. 
sukilėlis.

Motina palydėjo tik iki tro
bos durų. Greit grįžo atgal. Su 
pratau, kad ji nebeišlaikė. Grį
žusi verkė, tik kad tų ašarų aš 
nematyčiau. Visi kiti palydėjo 
iki rogių, o teta Ona iki pat 
Šiaulių.

Vakare atvažiavau į Vilnių. 
Miestas nepažįstamas, tad nu
sprendžiau nakvoti geležinke
lių stotyje.

atvažiavimas buvo su ašaro
mis sutiktas ir didesniu verks
mu Išlydėtas.

Kai rusai spaudė iš rytų, o 
amerikiečiai iš vakarų, Sodei
ka su kolektyvu iškeliavo į va
karus ir artėjo prie amerikie
čių. Amerikiečiams užėmus 
Maino upę ir Vokietijai kapi
tuliavus, Sodeika su Velička 
Bamberge sukūrė Lietuvių 
Tautinį Ansamblį. Pradžioje 
kolektyvas 
rikiečiams. 
davęs nuo 
jau lankė 
tuvių stovyklas.
metus visose trijose zonose lie
tuviams ir svetimtaučiams da
vė virš 500 koncertų ir muzi
kinių vaidinimų.

Kai emigracijos karštligė su
skaldė Lietuvių Tautinį Ans
ambli Stepas Sodeika persikė
lė į Hanau ir perėmė Dainavą.

Atvykęs Amerikon Stepas 
Sodeika nauja energija vėl pla
čiai pasinėrė į meninę veiklą, 
atgaivindamas Dainavos An
samblį, kuris šiandien pasie
kęs aukščiausio lygio.

Sodeika su 
sukūrė

Ansamblį. 1 
koncertavo tik ame

Paskui, atsipalai- 
armijos, kolektyvas 
nusistovėjusias lie- 

Per keturis

Eltos biuletenyje Nr. 2)š. m. 

 

vasario 1 d. yra paduotas at
pasakojimas Francois Honti 
straipsnio, ti'Lpusro prancūzų 
laikrašty Le Monde 1952 m. 
sausio 16 d. apie Rytų Europos 
emigracijas, kurio svarbesnės 
mums lietuviams vietos per
spausdintos Vienybės Nr. 4 š. 
m. sausio 25 d. “Tremtiniai iš 
Rytų Europos”.

Eltą atpasakodama tą straip 
snį temini tik VLIKą ir VT ir 
kokias funkcijas girdi, tie or
ganai eina, būtent egzilinės vy
riausybės, ir trumpai tepažy- 
mi, kad straipsnyje taip pat 
nurodyta kokie ir kur yra lie
tuvių diplomatiniai postai.

Nesuprantama, kodėl Elta

Artistė Anna Kaskas, kuri šj šeštadieni, kovo 22 d., 8 vaL 
vakare pirmą kartą dainuos Philadelphijos lietuvių visuome
nei. Jos koncertas įvyksta Lietuvių Muzikalinėje Salėje, Tilton. 
St. ir Allegheny Avenue. Sekančią dieną, sekmadienį, kovo 23, 
3 vai. p. p. Onos Kaskas koncertas įvyksta Lietuvių Auditorijoje, 
Baltimorėje. Programoje dalyvaus tenoras Klemensas Andreikus 
ir pianistas Alekas Mrožinskas iš New Yorko.

DIDINGAS KONCERTAS BALTIMORĖJE
DAINUOS ANNA KASKAS, KLEMENSAS ANDREIKUS, 

PIANU SKAMBINS ALEKAS MROŽINSKAS
Baltimorėje jau pasirodė 

pirmieji pavasario ženklai. Me
džiai rodo pirmuosius pumpu
rus ir paukščiai pradeda čiul
bėti.

Sekmadienį, kovo 23 d. 3 va- 
landą po pietų, Lietuvių Salė- 
je, 851 Hollins St., dainuos ir 
mylima Amerikos lietuvių dai- 
ninkė, Metropolitan Operos ar- 
iti^tė, Anna Kasl4as-KL,tkaus- 
kaitė. Dainuos -taip pat žymus 
vietos dainininkas, Klemensas 
Andreikus,- o pianu skambins 
ir dainininkams akompanuos 
gabus muzikas, Alekas Mro- 
zinskas.

Dar prieš patenkant į Metro
politan Operą Katauskaitė dai

kad min. Lozoraitis yra Lietu
vos Diplomatijos šefas, .pa
skirtas dar prieš sovietų oku
paciją, ir kad jis yra ministe- 
ris Romoje.

Bet suprantama, kaip“ Elta 
dės tokias žinias, jei jos “įta
kingas” narys dr. ’J. Grinius, 
Darbo Federacijos atstovas, 
tvirtina, kad min. Lozoraitis 
tėra'persona privata, o prof. J. 
Kaminskas vis dar nori aiškin
ti Lietuvos Diplomatijos šefo 
kompetenciją.

navo So. Bostone. Sėdėjau ta
da šalia kompozitoriaus Miko 
Petrausko. Ona dainavo jo 
“Bernužėli nevyliok”, Dai
navo savo tvirtu kontralto bal
su. Paskui, žemiausiomis gai
domis—Ona užtraukė, °O kad 
myliu, tai myliu”. Mikas, suk-

“Ta mergaitė kada nors pa
sieks dainavimo viršūnes”. — 
Taip ir buyo. Oną. pasieki 
Metropolitan Operą/ ' '

Kiek vėliau Baltimorėje, 
koncerte dainavo Klemensas 
Andreikus. Dainavo jis šlekio- 
Petrausko operetės ariją, “Dai 
niaus

Kai 
tąsios 
balsu, 
mensas turi nepaprastai ianks 
tų balsą. Kad tik jis nesiliautų ’ 
dainavęs”.

Klemensas dainavo ir* dai
nuoja. Dainuoja daug ir tarp 
amerikiečių, o ypač kaipo so
listas, su “Baltimore and Ohio 
Glee Club” visuose miestuose. .

šiame koncerte, Baltimorė
je, dalyvaus trys menininkai 
Tai bus ko pasiklausyti.

Nadas Rastenis

Testamentas”.
Klemensas, pasiekė aukž 
gaidas, tyru ir skambiu 
Mikos pastebėjo: “Kle-

dįęnos, nors oficialiai pakeltas 
buvau tik 1920 m. pavasarį.

Savanorių radau visai ne
daug. Nebuvo nė šimtinės. Po 
vienu stogu buvo lietuviai ir 
gudai savanoriai. Viename 
kambaryje už sienos dar tebe
buvo ir vokiečių. Greta lietu
viškų pulkų, organizavosi ir 
Lietuvos kariuomenės gudų 
pulkas.

Taryboje minėtos griežtos 
drausmės neradau. Aplamai, 
jokios drausmės nemačiau. 
Reikdavo eiti į virtuvę malkų 
skaldyti, tai sunku būdavo.pri
versti. Neina ir atsikalbinėja, 
kad jie ne malkų skaldyti atė
jo, bet kariauti. Išeidavo patys 
viršilos ir puskarininkiai mal
kų skaldyti.

Mano atvykimo pirmąją die
ną iš vokiečių buvo gauta ka
rinių šautuvų. Girdžiu karei
vinėse didžiausią triukšmą, 
klegėsį. Tai savanoriai džiau
giasi, parsivežę 317 šautuvų, 
šautuvus parvežusieji džiau
giasi, kad jiems pavykę dar 11 
šautuvų “nukniaukti”.

Vokiečiai davė šautuvus tik 
milicijai apginkluoti, tačiau 
šie buvo panaudoti savano
riams. Po pietų prie šių šautu
vų buvo pastatyta sargyba, ku
rios viršininku paskyrė mane, 
dar tik prieš pietus įstojusi l 
kariuomenę.

/Toliau ginklus teko pirkinė
ti nelegaliai iš vokiečių karei
vių. Tokiu būdu buvo nupirkti 
ir du lengvieji kulkosvaidžiai. 
Reikalavo pirkti atsargiai, nes 
dažnai vokiečiai darydavo ir • 
taip: vieni parduodavo, o kiti 
pasislėpę tykodavo. Užpuldavo 
ir atimdavo.

Ir mūsiškiai išgudrėjo. Vieni 
pirkdavo, o kiti pasislėpę ty
kodavo. Jeigu tik vokiečiai už
puldavo, pasislėpusieji permuš 
davo juos ir visi pabėgdavo su 
paimtais ginklais. Už ginklus 
mokėdavo įvairiai. Už šautuvą 
nuo 25 iki 60 markių, o už Šo
vinius nuo 5 iki 25 pfenigių.

Ginklus supirkinėdavo kari
ninkai ir sumanesni kareiviai. 
Daugiausia jų nupirkdavo ka
ro valdininkas Užga, kuriamo
jo 1 pešt, pulko ūkio vedėjas. 
Jis, mokėdavo vokiškai, suras
davo geresnėmis 
pirkti.

Nuo lapkričio 15 
mokyti jaunuosius 
rikiuotės ir su .šautuvu bei kul
kosvaidžiu. Mokydavo kamba
riuose. Pirmas pradėjo mokyti 
karininkas Adamkevičius 
liau div. generolas).

Mokant su .šautuvais 
kulkosvaidžiu, iš pradžios 
buvo saugomasi, kad vokiečiai 
neužpluptų. Baigus pamoką 
kulkosvaidis buvo slepiamas

po grindimis.
Vietoj vėliau mūsų vartoja

mos komandos “ramiai,” tuo
met komanduodavo “domės”. 

, Su lietuviškos komandos ter
minais buvo sunkoka, nes iki 
šiol jų neturėjome ir ? ską rei
kėjo paskubomis išsiversti iš 
svetimų kariuomenių koman
dų ir mokyti savanorius.

Viešai su ginklais negalėda
vome pasirodyti. Vokiečiai tuoj 
nuginkluodavo. Jeigu užimda- 
vome kokias naujas sargybas, 
ginklus nusiveždavome slap
tai. Ten jie visą laiką ir pasi
likdavo.

miršo ir neatsiuntė pamainos. 
Išstovėjo 3 paras. Nė valgyti 
niekas nepristatė. Vienas jų 
pasilikdavo sargyboje, o kitas 
nubėgdavo į artimiausią krau
tuvę kokios bulkutės nusipirk
ti. Ir taip visas 3 paras mito.

Gyventojai, matydami tik du - 
savanorius civiliniais drabu
žiais, pradėjo pulti kareivines. 
Keliasdešimt vyrų būrys gink
luotų kirviais ir kitkuo, pradė
jo veržtis į vidų, norėdami iš
plėšti baldus. Savanoriai ma
tydami, kad jų žodžių neklau
so vienas jų — Simonavičius— 
šovė ir pataikė vienam užpuo
likui i petį. Visi kiti rankas iš- 

nešau- 
dienos

nas įskausdavo nuo kieto grin- Tėvynę, — jis man sako, 
dinio, apslversdavau ant kito. ' — Aš ir atvykau tik Tėvynę 

ginti.
— Pas mus drausmė bus di

desnė, negu rusų kariuomenė
je, — kalba jis man toliau.— 
Ar sutiksi?

Priėmė ’ savanoriu, įregistra
vo.

Prie durų stovėjusiam jau
nam savanoriui paliepė mane 
nuvesti į kareivines.

Atvedęs į kareivines, jauna
sis savanoris mane paliko. Ma
ne tuoj užpuolė klausinėti ki
ti savanoriai. Viršilas ir pus
karininkiai apsidžiaugė sulau
kę seno kario, kuris bus jiems 
talkininkas. Jie domėjosi, ar 
nebuvau puskarininkis.

Nors aiškiai pasisakiau esąs 
tik eilinis, bet vėliau pastebė
jau ,kad sąrašuose buvau įra
šytas “paofieteriu.” (Tuomet 
puskarininkio vardo dar nebu
vo). Mat, trūko puskarininkių. 
Ir pradėjau puskarininkio pa
reigas eiti nuo pat pirmosios

Rytą iš po kopėčių išlindęs, 
nuėjau į miestą aplankyti įdo
mesnių vietovių.

Kol lankiausi po miestą, su
temo. Nebejėjau ieškoti-Valsty 
bes Tarybas, ir vėl grįžau.! ge
ležinkelio stotį nakvoti po to
mis pat kopėčiomis.

Gruodžio 13 d. nuėjau tie
siog į Valstybės Tarybą. Kiek 
palipė j ęs laiptais, patekau į 
laukiamąjį kambarį. Prie vie
nų durų stovėjo kaimietis jau
nuolis, kuris turėjo kepurėje 
įsisegęs mažą Vytį. Priėjęs prie 
jo paklausiau, kur čia priima
ma savanorius. Nurodė duris.

Įėjau į erdvų kambarį. Prie 
manęs priėjo vienas simpa
tiško veido karys ir paklausė, 
ko noriu. Atsakiau, kad noriu 
Įstoti savanoriu.

— Gerai! Bet ar tamsta ži-

sąlygomis

d. pradėjo 
savanorius

(vė-
Susiradau kampe kopėčias 

. ir, .palindęs po jomis, susiran
giau ant plikų grindų. Atrodė 
čia ramiausia vietelė, nors tru- ’ nai, kad mes ginsime ne kurių 
puti ir šaltoka. Kai vienas šo- nors partijų reikalus, bet tik

arba 
ypač

i

Kuo toliau, tuo daugiau at
sirasdavo sargybų. Pradėjo 
trūkti savanorių. Kartais ne
pamainyta sargyba prabūdavo 
po 2-3 paras. Arba dažniausiai 
taip būdavo: Prieš pietus pa
reina iš sargybos, pavalgo pie
tus, ir vėl gera valia, patys sa
vo noru, ein.F į naujas sargy
bas.

Vokiečių vienam daliniui iš 
Vilniaus išvykus, jo būstines 
su paliktais daiktais buvo per
duotos lietuviams. Teko statyti 
sargybas, kad gyventojai neiš
plėštų likusio turto, durų ir 
langų.

Apie šia sargybą iš dviejų 
savanorių kareivinėse visai už

1

moka

gandų

kėlę ir šaukdami, kad 
tu, pasitraukė. Nuo tos 
daugiau nebepuolė, nes 
tė. kad tie “driskiai” 
šaudyti.

Kartais pasigirsdavo
kad vienas, tai kitas mūsų prie 
šas ruošiasi naktį mus užpul
ti. o priešų pačiame Vilniuje 
turėjome apsčiai. Tuo pačiu 
metu Vilniuje organizavosi lie
tuvių. lenkų »ir bolševikų ka
riuomenės. na, o ir vokiečiai 
Keturios priešingos kariuome
nės vienam mieste.

Sekančiame numery: PATE 
KAU Į BOLŠEVIKŲ LIZDĄ
________________¥__ :_________ . -
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Olis-republikonų partijos pirmininko padėjėjas Kaip vyksta SLA Tarybos rinkimai Aukos Vienybės
CHICAGO, ILL.— Ryšium su 

besiartinančiu prezidentinių 
rinkimų reikalais, tautinių 
grupių veikla Republikonų Par 
tijoj dar labiau paryškinama. 
Patirta, kad lietuvių sekcijos 
vedėjas adv. Antanas Olis par
tijos vadovybės pakviestas bū
ti padėjėju partijos pirminin
ko Guy Gabrielson ir kartu ei
ti direktoriaus pareigas tauti
nių grupių skyriuje. Laiške, 
kuri partijos vadovybė prisiun 
tė Antanui Oliui, sakoma, kad 
atsižvelgiant į įtaką, sumanu
mą, ir energiją, kuria Antanas 
Olis reiškiasi Amerikos lietu
vių bendruomenėj, Republiko
nų partija būsianti did'lė gar
bė ji turėti partijos padėjėju.

Atsiradus tinkamesnėms są
lygoms lietuvių įtakai išplėsti 
Republikonų Partijoj, o per ją 
pasiekti ir kai kurias Ameri
kos gyvenimo sritis — prama- 
toma turėti kiekvienoj valsty
bėj atitinkamus asmenis— va
dovus ir tvarkytojus lietuvių 
reikalų bei siekimų. Antano 
Olio pasiūlymu, — Republiko
nų Partijos vadovybė kviečia 
visą eilę lietuviu ata
tinkamose valstybėse vadovau
ti lietuvių republikonų veiklai. 
Maryland© valstybėje kviečia-

Kaip žinoma, kovo ir balan
džio mėn. renkama SLA Tary-

naujų į >SLA Tarybą ir todėl 
šie rinkimai yra įdomūs.

popierio fondui

WILLIAM V ALA FHS
Vuoktriopat tutomobilių ttitymci
730-2 E. Moyamensinž Avt

Philadelphia, Pa. 
TeL Howard 8-0590

-—

John Baltaduonis
FRANKFORD AVENUE

CAFE
1700 Frankford A ve J

PHILADELPHIA, PA.

QUALITY MARKET
VICTOR ABECUNAS, Sav.

356 PARK STREET, 
NEW BRITAIN, CONN.

DR. M. J. COLNEY 
148 Grand Street 

WATERBURY, CONN.
Telefonas _3”4747 

PRIĖMIMO VALANDOS: 
ano 10 vai. ryte iki 8 vai. vak.

T KARTONAS j 

i Funeral Home
Lietuviams tarnauja dau- ■ 

giau, kaip 20 metų.
280 CHESNUT STREET,
NEW BRITAIN, CONN.

Tel. 9-1181

LIETUVIŠKA 
UŽEIGA

J. GUTAUSKAS, Sav.
Įvairūs gėrimai, pirmos 

rūšies virtuvė 
201-203 E. Chapel Street 

New Haven, Conn.
_ __________ J

ANTHONY MARTIN
RESTORANAS ir BARAS 

3759 N. 7th STREET, * 
PHILADELPHIA, PA.

TRAUN’S CAFE
N. E. cor. 16th Street 
and Sprinr Garden

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

Philadelphia, Pa.

J. MARKIEWICZ ‘
AND

SONS, Ine.
Laidotuvių Direktoriai 

15 Trumbull Street
New Haven, Conn.

Tel.: 5-9229

A. MIEŽIS
ALUS, DEGTINĖ, VYNAS 

2207 N. 2nd STREET, 
PHILADELPHIA, PA.

REgent 9-4156

2 ptl

mas teisėjas Laukaitis, Pa.—
V. Kvietkus, Mass. — adv.

Antanas Olis
Shallna, Ohio — inž. Pijus Zu- 
ris, New Jersey — Alb. Trečio
kas, Conn. — dr. M. Colney, 
New Yorko — V. Tysliavienė. 
Artimiausiu laiku bus išsiųsti 
pakvietimai ir kitose valstybė
se. Galimas daiktas, kad suda
rius visą lietuvių republikonų 
vadovų tinklą/ — bus šaukia
mas jų suvažiavimas aptarti 
visiems lietuvių uždaviniams 
Republikonų Partijoj.

Yra gražios vilties, gerai su
siorganizavę, galime pasiekti 
gerų rezultatų. Tatai iš dalies 
rodo Chicagos lietuviu pasireiš 
kimas: šiandien čia dviejose 
svarbiausiose įstaigose vadovau 
jančioj vietoj sėdi lietuviai: 
Antanas Olis — Sanitary Dis
trict, o Jonas Brenza—C.ounty 
Treasurer, šių metų rinkimuo
se Antanas Olis vėl kandida
tuoja į Sanitary District Pati- 
kietinio vietą. Už jo kandida
tūrą pasisakė Better Govern- 
"ment Association — organiza
cija, kurias uždavinys nužiūrė
ti geriausius asmenis ’įvairiems 
administracijos darbams, juos, 
rekomenduoti rinkikams ir 
juos paremti, ši organizacija 
kovo mėnesį 13 d. savo posėdy 
rado, kad Antanas plis yra tin ' 
kami'ausias kandidatas į San- 
itary District Trustee vietą. 
Primary rinkimai įvyks ba
landžio 8 d. B. D.

ba. šiais metais susidomėjimas 
rinkimais labai didelis ir, kiek 
tenka patirti, balsuoja daugiau 
narių. Tikrų balsavimo rezul
tatų nežinosime iki gegužės 
mėn. pradžios, bet viena kita 
kuopa, pabalsavusi, savo davi
nius nelaiko paslapty ir iš jų 
atrodo, kad Susivienijimo na
riai labai stipriai balsuoja ir 
už naujuosius kandidatus. Pa
vyzdžiui—Chicagoję, kur spau
da griežtai pasisakė orieš nau
jųjų įsileidimą ir atrodo, kad 
norėtų, kad tik po vieną kan
didatą, be pasirinkimo rinkti, 
tai ten kaip tik balsuojama 
daugiausia priešingai, žmo- 
nėms. nusibodo tie nurodymai, 
kad jie rinktų tuos pačius ir 
tokie išvedžiojimai, kad. nauji 
bus blogesni už senus, atrodo, 
nebeturi pasisekimo.

A. Devenienė

Rytinėse valstybėse dar la
biau norima parinkti keletą

ATITAISYMAS
Straipsny “Nekasdieniškas 

Romanas,” , atspausdintame 
Vienybės 1952 m. 9 nr-y, liko 
tokios stambios korektūros 
klaidos:

Atspausdinta: skaityk visą 
naktį, kol užmigsi. (Turi būti 
....kol užbaigsi-), vienas pra
rastas žmogelis... (vienas pap
rastas žmogelis.-.), Jis j ieško 
pakaitalo to kaip romantikui... 
(Jis jieško pakaitalo. Kaip ro
mantikui...), ...kaip jį vaizduo
jasi. (...kaip jį vaizdavosi), Tai 
jau Dievo nebėr? Ų‘Tai jau 
Dievo nebėr!”), ...vistiek neį
stengia nei* paguosti, (...vistiek 
neįstengia nei įtikinti, nei pa
guosti), statuoja: ji nieko ne
teisia ir (Istorijos teismas tik 
konstatuoja).

-Straipsnio autoriaus dr. J. 
Balio ir skaitytojų atsiprašome.

-J Red.

IŠ DŪMINĖS LŪŠNELĖS, 
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. Krau- 
ciunas. Daynard Drive, Can
ton, Conn.

GERIAUSIA

INSURANCE
REAL ESTATE
OMWf 4 KCHELSON

Daugiausia balsų gauna A. 
Devenienė. jj plačiausiai ir ži
noma. Kalinauskas neatsilieka, 
o Ginkus, išvystę.^ plačią agi
taciją irgi savo gauna.

Nėra sudaryta naujo kandi
datų sąrašo. ’ Tik senieji visi 
vienu bendru “šleitu” eina, nie 
ko neisileisdami. o naujieji 
kukliai pasisako, kad reikia 
tik kelis pakeisti, neverčia 
visko aukštyn kojoms ir tokia 
rimta agitacija, pasirodo, turi 
pasisekimo.

Pats didžiausias rinkimų į- 
karštis bus kovo gale ir balan
džio pradžioje, kada didesnė 
pusė bus jau pabalsavus ir ga
lima bus spėlioti, kas laimės.

Yra agitacinių lapelių, kaip 
už seną Pildomąją Tarybą, 
taip ir už naujuosius. Kiekvie
nu atveju SLA nariai turi jais 
susidomėti ir pasirinkti tokius, 
kurie jų manymu bus tinka
mesni. . A. V.

LIBERTY FEDERAL SAYINGS 
AND LOAN ASSOCIATION 

Philadelphia, Pa.
S35 NORTH BROAD STREET 

<TeiapuCM> A0dre*»>
New Building Under Constructius 

, at 202-04 North Broad Street
STATEMENT OF CONDITION 
AS OF DECEMBER SI. 1BO1

ASSETS
T'mt Mortraz* Loam . . ............... >8,3.16.834
Improvement Loans......................... 25.543
Loans on Strings Accounts .... 82.997
Federal Home Loan Bank Stock. . 175.000
Cash on Hand and in Banks .... l,112;O33 
Office Building and Equipment . . 166,ttGtt 
Parking Lot---- 1415 Race Street 22.723
JXerred Charges and Other Assets 15,791

TOTAL—89,917,587
. LIABILITIES

Members’ Share Aecuunu .....88,428,470
Adv.anies—

Federal Home Loan Bank . . . 850.000
Loans In Process ...................... 55.431
Other Llsbllltiel ........................  10.311
Employees’ Retirement Reserve . . 22.077
Other Specific Reserves ................. 3,520
General Reserves . . . 8295.500 
Surplus........... .. .......... 2’521278 547.778

TOTAL----$9.9 17.587
CHARLES S. CHELEDEN, President

I" 1 ..... .

-----------------THE HALF SHELL-----------------
P. Janus ir G. Shląkis, Sav.

Įvairiausi gėrimai ir valgiai
ROUTE 27-A, ISLIP, L I., N. Y.

Bay Shore 2996.
 !

HOLLYWOOD INN & HALL
ELZBIETA RUDAUSKIENĖ,. 

Savininkė

Baras ir salės pramogoms

2419 W. 43rd STREET CHICAGO, ILL.
■* 

Tel. Virginia 7-9880 ’
__________ ____________________ ______ _____________ i

K. Jurgeliūnas
Montello. Mass. 10.00

K. Cirbulenas
Brockton, Mass. 8.00

Uršule Bacevičienė
Brooklyn, N. Y. 5.00

C. Sabet
So. Boston, Mass. 3.00

J. Kairis •
Worcester, Mass. 3 .00

A. Jezukevičius
Montello, Mass. 2.00

J. Samsonas
Montello, Mass 2.00

B. Kislauskas
Brockton, Mass. 1.00

J. Lietuvninkas
Baltimore, Md. 1.00

J. Laurinaitis
Brockton, Mass. 1.00

R. Sarkienė
Brockton, Mjlss. 1.00

Dr. Vidzbelis
Brockton, Mass. 1.00

J. Stukas
So. Boston. Mass. 1.00

Ch. Kalinauskas
So. Boston, Mass. 1.00

V. Chestney
Worcester, Mass. 1.00

J. Dvareckas
Worcester, Mass. 1.00

'j. Repečka
Brooklyn, N. Y. 1.00

lESKOmi
PAIEŠKOMI GIMINĖJ -

Adolfo Argust’o, ; mirusio 
’1950 m. spalio mėn. 8 ^Bronx, 
N. Y. Velionis gim. 1895 metais 
Kėdainių apskrity, Bublių kai
me. 1931 metais lankėsi Lietu
voje, Kėdainių ap. (Jo pase y- 
ra Šėtos policijos antspauda). 
Consulate General of Lithua- 
nia, n West 82nd St., New 
York 24. N. Y.

Vienybės atstovas
JOHN POŠKUS

177 Park St, New Britain, Ct. 
iki 9 v. vakare

VINCO VIDGINIO
MAISTO KRAUTUVĖ 
438 JEFFERSON ST.

Philadelphia, Pa.
TR. 7-6627

**°™—"""***■■■■■——°"""—~ " —

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

Įvairių rūšių negalavimai, skilvio, inkstų ir kepenų ligos, 
tulžies, pūslės visokį negalavimai, žemas ir aukštas krau
jo spaudimas, astma, kvėpavimo sutrikimai, ausų ligos, 
nervų negalavimai, neuralgija, reumatizmas, judėjimo 
sunkumai ir kitos ligos.

Brangus dr. Miller, pareiga ir dėkingumas verčia mane pa
rašyti Tamstai laišką, nes Tamsta man grąžinai sveikatą ir 
norą, gyventi. 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 vaikšči^tį^Todėl visiems patariu, net 
vyresnio amžiaus žmonėms, kreiptis į dr. Miller.

. Joseph Quartullo, New York 51, N. Y.
DAUG PADĖKOS LAIŠKŲ JŪS

DR. J. MILLER, D. C. Ph. C,
PRIĖMIMO VALANDOS:

Kasdien nuo 9 rvto iki 7:30 vakare
Tel. Mitchell 2-0773

Hudson Tubs išCortlant

il

GALITE MATYT MANO BIURE

790 BROAD STREET, NEWARK, N. J
Važiuoti iš New York
St. 14th St. ar 34th St. 20-30 min. iki Newarko.
Nuo stoties tik 4 blokai.

ROOSEVELT FURNITURE COMPANY
Čia gaunami geriausi bal
dai, televizijos ir radijo 
aparatai, siuvamos maši
nos, šaldytuvai ir visi kiti 
namų apyrangai 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. Sekmad 11—4:30 popiet

silver'bell baking co.
(Taip dabar vadinasi Varpo kepykla)

36-40 Stagg St., Brooklyn, N. Y.
Telefonas STagj 2-5938 |

ANTANAS BALČIŪNAS, savininka.
Kepa visokių rūšių' duoną, ypač , 
specialistai Europos ruginės duo- į 
nos, kurios jie kepa keliolika rūšių * 

■%
Vedybom ir parėm 

keksų ekspertai
Taipgi kepa ir parduoda krautu
vėms ir pristato į namus ne tik ' 
visokią .duoną, bet ir tortus, kę
sus, pyragus ir pyragaičius.

■.LLjį BAKING CO.
Box 44 Middle Island, L. I.

I _ ____ _________________________________ -________________________________--------------------------------------------------------------------- --------------

HOTEL GRISU '
RESTORANAS ir BARAS

![ ADAM QRUSH, Savininkas g

Iš kitų miestų atvykę tautiečiai visada gali gauti 
patogius ir nebrangius kambarius. !;

200 North Broad St., Philadelphia, Pa.
'i LOcust 7-9274------------—------- 1

I

’ . i- - - - - DAINAVOS ANSAMBLIOparaiškai/
' i

COLONIAL BAR RESTAURANT
GUS TUNAITIS, Savininkas '•

PIRMOS RŪŠIES MAISTAS IR GĖRIMAI.

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

GR. 4-2939

UNION BRONZE FOUNDRY
High Grade Bronze Castings 

STANLEY SKIKAS
SAVININKAS

(Pėda nu0 Union Avenue)

TEL.: 3-4696 
;™----------------------- -------—X

1 PHILADELPHIA, PA.

MALONI LIETUVIŠKA UŽEIGA 
ANTHONY BALCH IUNAS, SAV. 

113 SOUTH 34th STREET 
Arti Pennsylvanijos Universiteto

1 PETERDAVIDONIS
VYNAI — LIKERIAI — ALUS 

2327 Brown Street a Philadelphia, Pa.

ADAMS’ CAFE
RESTORANAS IR BARAS

941 SPRING GARDEN, PHILADELPHIA, PA.
Tel. PO 5-9785

Naujai atidalytas lietuviškas restoranas Ir baras

TRAUN’S
N. E. cor. 7tb 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.

ŠLIUPTARNIAI — pirmutinė tokia teisinga, atvira, ‘ 
įdomi ir stambi knyga (istorinis romanas) apie Amerikos j 
lietuvių tautinį ir kultūrinį atgimimą, apie jų sunkumus, J 
vargus, kančias ir kovas dėl lietuvybės ir geresnio, švie- , 
sesnio rytojaus. 652 puslapiai, kieti drobės viršeliai, labai 
graži spauda, kaina 3 doleriai. j

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

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

% Gerb. Redaktoriau:
Sausio 17 d. Garsas (Nr. 3) 

pirmame puslapyje įsidėjo 
straipsnį, kuriame aprašoma, 
kaip tūlas Bostono lietuvis ad
vokatas suvąidino labai svar
bią rolę Majoro J. B. Hynes 
rinkimuose ir inauguracijoje.

Kad visuomenė nebūtų klai
dinama ir Garsui dar iki šiam 
laikui tos žinios neatitaisius, 
noriu pasakyti, kaip tikrumoje 
buvo:

Pereitais metais biržele 
mėn. inž A. J. Caplikos, visiems 
gerai žinomas Bostono lietuvių 
tarpe veikėjas, tuo laiku buvęs 
Bostono Lietuvių Piliečių Drau 
gijos iždininkas, o dabar tos 
pačios draugijos vicepirminin
kas, priimtas Majoro J. B. Hy
nes, sutiko sudaryti lietuvių 
komitetą majorui remti rinki
muose.

Prie pirmos progos inž. Čap
likas sukvietė įtakingiausius 
lietuvius piliečius į Majoro 
Hynes kampanijos centro įstai 
gą, kur buvo išrinktas vykdo
masis komitetas iš pirm. inž. 
A. J. Čapliko, vicępirm. R. Juš
kos, sekr. B. Stravinskio, ižd. 
J. Arlausko ir W. Skudrio.

Komitetas pradėjo darbą 
ir nominacijų rinkimuose Ma
joras Hynes taip žymiai per
galėjo opoziciją, jog svarbiau
sias jo oponentas, pasilikęs 
vieninteliu ant baloto dėl gahi- 

. tinų rinkimų, viešai pareiškė, 
, kad jisai nekandidatuos ir tik 

paliks savo vardą ant baloto 
dėl visa ko.

Tik tada, kada buvo įsitikin
ta Majoro Hynes pergale, Gar
se paminėtas anas lietuvis ad
vokatas kreipėsi į Čapliką, pa
prašydamas ir jį priimti į ko
mitetą.

Tik‘antru kartu jam pra
šant ir norint parodyti lietuvių 
tarpe solidarumą, jis buvo pri
imtas į komitetą, šalia dr. Po
vilo J. Jakmauh, kuris jau bu
vo -anksčiau paskirtas garbės 

—pirmininku, sykiu su dr. Juozu-

P. Mikalainiu, Adolfu Nemak- 
šiu ir Karalium, 
paskirti

kurie buvo 
garbės vicepirminin-

Buvo 
kaip šis 
prašęs garbės pirmininko vie-, 
tą save skelbdamasis Majoro 
Hynes draugu, tuo tarpu prieš 
porą metų, jis vedė griežtą 
kampaniją ir vadovavo komi
tetui prieš Majorą Hynes.

Per vieną vakarienę Majoras 
Hynes, pareiškė jį pažinęs ir 
prisimenąs šį advokatą iš to, 
kad jis visad mokėjęs gražiai 
apsirėdyti ir buvęs (“good 
looking”) bet nė žodžio, kad 
jis būtų atsižymėjęs ištikimy
be ar gabumais.

Vėliau, kada buvo ruošia
mos inauguracijos, Majoras 
Hynes pilnai užtarnautai pa
kvietė inž. Čapliką į inaugura
cijas savo palydovu, .tuo įver
tindamas jo draugišką paramą 
ir darbavimasi lietuvių tarpe. 
Apie tą pakvietimą labai teigia 
mai tada atsiliepę vietinė lie
tuvių spauda. Tuoj po to pa
našų kvietimą gavo ir mini
mas advokatas. Galima iš to 
padaryti išvadą, kad kas nors 
ir juo susirūpino, jei ne jis 
pats, kada pamatė jog Majo
ras įvertino ir pagerbė' inž. 
Čapliką

šis incidentas parodo, kad 
ką prisileidi į talką iš mielašir- 
dystės, vėliau jis gali viską pa
kreiptai savo naudą naudą 
spaudoje, tyčia nuošaly palik
damas tikruosius vadus, kurie 
pilnai užsitarnavo minėjimo ir 
visą garbęs sau pasiskirdamas.

Reikia - manyti, kad Garsas 
dar ras ižiko pataisyti įdėtą ir 
netyčia iškreiptą koresponden
ciją, ateity patikrindamas tei
singumą to korespondento, ku
ris taip vienpusiškai ir savotiš
kai iškraipydamas aiškiausius 
ir gryniausius faktus, stengia
si tik iškelti vieno neužsitar
navusio advokato “nuopelnus”.
-----------—------- Titus P. Grevis

nelengva paaišiknti, 
advokatas, patsai išsi-

Iš naujakurių lietuvių ame- 
rikiečiai dažnai girdėdavo 

diskusijas apie dvėjus pagarsė
jusių tautinių ansamblių kolek 
tyvas. Vieni tvirtindavo, kad 
pats geriausias buvo Čiurlionio 
Ansamblis, tuo tarpu, kai ki
tiems patikęs Dainavos kolek
tyvas.

Kaip žinoma, abu Ansamb
liai atsikūrė tremtyje, su dide
liu pasisekimu koncertavo Vo
kietijoje, o persikėlę Amerikon 
vėl iš naujo persiorganizavo. 
Kiek anksčiau čiurlioniečiai— 
vadovaujant A. Mikulskiui, 
Clevelande, ir vėliau dainavie- 
čiai-^u vadovais Sodeika, Ve
lička ir Dzirvonu, Chicagoję.

Čiurlionio ir Dainavos 
ambliams pradėjus veikti 
rikoje atrodė, kad ir čia 
darys dvi nuomonės dėl
amblių. Kurį laiką čiurlionie- 
čių žvaigžde lyg ir aukščiau pa
kilo, bet neilgam. Dainavos 
Ansamblis per pastaruosius 
metus Amerikoje tiek ištobulė
jo, kad šiandien galima drąsiai 
konstatuoti, jog sau lygaus ne
turi.

Balandžio 20 d., savo kon
certe Carnegie Hall^ew Yor-

Ans-
Ame 
susi- 
Ans-

o

PADĖKIME BADAUJANTIEMS LIETUVIAMS
Jaunesnieji, sveikieji, stip

resnieji lietuviai iš Europos 
jau veik visi persikėlę gyveną 
Ąiiierikoj, Kanadoj; Australi
joj ir Pietų Amerikos valstybė
se. Vokietijoj, Austriją, Itali
joj, Prancūzijoj ir kitose vals
tybėse beliko gyvenimo palauž 
tieji lietuviai: seneliai, našlės 
su mažais vaikučiais, invalidai, 
džiovininkai ir kiti ligoniai, 
šitaip dėl įvairių kitų priežas
čių megalinčių iš Vokietijos ir 
Austrijos išvykti beliko vos ke
li šimtai. Bet jau tas pats ne
galėjimas išvykti ir tiems svei
katą palaužė. Taigi, likusieji 
Europoje lietuviai yra veik vi
si ligoniai. °

Sveikatos netekę vieni bėg
dami nuo Lietuvos naikintojų, 
kiti gyvendami baisiafne skur
de tremtyje, treti jos netenka 

"dėl nustotos vilties ateičiai. Ir 
ligonių jokia valstybė neįsilei-

džia. Jie priversti likti Vokie
tijoje, nors jų nė vokiečiai ne
nori ir .stengiasi atsikratyti.

Naujame pasaulyje sveikieji 
daugumoj gražiai įsikuria, įsi- 
jungdanji į demokratiškų kraš 
tų gyvenimą, pa turtina senųjų 
lietuvių kolonijas. Bendriausia 
senųjų ir naujųjų emigrantų 
kalba — turėtų būti likusiųjų 
Europoje gelbėjimas.

Stengdamasis iš paskutinių
jų likusiems pagelbėti B ALF 
Centras tęsia vajų, kad besi
artinančių Velykų švenčių pro
ga savo nelaimingiems bro
liams galėtume ir vėl pasiųsti 
dovanų. ,

Aukas malonėkite siųsti, ad
resuodami: United Lithuanian 
Relief Fund of America, Inc., 
105 Grand St., Brooklyn 11, N. 
Y.—BALF telefonas EVergreen 
7-1422. *

bins visus: tiek naujakurius, 
kurie tebegyvena prisimini
mais iš tremties, tiek senuo 
sius amerikiečius, kurie dar 
nieko panašaus nėra matę ir 
girdėję.

šia proga reikėtų kiek pla
čiau apibudinti Dainavos Ans
amblio dirigentą .Stepą Sodei
ką, kuriam, be abejonės, pri
klauso didžiausias nuopelnas.

Dainavos Ansamblio dirigen
tas, Stepas Sodeika yra Ame
rikoje gyvenusio ir amerikie
čiams“ lietuviams-gerai pažįs
tamo dainininko Antano So
deikos brolis. Kilęs iš Jurbar
ko, Stepas Sodeika yra jau
niausias iš trijų sūnų, muzikų 
ir dainininkų.

Jaunatvėje jo tėvai ir vyres
nieji broliai Stepą buvo nu
ženklinę technikos mokslams, 
bet šitie šalti ir praktiški moks 

-tai jo nepririšo Kai jis vartė 
įrankius ir vargo prie visokių 
techniškų braižinių tuo metu 
Stasys Šimkus suorganizavo 
Klaipėdos Konservatoriją, su- 
kviesdamas iš Europos geriau
sius muzikos pedagogus. Viską 
metęs, Stepas įstojo į tos kon
servatorijos dainavimo klasę. 
Į jo puikų baritono balsą mu
zikai tuojau atkreipė demesį. 
Po kelių metų jo debiutas Klai
pėdoje operoje “Faust”, kurio
je jis dainavo Valentino parti
ją.
, Kurį laiką Stepas studijas 
tęsė Italijoje, o grįžęs į Lietu
vą įstojo į Lietuvos Valstybinę 
Operą, Kaune.

Stepas Sodeika neapsiribojo 
vien dainavimo studijomis. Pa
raleliai jis studijavo pianą, di
rigavimą ir kompoziciją. Tos 
plačiai įgytos muzikos žinios 
nedavė jam ramybės ir dainin- 
niko karjera jo nepasotino. Ste 
pas pasirenka kitą kelią, kuris 
plačiau leistų vystytis jo indi
vidualybei j r siekiams. Jis grįž 
ta į tą pačią Klaipėdos konsef-

Laisvei švintant ••• (12) St. Butkus

BELAUKIANT
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AR TAI NĖRA SĄMONINGAS 
VISUOMENĖS KLAIDI xMAS

Artistė Anna Kaskas moko sūnų...

vatoriją, tik ne studentu, 
dainavimo mokytoju.

Be savo tiesioginio darbo jis 
leidžiasi gilyn į tneninę ir kul
tūrinę veiklą. Ir štai mes jį pa
matom, turbūt tada patį jau
niausią, įvairių choru prieša
ky, kaip dirigentą. Stepas ta
da puikiai suprato ir pajuto, 
kad jo pastangos daug naudin
gesnės Klaipėdos krašte, kur 
tuo metu virė dinamiškas 
to krašto atlietuvinimas ir mū 
sų chorus reikalingu buvo pa
statyti tinkamoj aukštumoj 
vokiečių akyse. Jis nuo choro? 
nepasitraukė iki tos nelaimin
gos dienos, kada naciai vėl 
atplėšė Klaipėdos kraštą nuo 
Lietuvos žemės.

Sd skausmu apleido tą mie
lą in gražiausi Lietuvos pama- 
rįe kuriam atidavė produktin- 
gas savo jaunatvės pastangas. 
Apleidę jausdamas kad tartum 
trūko iyšys ir užsidarė langas, 
pro ku plaukė vakarų Euro
pos šviesa ir matėsi visi jos 
dvasiniai Maimėjimai.

Su pedagoginiu Institutu 

 

užsidarė 'Pahęvėžy, kol jį pa
šaukė šventas mūsų miestas 
— Vilnius^

Vilniuje dirbo \konservatori- 

 

joje ir vadovavo Reprezentaci
niam Vilniaus 
rui. Ir Vilniuje 
kas gyvenimas, 
švito apleistas 
metu Vilniuje lietuvių kūrybi
niai polėkiai buvo pasiekę pa
čią aukščiausiąją viršukalnę.

Savo muzikine veikla Stepas 
Sodeika Vilniaus - laikotarpiui 
davė nemažą ir pasigėrėjimo 
vertą kūrybinį įnašą.

Lenkų tauta turi savas ir se
nas muzikos tradicijas. Užplū
dę Vilnių, jie stengėsi rodyti 
savo kultūrą ir meno sugebė
jimus anais laikais, niekinda
mi bet kokį lietuvių dvasinį 
pasireiškimą. Bet šiuo metu 
lenkai buvo nustebinti, net ne
lauktai pritrenkti lietuvių dva
sios veržlumu ir per trumpą 
Lietuvos nepriklausomą gyve
nimą pasiektais ekonominiais 
ir kultūriniais laimėjimais.

Vilniaus. Katedroje, klau-—savo atpasakojimo yra netiks^— 
Ii ir praleido visą eilę dalykų, 
kaip pav. ir tokį sakinį: Jos 
(Estija, Latvija ir Lietuva, 
Red.) vienos teturi pirmenybę 
būti oficialiai atstovaujamos 
Washingtone Ir Londone. To- - 
ikių dalykų padėtis didžiai pa
lengvino lietuviams ir estams 
sudarymą tautinių komitetų, 
turinčių pakankamą autoritetą 
apjungti aplink save beveik vi- 

‘ są emigraciją.”
Nė puse žodžio nepaminėtas 

ir toks sakinys “Lietuvių dip- 
plomatinių tarnybų šefas yra 
p. Lozoraitis, ministeris Romo
je, pagal įgaliojimus, kurie jau 
buvo- suteikti prieš sovietų o- 
kupaciją.”

Jei Elta nori teikti teisingas 
informacijas, jį neturėtų iš
rankioti VLIKo kai kuriems 
sluogsniams palankias žinias 
ir nutylėti .jiems nepalankias, 
būtent, kad VLIKo veikimą 
didžiai- palengvino tas faktas, 
kad Washingtone ir Londone 
yra Lietuvos pasiuntinybės,

Kątedros cho- 

 

užvlrė lietuviš- 

 

trb\ko dvasia, 

 

mieštas. Tuo

sydami Sodeikos chorą, link
čiodavo galvomis net didžiau
si lenkų šovinistai.

Turbūt, tik šitie dvasiniai ir 
ekonominiai mūsų laimėjimai 
iš lenkų pusės iššaukė tuos 
sentimentus, kad J te traukian
tis mumis iš Vilniaus, mus iš
lydėjo verkdami.

Buvau draugę, kai Sodeika 
kitoje pusėje Nemuno stovėda
mas ant Prūsijos kalno žiūrė
jo į savo degančią tėviškę Jur-. 
barką. Liepsnos rijo šį meni
ninkų miestą, o bolševikai vis 
dar tėškė bombas, kad pani
koje lakstanti ir besislapstan
ti gyvybė sveika neLšliktų. Ap
ėmė baimė ir klaikuma, už nu
garos slankiojo šalta tremties 
nežinia.

Berlyne Stepas Sodeika kaž 
kur susirado Gasperą Veličką 
ir sudaręs mažą grupelę dai- 
ninkų pradėjo lankyti mūsų 
tautiečius, kurie pajungti fab
rikų darbams kentėjo bara
kuose. Kiekvienas tos grupelės

SLAPTAI SUPIRKINĖJAME
IŠ VOKIEČIU GINKLUS

Gruodžio 11 d. išvažiavau į 
Vilnių. Reikėjo skubėti, nes ėjo 
gandas, kad tą dieną pasku
tinis traukinys veš civilius.

Mane palydėti į Šiaulius ge
ležinkelių stotį, pasisamdžiusi 
roges, atvyko buvusi knygnešė, 
teta Ona. Taip pat mane išly
dėti atėjo ir senukas elgeta 
Kazys Nomefka, buvęs 1863 m. 
sukilėlis.

Motina palydėjo tik iki tro
bos durų. Greit grįžo atgal. Su 
pratau, kad ji nebeišlaikė. Grį
žusi verkė, tik kad tų ašarų aš 
nematyčiau. Visi kiti palydėjo 
iki rogių, o teta Ona iki pat 
Šiaulių.

Vakare atvažiavau į Vilnių. 
Miestas nepažįstamas, tad nu
sprendžiau nakvoti geležinke
lių stotyje.

atvažiavimas buvo su ašaro
mis sutiktas ir didesniu verks
mu Išlydėtas.

Kai rusai spaudė iš rytų, o 
amerikiečiai iš vakarų, Sodei
ka su kolektyvu iškeliavo į va
karus ir artėjo prie amerikie
čių. Amerikiečiams užėmus 
Maino upę ir Vokietijai kapi
tuliavus, Sodeika su Velička 
Bamberge sukūrė Lietuvių 
Tautinį Ansamblį. Pradžioje 
kolektyvas 
rikiečiams. 
davęs nuo 
jau lankė 
tuvių stovyklas.
metus visose trijose zonose lie
tuviams ir svetimtaučiams da
vė virš 500 koncertų ir muzi
kinių vaidinimų.

Kai emigracijos karštligė su
skaldė Lietuvių Tautinį Ans
ambli Stepas Sodeika persikė
lė į Hanau ir perėmė Dainavą.

Atvykęs Amerikon Stepas 
Sodeika nauja energija vėl pla
čiai pasinėrė į meninę veiklą, 
atgaivindamas Dainavos An
samblį, kuris šiandien pasie
kęs aukščiausio lygio.

Sodeika su 
sukūrė

Ansamblį. 1 
koncertavo tik ame

Paskui, atsipalai- 
armijos, kolektyvas 
nusistovėjusias lie- 

Per keturis

Eltos biuletenyje Nr. 2)š. m. 

 

vasario 1 d. yra paduotas at
pasakojimas Francois Honti 
straipsnio, ti'Lpusro prancūzų 
laikrašty Le Monde 1952 m. 
sausio 16 d. apie Rytų Europos 
emigracijas, kurio svarbesnės 
mums lietuviams vietos per
spausdintos Vienybės Nr. 4 š. 
m. sausio 25 d. “Tremtiniai iš 
Rytų Europos”.

Eltą atpasakodama tą straip 
snį temini tik VLIKą ir VT ir 
kokias funkcijas girdi, tie or
ganai eina, būtent egzilinės vy
riausybės, ir trumpai tepažy- 
mi, kad straipsnyje taip pat 
nurodyta kokie ir kur yra lie
tuvių diplomatiniai postai.

Nesuprantama, kodėl Elta

Artistė Anna Kaskas, kuri šj šeštadieni, kovo 22 d., 8 vaL 
vakare pirmą kartą dainuos Philadelphijos lietuvių visuome
nei. Jos koncertas įvyksta Lietuvių Muzikalinėje Salėje, Tilton. 
St. ir Allegheny Avenue. Sekančią dieną, sekmadienį, kovo 23, 
3 vai. p. p. Onos Kaskas koncertas įvyksta Lietuvių Auditorijoje, 
Baltimorėje. Programoje dalyvaus tenoras Klemensas Andreikus 
ir pianistas Alekas Mrožinskas iš New Yorko.

DIDINGAS KONCERTAS BALTIMORĖJE
DAINUOS ANNA KASKAS, KLEMENSAS ANDREIKUS, 

PIANU SKAMBINS ALEKAS MROŽINSKAS
Baltimorėje jau pasirodė 

pirmieji pavasario ženklai. Me
džiai rodo pirmuosius pumpu
rus ir paukščiai pradeda čiul
bėti.

Sekmadienį, kovo 23 d. 3 va- 
landą po pietų, Lietuvių Salė- 
je, 851 Hollins St., dainuos ir 
mylima Amerikos lietuvių dai- 
ninkė, Metropolitan Operos ar- 
iti^tė, Anna Kasl4as-KL,tkaus- 
kaitė. Dainuos -taip pat žymus 
vietos dainininkas, Klemensas 
Andreikus,- o pianu skambins 
ir dainininkams akompanuos 
gabus muzikas, Alekas Mro- 
zinskas.

Dar prieš patenkant į Metro
politan Operą Katauskaitė dai

kad min. Lozoraitis yra Lietu
vos Diplomatijos šefas, .pa
skirtas dar prieš sovietų oku
paciją, ir kad jis yra ministe- 
ris Romoje.

Bet suprantama, kaip“ Elta 
dės tokias žinias, jei jos “įta
kingas” narys dr. ’J. Grinius, 
Darbo Federacijos atstovas, 
tvirtina, kad min. Lozoraitis 
tėra'persona privata, o prof. J. 
Kaminskas vis dar nori aiškin
ti Lietuvos Diplomatijos šefo 
kompetenciją.

navo So. Bostone. Sėdėjau ta
da šalia kompozitoriaus Miko 
Petrausko. Ona dainavo jo 
“Bernužėli nevyliok”, Dai
navo savo tvirtu kontralto bal
su. Paskui, žemiausiomis gai
domis—Ona užtraukė, °O kad 
myliu, tai myliu”. Mikas, suk-

“Ta mergaitė kada nors pa
sieks dainavimo viršūnes”. — 
Taip ir buyo. Oną. pasieki 
Metropolitan Operą/ ' '

Kiek vėliau Baltimorėje, 
koncerte dainavo Klemensas 
Andreikus. Dainavo jis šlekio- 
Petrausko operetės ariją, “Dai 
niaus

Kai 
tąsios 
balsu, 
mensas turi nepaprastai ianks 
tų balsą. Kad tik jis nesiliautų ’ 
dainavęs”.

Klemensas dainavo ir* dai
nuoja. Dainuoja daug ir tarp 
amerikiečių, o ypač kaipo so
listas, su “Baltimore and Ohio 
Glee Club” visuose miestuose. .

šiame koncerte, Baltimorė
je, dalyvaus trys menininkai 
Tai bus ko pasiklausyti.

Nadas Rastenis

Testamentas”.
Klemensas, pasiekė aukž 
gaidas, tyru ir skambiu 
Mikos pastebėjo: “Kle-

dįęnos, nors oficialiai pakeltas 
buvau tik 1920 m. pavasarį.

Savanorių radau visai ne
daug. Nebuvo nė šimtinės. Po 
vienu stogu buvo lietuviai ir 
gudai savanoriai. Viename 
kambaryje už sienos dar tebe
buvo ir vokiečių. Greta lietu
viškų pulkų, organizavosi ir 
Lietuvos kariuomenės gudų 
pulkas.

Taryboje minėtos griežtos 
drausmės neradau. Aplamai, 
jokios drausmės nemačiau. 
Reikdavo eiti į virtuvę malkų 
skaldyti, tai sunku būdavo.pri
versti. Neina ir atsikalbinėja, 
kad jie ne malkų skaldyti atė
jo, bet kariauti. Išeidavo patys 
viršilos ir puskarininkiai mal
kų skaldyti.

Mano atvykimo pirmąją die
ną iš vokiečių buvo gauta ka
rinių šautuvų. Girdžiu karei
vinėse didžiausią triukšmą, 
klegėsį. Tai savanoriai džiau
giasi, parsivežę 317 šautuvų, 
šautuvus parvežusieji džiau
giasi, kad jiems pavykę dar 11 
šautuvų “nukniaukti”.

Vokiečiai davė šautuvus tik 
milicijai apginkluoti, tačiau 
šie buvo panaudoti savano
riams. Po pietų prie šių šautu
vų buvo pastatyta sargyba, ku
rios viršininku paskyrė mane, 
dar tik prieš pietus įstojusi l 
kariuomenę.

/Toliau ginklus teko pirkinė
ti nelegaliai iš vokiečių karei
vių. Tokiu būdu buvo nupirkti 
ir du lengvieji kulkosvaidžiai. 
Reikalavo pirkti atsargiai, nes 
dažnai vokiečiai darydavo ir • 
taip: vieni parduodavo, o kiti 
pasislėpę tykodavo. Užpuldavo 
ir atimdavo.

Ir mūsiškiai išgudrėjo. Vieni 
pirkdavo, o kiti pasislėpę ty
kodavo. Jeigu tik vokiečiai už
puldavo, pasislėpusieji permuš 
davo juos ir visi pabėgdavo su 
paimtais ginklais. Už ginklus 
mokėdavo įvairiai. Už šautuvą 
nuo 25 iki 60 markių, o už Šo
vinius nuo 5 iki 25 pfenigių.

Ginklus supirkinėdavo kari
ninkai ir sumanesni kareiviai. 
Daugiausia jų nupirkdavo ka
ro valdininkas Užga, kuriamo
jo 1 pešt, pulko ūkio vedėjas. 
Jis, mokėdavo vokiškai, suras
davo geresnėmis 
pirkti.

Nuo lapkričio 15 
mokyti jaunuosius 
rikiuotės ir su .šautuvu bei kul
kosvaidžiu. Mokydavo kamba
riuose. Pirmas pradėjo mokyti 
karininkas Adamkevičius 
liau div. generolas).

Mokant su .šautuvais 
kulkosvaidžiu, iš pradžios 
buvo saugomasi, kad vokiečiai 
neužpluptų. Baigus pamoką 
kulkosvaidis buvo slepiamas

po grindimis.
Vietoj vėliau mūsų vartoja

mos komandos “ramiai,” tuo
met komanduodavo “domės”. 

, Su lietuviškos komandos ter
minais buvo sunkoka, nes iki 
šiol jų neturėjome ir ? ską rei
kėjo paskubomis išsiversti iš 
svetimų kariuomenių koman
dų ir mokyti savanorius.

Viešai su ginklais negalėda
vome pasirodyti. Vokiečiai tuoj 
nuginkluodavo. Jeigu užimda- 
vome kokias naujas sargybas, 
ginklus nusiveždavome slap
tai. Ten jie visą laiką ir pasi
likdavo.

miršo ir neatsiuntė pamainos. 
Išstovėjo 3 paras. Nė valgyti 
niekas nepristatė. Vienas jų 
pasilikdavo sargyboje, o kitas 
nubėgdavo į artimiausią krau
tuvę kokios bulkutės nusipirk
ti. Ir taip visas 3 paras mito.

Gyventojai, matydami tik du - 
savanorius civiliniais drabu
žiais, pradėjo pulti kareivines. 
Keliasdešimt vyrų būrys gink
luotų kirviais ir kitkuo, pradė
jo veržtis į vidų, norėdami iš
plėšti baldus. Savanoriai ma
tydami, kad jų žodžių neklau
so vienas jų — Simonavičius— 
šovė ir pataikė vienam užpuo
likui i petį. Visi kiti rankas iš- 

nešau- 
dienos

nas įskausdavo nuo kieto grin- Tėvynę, — jis man sako, 
dinio, apslversdavau ant kito. ' — Aš ir atvykau tik Tėvynę 

ginti.
— Pas mus drausmė bus di

desnė, negu rusų kariuomenė
je, — kalba jis man toliau.— 
Ar sutiksi?

Priėmė ’ savanoriu, įregistra
vo.

Prie durų stovėjusiam jau
nam savanoriui paliepė mane 
nuvesti į kareivines.

Atvedęs į kareivines, jauna
sis savanoris mane paliko. Ma
ne tuoj užpuolė klausinėti ki
ti savanoriai. Viršilas ir pus
karininkiai apsidžiaugė sulau
kę seno kario, kuris bus jiems 
talkininkas. Jie domėjosi, ar 
nebuvau puskarininkis.

Nors aiškiai pasisakiau esąs 
tik eilinis, bet vėliau pastebė
jau ,kad sąrašuose buvau įra
šytas “paofieteriu.” (Tuomet 
puskarininkio vardo dar nebu
vo). Mat, trūko puskarininkių. 
Ir pradėjau puskarininkio pa
reigas eiti nuo pat pirmosios

Rytą iš po kopėčių išlindęs, 
nuėjau į miestą aplankyti įdo
mesnių vietovių.

Kol lankiausi po miestą, su
temo. Nebejėjau ieškoti-Valsty 
bes Tarybas, ir vėl grįžau.! ge
ležinkelio stotį nakvoti po to
mis pat kopėčiomis.

Gruodžio 13 d. nuėjau tie
siog į Valstybės Tarybą. Kiek 
palipė j ęs laiptais, patekau į 
laukiamąjį kambarį. Prie vie
nų durų stovėjo kaimietis jau
nuolis, kuris turėjo kepurėje 
įsisegęs mažą Vytį. Priėjęs prie 
jo paklausiau, kur čia priima
ma savanorius. Nurodė duris.

Įėjau į erdvų kambarį. Prie 
manęs priėjo vienas simpa
tiško veido karys ir paklausė, 
ko noriu. Atsakiau, kad noriu 
Įstoti savanoriu.

— Gerai! Bet ar tamsta ži-

sąlygomis

d. pradėjo 
savanorius

(vė-
Susiradau kampe kopėčias 

. ir, .palindęs po jomis, susiran
giau ant plikų grindų. Atrodė 
čia ramiausia vietelė, nors tru- ’ nai, kad mes ginsime ne kurių 
puti ir šaltoka. Kai vienas šo- nors partijų reikalus, bet tik

arba 
ypač

i

Kuo toliau, tuo daugiau at
sirasdavo sargybų. Pradėjo 
trūkti savanorių. Kartais ne
pamainyta sargyba prabūdavo 
po 2-3 paras. Arba dažniausiai 
taip būdavo: Prieš pietus pa
reina iš sargybos, pavalgo pie
tus, ir vėl gera valia, patys sa
vo noru, ein.F į naujas sargy
bas.

Vokiečių vienam daliniui iš 
Vilniaus išvykus, jo būstines 
su paliktais daiktais buvo per
duotos lietuviams. Teko statyti 
sargybas, kad gyventojai neiš
plėštų likusio turto, durų ir 
langų.

Apie šia sargybą iš dviejų 
savanorių kareivinėse visai už

1

moka

gandų

kėlę ir šaukdami, kad 
tu, pasitraukė. Nuo tos 
daugiau nebepuolė, nes 
tė. kad tie “driskiai” 
šaudyti.

Kartais pasigirsdavo
kad vienas, tai kitas mūsų prie 
šas ruošiasi naktį mus užpul
ti. o priešų pačiame Vilniuje 
turėjome apsčiai. Tuo pačiu 
metu Vilniuje organizavosi lie
tuvių. lenkų »ir bolševikų ka
riuomenės. na, o ir vokiečiai 
Keturios priešingos kariuome
nės vienam mieste.

Sekančiame numery: PATE 
KAU Į BOLŠEVIKŲ LIZDĄ
________________¥__ :_________ . -
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Jei paskelbė rezoliuciją spau 
dos reikalais, tai, matyt, kad 
jiems ji. jau buvo labai reika
linga.

Sovietai vis nebaigia stebi
nę vakarų pasaulį su savo stai
giais pasiūlymais, kurie kar
uos iškrypsta iš Kremliaus po
litinės linijos.

Pereitais metais ' “keturių” 
konferencijoje Paryžiuje buvo 
veltui praleisti ištisi mėnesiai 
besiginčijant dėl darbotvarkės.

Gromiko tada grūmėsi Raus
vuose rūmuose, kad 
tijos nuginklavimas 
sytas pirmoj eilėj į

Dabar Kremlius,

tik Vokie- 
būtų įra- 

darbotvar-

sudeginda- 
tada tiek
Gromikokovojo, per tą patį 

siūlo suvienyti Vokietiją, duo
ti jai tautinę armiją su laivy
nu ir aviacija ir amnestuoti 
visus nacius, paleidžiant iš ka
lėjimų karo nusikaltėlius.

Prie staigių Kremliaus posū
kių mes esame pripratę. Ir šis 
sovietų pasiūlymas mus ne
stebina. Suplėšyti sutartis, pa
keisti nusistatymą, Stalinui y- 
ra niekis, jei tik iš to Sovietų 
Rusijai bus kokia nauda.

Tačiau prie tokių Kremliaus 
triukų 
karų 
vieną 
baisiai

vis negali priprasti va- 
komunistai , kurie jau 
kartą buvo pastatyti į 
nepatogią padėtį.

kada Stalinas su Hitleriu 1939 
metais pasirašė paktą. Tada 
jie turėjo iš pagrindų pakeisti 
visą savo politiką (jei tik jie 
dar tokią turi).

Nelengva Kremliaus lioka
jams bus ir šį kartą. Dar va
kar smarkiausiais žodžiais ko
voje prieš Vokietijos apginkla
vimą, dabar turės remti Krem
liaus pasiūlymą ir draugiškai 
kalbėtu su naciais, kuriuos 
Stalinas nori įjungti 
kratiškos” Vokietijos 
mą.

Sakysim, prancūzų 
tų atstovas Kriegel Valrimont, 
iš ryto parlamente smarkiau
siais žodžiais kovojo prieš Vo
kietijos apginklavimą, vakare, 
pasiskaitęs Tasso pranešimą, 
pakeitė toną ir atsisakė tuo 
klausimu kalbėti. Aišku, lau
kia naujų “ukazų” iš .Krem
liaus, bijodamas nukrypti nuo 
“linijos”.

į “demo-' 
atstaty-

komun įs

Bet palikime komunistus pa
čius susitvarkyti su savo bosu 
Stalinu. Pažiūrėkim geriau, iš 
viso ką reiškia ši staigi Krem
liaus iniciatyva?

Sovietai, bijodami, kad va
karų Vokietija bus įtraukta į 
Atlanto bloką, visaip stengiasi 
tą suartėjimą susabotuoti. Jau 
prieš Briuselio konferenciją 
jie bandė, bet po Lisabonos pa
matė, kad sąjunga realizuojasi. 
Tad jie nutarė paspęsti vaka
rų sąjungininkams spąstus, ku
riuose yra du įėjimai.

Vienas iš jų pavojingas, tai 
pasitikėti šios sovietų notos 
nuoširdumu ir pradėti dery
bas, antras pavojus — atsisa
kyti nuo derybų.

Dėl pirmojo atvejo visas pa
saulis yra vienos nuomonės. 
Nuoširdumo iš sovietų pusės 
nėra. Per daug jau aiškiai ky
šo spąstai iš .po jų notos.

Su savo nota sovietai krei
piasi ne į vakarų valstybių vy
riausybes, bet į pasaulio opini
ją, kad, vakariečiams atsisa
kius derėtis, galėtų šaukti, 
štai kas yra tikrieji karo kurs
tytojai... Tai jie, o ne mes...

*Todėl pasaulinių įvykių ste
bėtojai pataria labai atsargiai 
leistis su sovietais į kalbą, ap- 
galvojant kiekvieną žodį, kiek
vieną smulkmeną ir nesiduoti 
aklai įtraukiamiems į spąstus.

Jei fazanas neklykautų, tai 
medžiotojas jo nepamatytų,— 
sako mano kaimynų japonų 
priežodis (lik Ramiojo Vande
nyno ežeriukas skiria mus nuo 
tos žydinčių vyšnių šalies)...

Tas priežodis gal truputį tin 
ka ir dešimties VLIKo grupių 
atsišaukimui, kurį apšnekėjo
me praėjusį kartą ir kuris, 
kaip matėme, kvietė lietuvišką j 
spaudą nutilti, id&it VLIKas 
galėtų ramiai atlikti savo pasi- 
mtus uždavinius.
Jei VLIKas netolimoje 

kiek tolimesnėje praeityje 
būtų priėmęs ir net skelbęs 
vo vardu kaikurių, nelabai
mingų, o kartais ir visai nepa
grįstų rezoliucijų, jei tam tik
ros jo grupės ir ypač jų spau
da nebūtų pradėjusi kitų “veik 
snių” smerkti, kitų grupių in
kriminuoti, kitų “veiksnių” ir 
pavienių asmenų atakuoti, — 
žodžiu, jei fazanas savo ir sve
timame miške nebūtų pradė
jęs taip smarkiai klykauti, tai 
greičiausia medžiotojai jo bū
tų nepamatę, ar bent nebūtų 
buvę sugundyti prisišaudyti...

1 Ligi šiol, berods, jokių rim
tesnių rezoliucijų ir atsišauki
mų VLIKas nėra paskelbęs, 
kuriomis nepritartų ir kurios 
būtu nenaudingos krikščionių 
demokratų blokui.

Po susitarimo su diploma
tais išardymo, blokas pasijuto 
gerokai izoliuotas. Vadui Kru
pavičiui, tarp kitko, buvo pri
minta, kad jis kadaise ir su 
“totalistais” yra bendravęs ir 
karo pradžioje net Lietuvos 
bolševikų partijai daręs ne vi
sai išmintingų pasiūlymų, o 
Naujienos stačiai paprašė pasi 
aiškinti ir tikrą teisybę pasa
kyti. Suprantama, pasidarė ne
malonu ir drauge pageidauti
na, kad spauda nutiltų ir leis
tų jam toliau ramiai vykdyti 
“savo pasiimtus uždavinius”.

Toks pageidavimas yra, kaip 
anąkart sakėme, .ganėtinai ge
ras, — bet ar jis visai krikš
čioniškas? 1

pildytų be galo sunkų nusikal
timą prieš lietuvių tautą.

Ar visą tą kampaniją prave- 
dus, reikia dabar nutilti ir 
duoti jokių paaiškinimų?

Tiesa, min. Lozoraitis jų 
bai mažai tėra davęs; bet

lietuvių visuo- 
nerami, reilfe- 

toks elgesio bū-

ne-

la- 
visi

SKRIAUDŲ ATITAISYMAS IR ARTIMO MEILĖ
LIETUVIŲ NACIONALISTŲ 

PARTIJA buvo išmesta iš VLI
Ko, nors Lietuvoje buvo viena 
iš aktyviausių ir pirmųjų jo 
steigėjų.

Apkaltinta bendradarbiavi
mu su anuometiniais Lietuvos 
priešais, o dabar ir papildomai, 
kad buvo “nedemokratinė.”

Daugiausia jos žmonių pa
stangomis vėliau įsteigtas Lie
tuvos Atgimimo Sąjūdis ne
kviečiamas į VLIKą ir kaiku- 
rios spaudos vadinamas “vol- 
demarininkais,” totalistais, dik 
taĮūrų siekėjais.

matėme, kaip 
menė pasidarė 
laudama, kad 
das liautųsi.

Bet ar teisingumas nereika
lauja, kad skriauda pirmiau
siai būtų atstatyta iš pusės tų, 
kurie ją .pradėjo ir darė?

MAŽOSIOS LIETUVOS TA
RYBA apskelbiama, kad ji ne
galinti būti priimta į VLIKą, 
kaip sritinė grupė ir, svarbiau
sia, kad ji nėra partija (ir ko
vos organizacija)!

Kaikurių valdytojų melagin
gai skelbdama, kad ji to ir ne
norinti... Visi tie argumentai 
yra nonsensas, ir dėl šito viso
kioj spaudoj buvo daug rašyta.

Ar tai reiškia, kad reikia su
stoti kovoti prieš tokį nonsen
są, tarp kitko, daugelio lietu
vių įsitikinimu, žalinga busi
mosios Lietuvos valstybiniams 
interesams?-^ -

Tai tik keli pavyzdžiai, be 
abejo, vieni iš ryškiausių, vie
ni iš skaudžiausių.

Koks dėsnis reikėtų pritai
kyti žaizdoms gydyti ir lietu
viško kūno sveikatai stiprinti.

Drįstu kukliai manyti, kad 
geriausias dėsnis gal būtų 
krikščioniškasis. Tik neužten
ka jį skelbti, bet būtinai įvyk
dyti. Paprastai išsireiškiant, jis

nebegriešyti, o padarytas skriau 
das tuojau atitaisome.

Tik tada gal būsime ne tik 
demokratai, bet ir krikščionys. 
Ir artimo meilė, lietuvio žmo
gaus meilė, sandora ir protin
gas bendradarbiavimas nevirs 
tokiu pasityčiojimu, kaip jis 
buvo dabar, — spaudoje ir gal 
dar daugiau ir riebiau “užkuli
sinėje akcijoje,” net kitatau
čių ausims...

Pagaliau, tūlų VLIKo grupių 
ir kaikurios spaudos piktini
masis, kad viešai pradėta kri
tikuoti VLIKo tarppartinė po
litika bei josios priemonės ir 
net atskiri asmenys...

Taip, kritika, paremta tik 
neigimais, šmeižimais, diskri
minacijomis ar melagingais 
prasimanymais, yra žalinga ir 
reikalui, ir Lietuvai, * ir viso
kiems veiksniams, kuriems'- ji 
trukdo ramiai dirbti. Bet į vi
sokią kritiką reikia mokėti ir 
galėti atsakyti. Svarbiausia, 
reikia mokėti veikti ir elgtis 
taip, kad kritikos netektų bijo
tis. Laisvų žmonių laisvoj spau 

, doj kultūringa kritika yra
v-reikalinga, kaip skesvėjis su- . net ELTA 1951. m. 1 d. buvo 
gedusiam orui pravėdinti.

Nemanau, kad lietuvis laik
raštininkas galėtų lengvai su
tikti su norimu jam uždėti 
apynastriu. Ir kodėl? Ar tam, 
kad tylėti dėl negerų įvykių ir 
palinkimų? Ar tam, kad ne
svarstyti tikrą nerimą jau ke
liančių reiškinių? Pagaliau, ar 
tam, kad nesudrausti aiškių 
mūsų visuomenės mulkinimų 
arba patriotinės visuomenės 
sudėtų lėšų kartais perdaug 
jau abejotino ■ eikvojimo? Ar 
tam, kad patekus į aklą gatve
lę, nebe j ieškoti jokios išeities 
ir geresnių kelių bei priemo
nių Lietuvos laisvės bylos rei
kalui? Ne, mieli vyrai ir mote
rys, — manau, kad dėl to ne
reikia tylėti. A varūs asmenys ir 
priemonės niekad tokios kriti
kos nebijos ir blogąją lengvai 
atlaikys. Su netiesa niekas ne-

skambetų: — kviečiame visus nugalės tiesos, — juk čia rre 
nebegriešyti, patys pasižadame kariuomenių rungtynės...

Ne, visai krikščioniškas toks 
reikalavimas neatrodo esąs. Ir 
vargu ar pagrįstas visais gy
vaisiais lietuviškais interesais.

Duokime trejetą konkrečių 
pavyzdžių. Jų būtų tiek, kad 
padidintame Vienybės nume
ryje neužtektų vietos surašyti. 
Bet tiek jau to....

LIETUVIŲ REZISTENCINĖ 
SANTARVE iš karto per Vykd. 
Tarybos rezoliuciją ir dalies 
mūsų spaudos buvo apšaukta, 
kaip nepageidaujamas ir žalin
gas jėgų skaldymas. Vėliau ji 
pavadinta — užsimojimas su- 
griauti VLIKą,
kuolų į jo ratus, talkininkavi
mas Lietuvos pfiešims, fikcija, 
oro pūslė, sušlapusios vištos, 
nerimtas darbas, ųepatikimų 
ir gal bolševikinių agentų liz
das, jos darbas gal atliekamas 
su NKVD pagalba, nusikalti
mas demokratijai, diktatūri
nės svajonės, jos veikėjai — 
nerimti, nesubrendėliai, susi
kompromitavę, tai buvę kraš
to rezistencijos valios falsifi- 
katoriai, klastuotojai, ambicin 
gi jaunuoliai, ir tt. ir tt.

Ar manoma, kad tai buvo vis 
“komplimentai” ir kad iš to 
yra nauda Lietuvos bylai ir mū 
sų visų pajėgų vieningumui?

Atrodo, kad ne taip. Atrodo, 
kad > tokias labai sunkias in
kriminacijas reikia išaiškinti. 
Jei jos teisingos — pasmerkti, 
kaltuosius, jei .neteisingos — 
atšaukti. Kiekvienu atveju, jo
kia rezoliucija neturi morali
nės teisės reikalauti, kad taip 
sunkiai apkaltinta grupė turė
tų nutilti, nedrįstų nei atsaky
ti, ir kad taip jai primestos 
“kaltės” ir plačiai paskleisti 
visuomenėje nuodai pasiliktų, 
kaip tų “nusikaltimų” įrody
mai...

kaišiojimas Kaip Laisvoji Lietuva (To
ronte) neseniai faktais įrodi
nėjo, yra įspūdis, kad visos to
kios legendos buvo pramany
tos ir kad_ atsakomybė už .pra
eities veiksmus be galo viena
šališkai paskirstyta. Ar būtų 
teisinga drausti taip sunkiai 
užpultiesiems gintis ir kliudyti 
jiems aktyviai ješkoti tiesos, 
taigi, kartais ir patiems atakųo 
j ant?

LIETUVOS DIPLOMATIJOS 
ŠEFO legali ir valstybinė ins- • 
titucija kaikieno užsimota iš 
viso “nepripažinti” ir jos vaid
menį net degraduoti ligi Lie
tuvai kenkiančio nulio. Insti
tucijos šefui, kaip asmeniui, 
mįnisteriui Lozoraičiui nepri
pažįstama joks titulas. Jo dar
bas*, kaip neseniai • Paryžiuje, 
sąmoningai ir nereikalingai 
buvo dubliuojamas, vėliau ir 
spaudoje sušmeižiamas, jis 
pats tolydžio apšaukiamas to- 
talistų, diktatūrininkų, valdžios 
siekėjų, Lietuvos reikalų ken
kėju. Nors jis VLIKo derybų 
plotmėje niekur nėra rėmęsis 
“Kybartų akto” raide ir dva
sia, jam viešai prikišama, kad 
jis tai daro ir to nori, ir taip 
darydamas automatiškai pa

Napoleonas Lietuvoje (7)

VLIKAS KELIASI Į PIGALLį

VLIKo įgaliota LRS pasmerkti. 
Pasmerkime buvo net iškreip
tas LRS vardas. Nepadėta jo
kių pastangų iš anksto ir iš tie 
sioginių šaltinių ištirti, kodėl

ir kokius

Kaip

krūvų,

50000 KLAIDŲ NAUJAME TESTAMENTE
Tvirtina amerikiečių ir anglų mokslininkai

stropiai

Abu 
kad 
pri-

paskelbus, 
kad LRS,

1942 metais keli ame- 
tedlogai ir mokslinin- 
Chicagos universiteto, 
daryti panašius tyrinę

kurie 
Terra 
giliai

KAS NENORI BENDRADARBIAUTI?

Iš informuotų LRS sluogsnjų 
pranešama:

Paskutiniu metu kai kurių lie
tuviškoje veikloje žinomų asme
nų patiekti pareiškimai spaudai 
tendencingai palietė LRS ir 
prasilenkė su tiesa.

P. Brazaitis savo pareiškime 
nušviečia padėtį netikroje švie 
soje. Netiesa, kad LRS neieš
kojo bendradarbiavimo su VL- 
IKu. Dar prieš LRS įsteigimą 
jos kūrėjai buvo kreipęsi į 
VLIKo ir VT pirmininkus bei 
atskirus VLIKo narius, nuro
dydami tokio bendradarbiavi
mo reikalingumą. Atsakingas 
šiandien LRS asmuo dar 1949 
metais buvo susitikęs su VT 
pirmininku išsiaiškinti dėl ga
limo bendradarbiavimo, 
pastarieji vėliau pareiškė, 
jie buvo susitikę tik kaip 
vatus asmenys.

Įsteigta 1950. IX. 8 d. 
visas savo pastangas turėjo 
kreipti į orgarįizacinį darbą. 
Pačiai LRS vadovavo tik orga
nizaciniai komitetai. Nors LRS 
dar niekur nebuvo visiškai pa
sisakiusi, vien tik pats jos iį- 
steigimo faktas buvo sutiktas 
šmeižtais, ir prasimanymais ir

REIKALINGA SUGEDUSĮ ORĄ PRAVĖDINTI
Ligšiolinė mūsų “laisvinimo 

amato” kritika, man rodos, bu
vo pusėtinai pozytivL Tik jos 
dėka visuomenė buvo daugiau 
pabudinta sujusti, kad vienos 
kitos politinės grupės partinis 
apjakimas nevestų Lietuvos rei 
kalų giliau į prarają. Tik ta 
kritika. sulaikė daug ką nuo 
veiksnių ir užsimojimų, ku
riems patamsis ir kitų tyla-yra 
taip patogūs pasireikšti. Patir
tis parodė, kad ne kritikai ne
šė į dienos šviesą tikrai diskre
čius faktus, ir tokių nusikalti
mų jokis patriotinis lietuvių 
laikraštininkas nėra padaręs.

dėl savinas! visas “valdžias” ir 
burnas laiko .užčiaupę tik ten, 
kur, jiems naudinga^.gi- plačiai 
pravėrę ten, kur kitiems “veiks 
niams” gali lengvai pakenkti, 
kad tie atsikvošės ir eis prie 
darnaus krikščioniško bendra- 
biavimo. Nes to reikalauja Lie
tuvos interesas.

Bet . “rezistenciniai veiks
niai,” seniau BDPS užsienio 
delegatūra, vėliau ir dabar Lie
tuvių Rezistencinė

# yra ilgai tylėjusios, nei viešu
mos, nei norėdamos, nei mėg- 
damos kritikuoti kitus, arba 
tai darydamos labai kukliai ir 
ribotai, — idant Lietuvos rei
kalas nieku nenukentėtų. Kan
triai buvo laukta ir kentėta su 
viltimi, kad tie, kurie kažko-

KŪRYBOS PRASIVERŽIMAS
PRO GELEŽINĘ UŽDANGA LAISVOS NUOMONĖS

Apie A. Lietuvių Bendruomenę

LAISVĖ - TAIKA.
*•

Bet kai pakartotinai buvo į- 
sitikinta, kad tokios viltys lig- 
šiol buvo tuščios ir padėtis 
gresia tik blogėti, stačiai su- 
barbarėti, — mes pasiryžome 
pasakyti kiek tiesos viešumoje 
apie save ir apie reikalus, ku
rie mus, kaip lietuvius, tiesio
giai interesuoja. Ir su epiniu 
ramumu galima pareikšti, kad 
mes tai sakysime ir toliau,

Santarvė kol paliestieji nuodingieji ga
rai nebus išsklaidyti ir . prida
rytoji Lietuvos reikalui žala 
atitaisyta.

Dėl viso 
kritikos. Jei 
ar klystame
namų Įrodymų, mes taisysime tų kurie vadina save krikščio- 
savo klaidas. To paties reika-

to mes nebijome 
kur buvome klydę 
dabar, gavę įtiki -

LIETUVOS ARMIJOJE KARININKAI
PIRKDAVOSI LAIPSNIUS

Steigdamas Lietuvos vyriau
sybę, Napoleonas savo akte 
buvo jai pavedęs kuo greičiau 
sudaryti armiją, kad galėtų 
Lietuvoje turėti pagelbinę ka
riuomenę.

Pirmiausiai Vilniuje buvo į- 
steigti du batalijonai, suside- 
dą iš 6 kuopų ir Kosielskis, bu
vęs artilerijos pulkininkas, bu
vo paskirtas tų dviejų batali- 
jonų vadu.

Lietuvos vyriausybė pagal šį 
aktą buvo pasiryžusi kiekvie
name didesniame mieste Jsteig 
ti panašius batalijonus, visuo
se miesteliuose turinčiuose ma
žiau 200 gyventojų, organizuo
ti miliciją.

Šita tautinė sargyba, kaip ji 
vadinama yapoleono akte, tu
rėjo saugoti valstybės ir pri
vačias nuosavybes.

Kariuomenės organizavimas, 
pasirodė nelengvas dalykas ir 
Napoleonui niekad nepasisekė 
visiškai pilnai įgyvendinti, šiek 
tiek pasisekė "Vilniuje, kur 
nors ir blogai ginkluotus, pa
vyko surinti 826 vyrus, vietoj 
numatytų 1450.

Tvarkos išlaikymui, Napole
onas įsakė lietuvių didikams 
visame krašte organizuoti žan 
damerijas, kurias turėjo ko
manduoti apylinkės pulkinin
kas. Kiekviename apskrity bu
vo numatyta sudaryti žanda
rų kuopas iš 107 vyrų.

šita žandamerija, koman
duojama didikų ir sudaryta 
grynai iš bajorų, buvo skirta 
tik tvarkos palaikymui. Bet 
bajorai ne labai jau skubėjo 
stoti į žandameriją. Ir teko 
kiekviename apskrity organi-

zuoti tik iš 50 žmonių, vietoj 
107.

Salia to, Lietuva turėjo su
organizuoti ir reguliarios ka
riuomenės 5 pėstininkų ir 4 ka
valerijos pulkus.

Tų pulkų vadus Napoleonas 
parinko visai nežiūrėdamas 
kariškų sugebėjimų ir išmoks
linimo, o vien tik žiūrėdamas 
kas turi kokį turtą. Tokiu bū
du, pulkų vadais tapo patys 
turtingiausieji bajorai, kurie 
beveik nieko neišmanė apie ka 
riuomenę ir jos organizavimą.

Praktiškai pulkai buvo ko
manduojami majorų, kurių di
džiumą Napoleonas paėmė iš 
lenkų armijos.

šitokiu būdu Napoleonas 
stengėsi į armiją įtraukti svar 
blausias lietuvių didikų šeimas 
ir tikėjosi, kad dėl to sumažės

LRS buvo įsteigta 
siekius ji turi.

Tokį pasmerkimą 
sunku buvo laukti,
būdama organizacinėje stadi
joje, tuojau kreiptųsi į VLIKą, 
siūlydama savo bendradarbia
vimą.

Tačiau susidariusi Vyr. Ko
mitetą ir viešai spaudoje pasi
sakiusi dėl savo siekiamų tiks
lų, LRS visa tai pranešė VLIKo 
pirmininkui. Bendradarbiavi
mui reikia dviejų šalių — p. 
Brazaitis ir šiandien tebetvir
tina, kad VLIKo nuomonė apie 
LRS nėra pasikeitusi. Tad ben- 
dradabiavimo nenori ne LRS, 
bet VLIKAas.

P. Brazaitis tendencingai te
betvirtina, kad LRS sudaryta 
maždaug tų pačių žmonių, ku
rie buvo VLAKo ar BDPS gru
pėse. Jis, tačiau, nutyli, kad 
VLAKas buvo tąsa Lietuvoje 
veikusių pogrindžio vadovybių 
— Lietuvos Išlaisvinimo Tary
bos ir Vienybės Komiteto. Jos 
buvo sudarytos maž. VLIKui 
karo įvykių eigoje išsiskirsčius 
ir tik po metų atsikūrusiam už
sieny. Tokio organo įsteigimą 
patvirtina ir “Daumantas” sa
vo knygoje “Partizanai už ge
ležinės, uždangos” (psl. 211). 
P. Brazaitis taip pat nutyli,’ 
kad VLIKo atstovai Baden 
Badene 1948 metais tarėsi kaip 
tik su VLAKo ir BDPS prez. 
atstovais.

Daug džiaugiamės, • kalbame 
apie tris žvejus, prasiveržusius 
pro geležinę uždangą, nesgi 
kiekvieną žinią, gandą mes 
gaudome iš anapus, kur, atro
do, ir paukščiai išmušti iš am
žiais įsigyto instikto — įtek
ti ir sugrįžti.

Mūsų kultūros, rašto mylė
tojai, tiesa, maža dalis, nuo

(Atkelta iš 1 psl.)
sudaryti žinomas valstybės vy
ras Renaud, ir pirmą kartą 
gaulistai buvo davę sutikimą 
vyriausybėje dalyvauti, tačiau 
socialistai nesutiko dalyvauti 
tokioje vyriausybėje į kurią į- 
eina gaulistai... Ir Renaud, ne
pavykus plačiąją kolaliciją su
daryti, atsisakė imtis ministro 
pirmininko pareigų.

Pasilikusiųjų Europoje pa
dėtis yra tragiška. Jiems rei
kalinga mūsų pagalba. Ten 1945 metų leido iš rankų į ran- 
dar pasiliko 523 į džiovininkai, 
682 seneliai virš 70 metų am
žiaus, arti 3,000 vaikučių ir di
delis skaičius tokių, kurių nie
kas nenori įsileisti, ar tai dėl 
silpnos sveikatos, ar dėl kitko.

Jiems reikia tuojau pat ne
delsiant pagelbėti. f

Ištirti padėtį vietoj į Europą 
išvyko BALF pirm. kan. dr. Kon 
čius, kur jis žada išbūti net 7 
mėnesius, aplankys Vokietiją, 
Prancūziją, Italiją, Austriją... 
Vienu žodžiu, jis pamatys 
daug svieto.

Su savim jis vežasi automo
bilį ir kelioninį altorių... Tik 
nežinia, kas apmoka tą jo ke
lionę. BALFo centro nariai 
priešinosi, kad ji būtų pa
dengiama iš suaukotų pinigų. 
Gal būt, pats kan. Končius su
tiko iš savo asmeniškų pinigų 
apmokėti šią malonią, bet ne 
labai reikalingą kelionę.

Nereikalinga dėl to, kad Eu
ropoje esąs BALFo įgaliotinis 
ir atstovai, gali nei kiek neblo
giau atlikti tą, ką kan. Kon
čius yra pasiryžęs padaryti.

Būtų gerai, kad BALFas pa
tikslintų, kieno pinigais kan. 
Končius važinės po Prancūzi
ją, Italiją ir Vokietiją.

kas vieną tremtinį — Balta
ragio malūną, Kazio Borutos 
sultingą romaną. Rašytojo vei 
kalas šiandien gali būti ketvir
tas prie trijų ir tremtinys 
tarp tūkstančių tremtinių, sa
vo tėvynėje sudegintas ant lau 
žo ir dabar vėl pasirodo lietu
viško rašto pasaulyje, kaip ne
sunaikinamas paminklas kovo
je dėl lietuviškos kūrybos.
BALTARAGIO MALŪNO 
KELIAS

1945 Lietuvoje valstybinė 
leidykla išleidžia Baltaragį ir 
jo malūną, apie jo nuostabius 
obuolmušius žirgus, apie jo 
meilę. Lietuvos buitis, gamta, 
žmonės, liete atliete drąsia* ra
šytojo ranka, įvykiai, daiktai 
ir aplinka šildomi giliu atjau
timu, meile. Baltaragio malū
ną lietuviškas skaitytojas Lie
tuvoje sutiko entuziastingai, 
romano pasisekimas, kiek pa
siekia žinios, buvo milžiniškas. 
Bet po kelių mėnesių romaną 
išleidus, Kremliaus cenzoriai 
įsako surinkti iš knygynų Bal
taragio malūną ir... sudegina
mas. Romanas įtraukiamas į 
draudžiamųjų knygų sąrašą. 
Net . iš JAV New Yorko knygy
no išimamas Baltaragio malū
nas. Vos keletas egzempliorių 
knygos mylėtojams pavyko į- 
sigyti iš Naujorkiškio knygyno.

Tuo pačiu metu iš Lietuvos 
atklysta žinia, kad Baltaragio 
malūno autorius Kazys Boru
ta ištremtas į Sibirą.

vo Maskvos cenzoriaus įstaty
muose Baltaragio malūnas?

Nėra kito atsakymo, 
tik romanas išsiskirė iš 
gandinių “saulę” — 
garbinančių popieros
išsiskyrė, kaip deimantas iš 
stiklagaiių. Jis buvo pergeras 
menkystoje. Skaitytojas atsi
kvėpė gavęs į ranką talentin
gai parašytą puikų veikalą, lis 
pajuto kūrybinės ugnies vertę 
ir menkystę pagal “generalinę 
liniją” kuriamų knyga palaikių. 
Kaip giedra išryškina tamsą, 
švarumas — šiukšles, taip Ka
zio Borutos nuotaikingas veika 
las parodė, kokiomis šiukšlė
mis luošinamas dabartinių Lie 
tuvos okupantų kultūros pa
saulis, kokia tamsa ir pavergi* 
mu alsuoja naujieji viduram
žiai, naujosios inkvizicijos, me

* las.
Tokiam veikalui Kremliaus 

sutemose nėra vietos, todėl ir 
nenuostabu, kad autorių nu
varė knygnešių ir lietuviško 
rašto kankinių keliais, o jo 
veikalas tapo tremtiniu, užkly
dęs į antrąją kiekvieno trem
tinio tėvynę — JAV.
PO KELIŲ METŲ

šiomis
leidykla Tėra išleido Baltara- šaknyse.

gio malūną gražiu leidiniu. Il
gokas laiko tarpas skiria Bal
taragio .malūno išleidimą šia
me krašte, nuo jo atklydimo iš 
tėvynės. Gal tai perilgai lauk
ta, o gal taip ir geriau. Geri 
veikalai, kaip smuikai ir vy
nas, išlauki, nusistovėję įgy
ja savo vertę ir prasmę. Kaip 
girdėti, senesni veikalai, pav. 
Altorių šešėly, Kuprelis ir kiti 
turi didelį pasisekimą. Tai su
prantama, nes metas ir mums 
atsiremti į praeitį suprasti da
bartį ir įžiūrėti ateitį. .

Baltaragio malūnas — dide
lis įvykis mūsų literatūroje. Jį 
skaitant galime suprasti, ko
kias sutemas gyvena mūsų tė
vų žemė, kokia atšiauri žiema 
užgulė lietuvišką kūrybą, jei 
toks, grynai literatūrinis vei
kalas buvo sudegintas.

Mūsų skaitytojams, 
myli knygą ir kūrybą, 
patiekė tikrą staigmeną
kūrybingą ir gražią knygą.

Skaitydami Baltaragio ma
lūną mes galime pamatyti ko
kių pajėgų duoda mūsų žemė 
ir koks nuostolis, kai jos kul
tūra, kūryba naikinama

dienomis čikagiškė gimtuoju dangum ir pačiose
D.

Neužilgo bus pusmetis nuo 
istorinio suvažiavimo, bet Ame 
rikos Bendruomenės 
riai nepajėgia dar paruošti 
statuto. Kame priežastis? Kas 
galėjo tikėtis, kad atsiras toks 
trukdymas?

Susivažiavimas New Yorke 
įrodė, kad ALB įkurdinimu do
misi mūsų visuomenė — senie
ji ir naujieji lietuviai ateiviai, 
kad jiems suprantama idėja ir 
jų širdžiai yra artimi ALB tiks 
Jai: apjungti visus lietuvius 
ir siekti stiprinimo mūsų kul
tūrinio gyvenimo bei kelti pa
stangas kovai už Lietuvos iš
laisvinimą.

ALB steigiamasis susivažia
vimas nebuvo išreklamuotas, 
intensyviai organizuotas, bet 
visgi suvažiavo iš kelių vals
tybių virš 700 lietuvių, aiškiai 
parodę savo susidomėjimą 
ALB steigimu. Susivažiavime 
visų ūpas buvo geras, visuose 
degė didelė viltis. Dalyvavęs 
Lietuvos Ministras p. P. Žadei- 
kis užgyrė šitokį amerikiečių 
lietuvių žygį, žodžiu, buvo vil
ties’, kad amerikiečiai lietu- 

po viaV partiniai ir nepartiniai, 
susijungę pradės rimtą orga
nizacinį ir kultūrinį darbą.

Bet visai kitaip galvojo par
tijų vadai, ypač sėdintieji ALT. 
Jie pasirodė antipatiški ALB 
steigimui. Jau suvažiavimo iš
vakarėse jie dėjo visas pastan- 

; gas ALB steigimą pasukti į 
tijų politinę pusę. Deja, jų 
stangos nuėjo niekais. ALB 
rėjai norėjo, kad ALB būtų 
suomeniška, nepartinė organi
zacija, apimanti visus, .par
tinius ir nepartinius, Amerikos 
lietuvius.

par 
pa- 
kū- 
vi-

centrų vadai nesiti- 
ALB steigimo suva- 

bus toks skaitlingas, 
visuomenė supranta 
ALB idealus ir tiks- 
negu partijų vadai, 

partijų vadai pama-

(Atkelta iš 1 psL)
Tarptautinės bendruomenės 

sudarymas tad nereiškia lais
vų tautų laisvės panaikinimo. 
Visai priešingai, vieningai Eu
ropai pasiekti ir jai apjungti 
pirmiausiai reikalinga, kad tos 
tautės, kurios šiandien negali 
naudotis suverenumo teisėmis, 
būtų išlaisvintos. Kiekviena 
tauta, kaip ir kiekvienas žmo
gus, turį teisę laisvai apsispręs 
ti. Tik tada bus galima kalbė
ti apie tikrą taiką: “

Pirmoji sąlyga tikrai taikai 
pasiekti yra laisvės grąžinimas 
tautoms vidaus santvarkoje ir 
jų santykiuose su kitomis tau
tomis. Ir čia yra labai tamp
rus santykis tarp individo lais
vės tautoje ir pačios tautos 
tautinės nepriklausomybės.

Prof. Madariaga įsakmiai į- 
spėjo prieš dabartines apgau
lingas pacifistines tendencijas. 
Jis nurodė, kad karas šiuo me
tu jau vyksta, vienur jis yra 
šaltas, bet kitur labai karštas. 
Jis yra labai karštas tūkstan
čiams žūstančių Korėjoje, In
dokinijoje, Malajuose ir kitur. 
Jei vienas frontas ramesnis už 
kitą, tai nereiškia, kad karo 
nėra. Ir jis labai lengvai gali

reikalų ministerio poste, Pleve> 
nas — krašto apsaugos minis
terio poste, kas rodo, kad Pran 
cūzijos politika nesikeičia.

Pats Pinay pasiėmė be pir
mininko dar ir finansų minis
terio portfelį, gelbėjimui smun 
kančio pinigo pasiryžęs imtis 
labai griežtų finansinių ( prie
monių. Gyventojai jau kalba 
apie galimus didelius suvaržy
mus ir gyvenimo pasunkėjimą.

Naujasis vyriausybės pirmi-^ Ryšium su tuo pasakojama, 
ninkas Pinay visai' nežinomas kaip sunku yra Anglijoje, kur 

-kaip__ politinis__veikėjas, bet siaučia baisesni nei per karą
kaip atstovas mažųjų pramo
ninkų klasės. Jis turi didelį pa
sitikėjimą arti jo esančių žmo
nių sluogsniuose, kaip padorus, 
tvarkingas savo įmonės vedė
jas — tikimasi, kad jis mokės 
ir valstybės reikalus tvarkyti 
kaip geras šeimininkas, i Visa 
bėda, kad jo vyriausybes opo
zicija parlamente vistik nema
ža— nors pasitikėjimo klausi
mą balsuojant, prieš Pinay bal 
savo vieni komunistai, gi socia
listai su gaulistais susilaikė ir 
visi kiti pritarė.

Artimiausios dienos parodys, 
kaip Pinay vyks tvarkytis, 
Schumanas .pasilieka užsienio

laujame ir iš visų. Mes nema
nome ir, turbūt, nemanysime, 
kad tų pačių baldų perstatinė- 
jimas tame pat kambaryje yra 
kokia nauja “reforma”. Taigi, 
kad Maž. Lietuvos atstovo įve
dimas į VLIKą būtų jau pilnas 
išganymas. Tie reikalai yra se
niai peraugę savo drabužėlį. 
Mes siekiame ir sieksime krikš 
čioniško bendro darbo ir to 
reikalausime ypač iš demokra-

pav. mėsos pardavimo suvar
žymai. šeimininkės pagal kor
teles - gauna mikroskopinius 
davinius. ,

Vienos šeimos galva grįžda
mas iš darbo užsuko pas mesi-, 
ninką .pairuti savaitinį davinį. 
Deja, • užmiršo paimtu popie
riaus, o mėsininkas “įpakavi
mo” neduoda — austerity. Pa
sikrapštė vyras po kišenius ir 
surado seną požeminichtrauki- 
nio bilietėlį.

— Bus geras, tarė mėsinin
kas ir suvynijo kljentui jo 
mėsos davinį į tą bilietėlį.

Grįžęs namo, vyras tiesia 
pirkinį žmonai. Išvynioja —gi 
mėsos nėra. Pasirodo, kad bi
lietas buvo kiauras—kontrolės 
pramuštas ir per tą skylutę 
mėsa pakeliui iškrito — buvo 
pamesta...

Tai labai būdingas šioms su
varžymų dienoms anekdotėlis

nimis...

taip nebūtų...
Taupo popierį ir kiti. Pav. 

iš Prahos atėjo toki žinik:
Popieriaus taupymo sumeti

mais laikraščiuose nebus skel
biami areštuotųjų buv. politi
nių veikėju sarašai, bet tik tų 
kurie dar lieka laisvėje...

Kartais ar ne per daug leng- 
.....vai pradedama* leisti . suauko

tus pinigus visokiems pasiva
žinėjimams ir skraidymams.

Gauname nemažai korespon 
dencijų, kuriose daromi prie
kaištai ALTo nariams, jog jie 
per dažnai skraido lėktuvais ir^> Kartojasi sena, tik daug tra- 
visad apsistoja pirmos klasės giškesnė lietuviško rašto isto- 
viešbučiuose. Aišku, to niekas rija: caro satrapas trėmė į Si- 

__ jiems neprikištų, jer kelionių bira, Kremliaus satrapai auto-

Iki šiam laikui buvo many
ta, jog.šv. Rašte tėra nedau
giau, kaip 20,000 klaidų. Tik
rumoje, .po dvidešimt metų ty
rinėjimo, rasta daugiau kaip 
50,000 klaidų ir visokių netiks
lumų.

Anglo-saksų mokslininkai,., 
ištyrę dvi paskutiniąsias klai
das Naujo Testamento, kuriuo 
naudojasi protestantai ir ka
talikai, rado ’.daugybę perraši- 
nėjimo klaidų, abejotinų saki- 
nių, netikslingų aiškinimų ir 
vėlesniais laikais padarytų pri- 
rašymų.

Galbūt, Jėzus Kristus ir sa
kė savo mokiniams, prisikėlęs

nekliu-

kil-

JA- 
jau

riu ištremia tais pačiais ke
liais. ir knygai užkuria laužą.

Skaitytojas įsminga į vieną 
klausimą: kodėl knyga buvo iš
leista, o vėliau taip 
sudeginta?
DEIMANTAS TARP 
STIKLO ŠUKIŲ

Baltaragio malūnas
do jokios politikos, nesipainio
ja į šių dienų problemas, nes 
tai praeities laikų graži legen
da, dvasia, turiniu, stiliumi to
lima šios dienos gerovėms ar 
negerovėms. Tai kuogi užkliu-

sąskaitas padengtų iš savo ki
šenės.

Ar ne per dažnai ir VLIKo 
atstovai pradėjo skraidyti per 
Atlantą ir važinėti į Paryžių 
ar Londoną. •

Aišku, Paryžius yra links- 
''mesnismiestas, negu anas kai
melis Vokietijoje, kur VLIKas 
turi įsikūręs štabą. Kiekvieną 
juk vylioja pabuvoti Paryžiuje, 
bet... pinigai yra aukojami 
nesniam tikslui.

Kodėl VLIKas atsiuntė į 
V net du atstovus, kada 
turėjo vieną?

Ar tai tiesa, kad tie atstovai, 
prof. Kaminskas gauna 300 
dol. ir prof. Brazaitis 500 dol. 
į mėnesį? Visuomenė norėtų 
žinoti. Ir kodėl toks skirtu
mas? Ar dėL to, kad prof. Bra
zaitis išlaiko šeimą?

Būtų taip pat gerai, kad 
ALTas patikslintų, ar j jo ka
są buvo grąžinti tie ,pinigai 
kuriais šimutis su Grigaičiu 
apmokėjo aną garsiąją telegra 
mą? Nors tai keli doleriai, bet 
iš principo... kadangi juodu 
pareiškė, jog ši telegrama bu
vusi privatiška.

ai jsitikinau, kad mes vaJi, 
kariečiai su savo ekonomine 
sistema pasiekiame didesnius 
rezultatus negu sovietai su sa- 
vo planuota sistema... Gyveni
mo lygis pas mus yra žymiai 
aukštesnis už rusų. Gal būt, 
kapitalistinuose kraštuose daž
niau pasitaiko kyšininkavimų, 
bet nežiūrint to, aš neno
riu atsisakyti nuo laisvės lais
vai išreikšti savo nuomonę.

pasaulį, -skelbkite Evangeliją 
visam sutvėrimui.” Niekas to 
nežino. Kad Morkus būtų ra
šęs tai savo evangelijoje, labai 
abejotina. Taippat ir sekantis 
tikrinimas: “Kas tikės ir bus 
pakrikštytas, tas bus išganytas, 
o kas netikės, bus pasmerktas”. 
Gi anekdotas apie moterį pa
leistuvę, kurią žydai norėjo už
mušti akmenimis, taip dažnai 
vartojamas pamoksulose, sa
kant: “Kas iš jūsų be nuodė
mės, tegu pirmas meta į ją ak
menį,” nors ir gražus, bei pil
nas pamokinimo, nustoja šian
dien savo tikras reikšmės, nes 
Jonas niekad nepasakojo šios 
istorijos.

Štai tik kelios išvados iš tų 
50,000, kurias rodo anglų ir a- 
merikiečių mokslininkai po il
gų metų studijavimo šventų 
tekstų ir rytų religijas.

1925 metais anglų moksliniu

kų grupė pradėjo pirmą kartą 
sistematiškai studijuoti Nau
jąjį Testamentą. Bet jų pir
mieji ieškojimai buvo siaura
me rate ir nedavė didelių re
zultatų, 
rikiečių 
kai iš 
pradėjo
jimus ir 1948 metais abi gru
pės susijungė ir per 2 metus 
padarė nuostabią pažangą.

Kadangi nėra Naujojo Tes
tamento originalo, teko pra- 
džioj a -surinkti visus raštus iš- 
blaškytus po visą pasaulį. Tas 
nebuvo taip -lengva padaryti. 
Kiekvienas pavydžiai saugo
jo. šv. Kotrynos vi,ęriųoly.nas 
Sinajaus kalnuose, kur randa
si; brangūs? papirusai, graikų 
patriarcho biblioteka Jeruza
lėje, Ato kalnuose stačiatikių 
vienuolynas ir kiti nedavė taip 
lengvai persifotografuoti teks
tus.

Dar sunkiau buvo sakysim, 
su Povilo evangelija: 22 laiš
kai yra Paryžiaus tautinėje 
^bibliotekoje, 8 Lduros vienuo
lyne Ato kalnuose, 3 Leningra
do muziejuje, 3 dviejuose Mas
kvos bibliotekose. Tačiau var
gais negalais .pavyko surinkti 
4,000 rankraščių Naujojo Tes
tamento, nej’aunesnių kaip 
1,000 metų ir apie 20,000 grai
kų, lotynų, siriejiečių, armėnų, 
koptų kalbom rankraščius vė
liau parašytus. Tarp jų buvo 
ir tokių, kurie buvo parašyti 
200 metais po Kristaus. Jie lai
komi, arčiausiai prilygstu ori
ginalui.

Rezultatas gavosi netikėtas: 
kai kurie posakiai ir net ats
kiri pastraipsniai, labiausiai 
komentuojami šv. Rašte, visai 
nebuvo žinomi senuose raštuo
se. Pavyzdžiui, pats seniausias 
tekstas Morkaus envangelijos 
baigiasi 8 eilutėje 16 perskyri
me: “Išėjusios jos pabėgo nuo 
kapo, nes jas buvo apėmęs dre-3 
bulys iš išgąsties. Jos niekam 
nieko nesakė, nes bijojo...”

Tolimesnė .pabaiga yra abe
jotina. Specialistai galvoja, 
kad ji buvo prirašyta daug vė- 
liau kurio nors .perrašinėtojo 
laisvu noru, pagražinimui teks 
to. ši garsioji frazė priklauso 
kaip. tik tiems perrašinėtoj ams, 
bet ne Morkui:

“Tuomet jis jiems tarė Eida
mi į visą pasaulį, Skelbkite 
Evangeliją visam sutvėrimui: 
Tuos kurie tikės, lydės tokie 
stebuklai: Mano vardu jie iš
varinės velnius, kalbės naujo
mis kalbomis, ims žalčius, ir, 
jei ką mirtingą gertų, tai jiems 
nekenks, jie dės rankas ant li
gonių, ir tie pasveiks”. (Mor
kaus’XVI, 15-18).

Vykdydami šį perskyrimą, 
kai kurios amerikiečių sektos 
rytinėje Virginijoj ir Tennesse 
laike pamaldų kalba nežinoma 
kalba ir naudoja žalčius.

Dviejuose seniausiuose rank
raščiuose (vienas Vatikane, o 
kitas Sinajaus kalnų vienuo
lyne) visai nėra šio pa
sakymo. Joks rankraštis senes
nis prieš VI amžių, neturi dau
giau 12 eilučių tos Morkaus

kėjo, kad 
žiavimas 
kad mūsų 
ir vertina 
Jus labiau 
Ir kai tie
tė suvažiavimo dalyvių nuotai 
ką, tuomet jie irgi pasisakė 
už ALB steigimą.

Deja, po suvažiavimo LOKo 
narių posėdyje įvyko rimtų ir 
pozityvių ginčų.

Tūlų partijų vadų poziciją 
palaikantieji partiniai LOKo 
nariai aiškiai pasisakė, paro
dydami partijų norą sudaryti 
ALB LOKą tik iš partinių at
stovų, numatytų partijų cent— išsiplėsti į kitus frontus, 
ruošė.

Nepasiekę tikslo, pradėjo ra
šyti statutą ir ligi šiai dienai 
jo dar nebaigė parašyti, besi
ginčydami ir tempdami ALB į 
partines žabangas.

Statuto suredagavimas buvo 
trukdomas dėl to, kad LOKo 
nariai yra pasidalinę per pusę. 
LOKo egzekutyve rytuose sėdi 
3 partiniai ir 1 nepartinis, gi 
Chicagoje 4 LOKo nariai, kaip 
atrodo, šoka pagal partinę mu 
ziką. Kad partijų vadai buvo 
ir/tebėra antipatiški ALB įstei
gimui, aišku ir dėl to, kad jų 
partinė spauda ALB suvažia
vimą sutiko šaltai, ir vengė iš 
gerosios pusės rašyti apie ALB 
idėją ir tikslus. Kai kurie par
tinės spaudos bendradarbiai ir 
korespondentai parašė nebūtų 
dalykų apie ALB kūrėjus—LO
Ko narius, ypač prel. Joną Bal 
kūną, A. Saulaitį ir dr. P. Vi- 
leišį.

Drįstu pasakyti, kad ligi šiol 
prel. Jonas Balkūnas buvo be- 
šališkai_nusiteikęs, visuomeniš 
kai samprotaująs ir ALB ne
tempęs į “klero-politikų” pu
sę. A. Saulaitis buvo griežčiau
siai pozityvus savo nusistaty
me prieš bet kurios partijos do
minavimą ALB ir bet kokių 
partinių motyvų įrašymą į AL- 

’ B statutą. Drąsiai galiu tvir
tinti, kad ne prel. Balkūnas, 
ar A. Saulaitis, arba, dr. P. Vi
leišis tempia ALB į partines 
žabangas, bet kiti LOKo nariai 
priklausantieji partijų cent- 
raųis ir klausantieji partijų 
vadu įsakymų kurie nuo pat 
pradžios trukdo ALB kūrybos 
darbą ir statuto paruošimą

W. M. Chase.

gi galima apleisti 
tuos laisvės kovo-

Sovietų , Sąjunga

Beto, greta t. v. horizonta
linio karo vyksta ir vertikali
nis būtent, už geležinės už
dangos. Ten vyksta karas pa
vergtų tautų prieš okupantus, 
nežiūrint kokia forma jis būtų 
vedamas. Ir jei iki šiol raudo
noji banga neužliejo Europos, 
tvirtina prof. Madariaga, tai 
didelė dalim tai yra nuopelnas 
tų bevardžių laisvės kovotojų 
Rytuose. Ar 
ir užmiršti 
tojus?

Taika su
reiškia taiką su pavergėjais, 
bet karą su pavergtomis tau
tomis ir su minėtais laisvės ko
votojais. Ir Vakarai turi rink
tis su kuo jie nori taikoje gy
venti — su totalitariniais reži
mais ar su pavergtomis tauto
mis. Kito pasirinkimo nėra. 
Reikia aiškiai matyti proble- 
mas, prieš jas neužmerkti akių 
ir ieškoti tikrų ir tikslingų ke
lių joms spręsti.

Belgų senatorius Motz pasi
sakė prieš neigiamas socializ
mo pasekmes kuris buvo būti
nybė XIX amž., bet kuris šian
dien darbininkų socialinei pa- - 
dėčiai pasunkėjus, dažnai virs
ta pažangos kliūtim. Socialis
tinį teisingumą socialines re
formas reikia skirti nuo kolek- 
tivizmo. Naujasis liberalizmas 
yra rytojaus politika, tvirtino 
senatorius Motz.

Tvirtą besąlyginį tikėjimą li
beralinėmis idėjomis ir laisvi 
vieningos Europos 
kurioje visos tautos 
vos tiek savo viduje 
tykiuose su kitomis
išreiškė Ir kiti kalbėtojai.

šis mitingas laisvame, ne
utraliame Šveicarijos krašte, 
kuris moka ginti savo laisves 
ir gerbia kitų laisves, buvo 
reikšmingas ženklas vykstan
čio naujos laisvos Europos at
gimimo. S- ž.

ateitimi, 
būtų lais- 
tiek san- 
tautomis,

knygos. 616 metais graikų teks
te randama paraštėje pastabė
lė. Kiek vėliau randame jau 
platesnė pastaba VII ir IX am-.

(Nukelta į 6 psl.)

iždo išlaidos, nes kiekvienas 
pulkininkas pats savo lėšomis 
išlaikys pulką.

Kareiviams surasti, Lietuvos 
vyriausybė išleido jau prie ru
sų praktikuojamą rekruto for
mą, pagal kurią didžiųjų že
mių savininkai turėjo duoti 
tam tikrą skaičių kareivių. 
Dėl tų 9 pulkų buvo reikalinga 
10,000 vyrų pėstininkų ir 4,000 
kavalerijai. Kareiviai turėjo 
būti tarp 18 ir 34 metų am
žiaus.

Bet jau pirmą dieną buvo su 
sidurta su dideliais sunkumais. 
Svarbiausias sunkumas, tai 
trukumas pinigų.

Valstybės iždas buvo tuščias. 
Rusai atsitraukdami išvežė vi
sus pinigus ir kraštas karo nu
alintas, nebegalėjo mokėti 
naujų duoklių. Lietuvoje ne
buvo kapitalistų, bankininkų 
ar didelių įmonių. Pinigams 
surasti vyriausybė bandė viso
kiais mokesčiais, bet gyvento
jai juos mokėjo labai neran
giai, nesiskubindami. Ir 1812 
metais vietoj numatytų 13 mi
lijonų zlotų į įždą įplaukė tik 
du milijonai.

Karo išlaidos buvo milžiniš-

ka-

im-
kad

kos. Vien apginklavimui 9 pul
kų reikėjo 4 milijonų, nekal
bant jau apie mokėjimą 
reiviams algų.

Tad Sapiega kreipėsi į 
peratbrių, prašydamas,
Prancūzija apsiimtų padengti 
dalį išlaidų, arba, bent duotų 
ginklų, jei nori turėti armiją.

Tačiau Napoleonas neskubė
jo su pinigine pagalba. Jis ma
nė, kad tie “turtingieji pulki
ninkai” patys sugebės iš savo 
kišenės apginkluoti pulkus. 
Bet greit turėjo nusivilti. Jie 
tiesa turėjo didelius žemės 
plotus, bet pinigų ne cento.

Po dviejų mėnesių derybų, 
Napoleonas, įsitikinęs, kad tas 
paraližuoja kariuomenės orga
nizavimą, nutarė duoti maža 
finansinę pagalbą paskolos 
formoje.

Prie viso to prisidėjo dar ki
ti sunkumai. Pulkininkai, ne
turėdami vjokio prityrimo ka
riškuose reikaluose, nemokėjo 
vadovauti pulkams. Gerų 
rinkų buvo labai mažas 
čius.

Į Lietuvos kariuomenę 
ninkais bajorai įstodavo
protekciją, arba sumokėdami

kari- 
skai-

kari-
per

didelius pinigus už laipsnius. 
Kai kurie pulkininkai, sudary
dami pulko kasai pinigų aiš
kiai pardavinėjo aukštuosius 
karininkų laipsnius labiau tur
tingesniems bajorams, arba 
net duodavo kapitono laipsnį 
tik tam, kuris pasižadėdavo su 
savimi atsivesti 100 apginkluo
tų vyrų.

Su kavalerija buvo blogiau, 
truko arklių jai, nes rusai at
sitraukdami buvo išvedę iš 
Lietuvos beveik ’ viusus arklius.

Kareivių rekrutas irgi vyko 
nelengvai. Nežiūrint, kad vy
riausybė kreipėsi į bajorų pa- 
trijotiškumą ir kad kariuome
nėj tereikėjo tarnauti tik 6 
metus vietoj 25, mažai atsira
do savanorių.

Valstiečiai, pamatę, kad jų 
išlaisvinimu niekas nesirūpina 
ir toliau turi nešti baudžiavą, 
visai nenorėjo stoti į tokią ka
riuomenę, kuri turėjo .ginti ne 
jų, bet bajorų interesus.
Sekančiame numeryje: SNIE

GO PŪGOJE TRAUKIASI NA
POLEONO ARMIJOS LIKU
ČIAI

Kaž kada teko matyti kari
katūrą. Du basi generolai su 
plačiomis skrybėlėmis, apsi
karstę granatomis ir pistole
tais susėdę po palmėm, kalbas:

— Ką mes po pietų darysi
me?

— Gal mažą revoliuciją...
Ši karikatūra vaizdavo Pietų 

Amerikos gyvenimą. -
Revoliucija ten paprastas da 

lykas, kaip Japonijoje žemės 
drebėjimas, ar Prancūzijoje vy
riausybės krizė.

Panaši revoliucija pasikarto
jo prieš kelias dienas Kuboje. 
Buvęs jau anksčiau preizden- 
tu gen. Batista, kuris genero
lu pasidarė iš paprasto viršilos 
irgi tik per revoliuciją, dabar 
iš- naujo susigrąžino sau prezi
dentišką titulą, o buvusį prezi
dentą Carlos Prio Socarras a- 
reštavo, neva tai už išdavimą...

Tik 
Per 

mušti

Dr. S. BiežisBŪKIT SVEIKI - ------------------- - -----------------plaučių Uždegimas yra
PAVOJINGIAUSIA LIGA

ir plaučių ,

pramonės, 
su vienu

asmuo turi nosyje ir burnoje nesuskaitomą 
daugybę įvairių bakterijų, kurios jam yr^u vi
siškai nepavojingos if su kuriomis jis taikin
gai sugyvena. Tačiau tos pačios bakterijos, 
paleistos oran, kad ir visai nekaltu misičiau- 
dėjimu ar sukosėjimu, jau nekalbant, kada tu
rima slogą, jos, įsigavusios kito žmogaus bur- 
non ar plaučiuosna, sukelia slogą, plaučių už
degimą, 
gas.

sparumas. to neretai gaunamas 
uždegimas.

Didesniuose miestuose, ypač 
kur yra daug fabrikų, .susiduriame
gan rimtu .keblumu. Juodieji dūmai veržiasi 
didžiuliais kamuoliais iš tūkstančių kaminų. 
Daug tų dūmų neretai pasidriekia ir laikosi 
prie žemės vietoje kilti aukštyn, o jų suodžiai 
neišvengiamai krinta žemyn. Dažnai tie dū
mai ir suodžiai esti taip įkyrus, kad erzina no
sį, gerklę ir plaučius. Iš to neretai kyla visokie 
šalčiai ir ilgainiui baigiasi plaučių uždegimu 
ar kitokia komplikacija.

Kol kas viso to pašalinti negalima, nors 
jau yra padaryta daug. Mat, visa bėda, kad 
miestu sveikatingumo skyriai neturi legalios 
teisės įvesti tam tikrų apsaugos priemonių. Kai 
kurie miestai, pvz., New York, tokius įstatymus 
jau turi, jeigu iš kurio kamino pasirodo juodi 
dūmai, tai savininkas baudžiamas.

Praktiškiausia yra, norint nors šiek tiek 
apsisaugoti nuo tų dūmų ir suodžių kenksmin
gumo, kai lūpos visada laikomos užčiauptos ir 
kvėpuojama tik per nosį. Mat, nosis, be savo 
kitokių funkcijų, veikia kaip labai vykęs koš
tuvas, kuris sulaiko dulkes, taipgi ir visokias 
kitas medžiagas, kad jos nepatektų į plaučius. 
Ta pati nosis šaltam orui esant sušildo įkve
piamą orą, norėdama apsaugoti plaučius nuo 
persišaldymo.

Ne retenybė yra plaučių uždegimą parsi
nešti ir iš susirinkimų arba draugiškų sueigų, 
kur vienas kitas, turėdamas slogą, čiaudi ir 
kosti, žinia gi, kad sučiaudėjimas ir kosėjimas 
paleidžia milijonus bakterijų, kurias sveikie- 
pi sukvėpuoja į plaučius. Medicinos mokslui 
yra labni gerai žinomas faktas, kad kiekvienu:

influenzą ir kitas rimto pobūdžio 11-Vienos jų esti labai nuodingos, * kitos mažiau. 
Todėl ir plaučių uždegimo liga skirtingą eigą 
turi toms pačioms sąlygoms esant. •

čia iš dalies paaiški, kodėl vieni ligoniai 
kartais net prie menkos priežiūros pagyja, o 
kiti, visu stropumu moderniškais vaistais gy
domi, neatlaiko. Bet ir čia reikia žinoti, kad 
daug nulemia paties ligonio stiprumas, jo or
ganizmo atsparumas prieš jam susergant.

Kodėl plaučių uždegimas taip mėgsta žmo
nes lankyti šalčių laikotarpyje, o kur kas re
čiau lankosi šiltam orui esant? Yra aišku, kad 
žema temperatūra, vadinasi, šaltas oras, vi
siškai nėra tikruoju plaučių uždegimo ir kito
kių ligų pagrindu. Tas pats šaltas oras pri
verčia žmones kitaip gyvenimu rūpintis, negu 
vasaros metu.

Gana dažnas atsitikimas, kai gyvenami 
kambariai menkai vėdinami, ilgainiui paker
tamas žmogaus atsparumas įprieš ligas, tada 
kad ir menkas susirgimas 
įsigalėjusioms, bakterijoms 
jingą plaučių uždegimą.

Antra svarbi yda yra 
kambariuose. Nors patarlė 
kaulų nelaužo, bet dažnu
pačią gyvybę pakerta. Išėjus laukan iš peršil- 
dyto kambario, persisaldoma, sumažinama at

PLAUCIŲ UŽDEGIMAS
Rudeniui besibaigiant ir artėjant žiemai, 

neretas, sulaukęs senesnio amžiaus asmuo, se
niau susidomėdavo: Kaip aš praleisiu! šią 
žiemą, ar dar liksiu gyvas, o gal jau ši bus pas
kutinė?

Taip galvodamas, dažnas turėdavo minty
je rimtą ligą, gal vieną rimčiausių ir pavojin
giausių jo amžiui žiemos metu — tai plaučių 
uždegimą. Tais laikais net teisingas ir posa
kis buvo įsigyvenęs, kad plaučių uždegimas 
esąs geriausias senyvo žmogaus draugas, nes 
ta liga jį amžinai atpalaidoja nuo visokių kas
dieninių vargų bei bėdų.

Kitaip ir negalėjo būti, nes ši liga yra itin 
rimto pobūdžio kiekvienu atveju, nežiūrint 
žmogaus amžiaus ir jo gyvenimo sąlygų, šiuo 
metu modernios medicinos pažangos dėka jau 
turime vaistus, kurie tinkamai ir laiku varto
jami didelei daugumai žada linksmą pavasarį 
kad ir senyvo amžiaus žmonėms. Tačiau 
kia pastebėti, kad plaučių uždegimu ir 
laikais nėra sumažėjęs pavoju* susirgti 
kaip tai būdavo prieš dešimtis metų.

Plaučių uždegimas dauguma atveju
mirtinė liga ir nūdien, jei ji laiku nėra gydo
ma. Plaučių uždegimą sukelia įvairių rūšių 
bakterijos, kuriu nuodingumas nevienodas.

KODĖL NE VISI PAGYJA 
senų laikų žmonės kažkodėl įpratęNuo 

galvoti, kad, norint išgydyti bet kokią ligą, gy
dytojui reikia žinoti tik du dalykus: atspėti ją 
ir gerus vaistus prirašyti. Gi pačiam ligoniui 
jau nieko ir nebelieka: tik tuos vaistus gerti 
ir laukti valandos, kada pasveiks ir atsikels iš 
lovos.

Iš paviršiaus žiūrint, rodos, taip ir privalė
tų būti. Juk gydytojas yra tam, kad atspėtų 
ligą. Kam gi jis ėjo mokslus, kad negalėtų pri
rašyti gerų vaistų? Tačiau tikrumoje nėra nie
ko tolesnio nuo teisybės. Jeigu jau taip būtų, 
tai nereikėtų didžiulių ligoninių, nebūtų reikar 
lingos tos brangios tyrimo laboratorijos, ne

pastorhis Niemoller, ku-

yra

duoda gerą 
pagaminti

šilima 
šilima

progą
pavo-

rei- 
šiais 
taip,

šis vėliau pabėgo į JAV. 
visą revoliuciją buvo už
tik 2 policininkai....

netinkama 
ir sako, kad 
atveju ji neretai ir

Jei 
ris neseniai lankėsi Maskvoje, 
o dabar buvo atvykęs i Ame
riką, yra susižavėjęs Stalinu, 
tai jo duktė, kurią jis buvo 
nusivežęs į Maskvą, smarkiai 
apsivilusi rusais ir jų kultūra.

— Per šią kelionę, — sako

Siandieninis gydymas yra labai painus. 
Nustatyti ligą dažnai jau nėra taip sunku. Ta
čiau to dar neužtenka. Kiekviena liga, taip, 
kaip ir kiekvienas ligonis sudaro didžiulių 
problemų, kurias nevisuomet galima išspręsti 
ir naujoviškiausiomis priemonėmis.

Sekančiame numery: LIGONIO GERA NUO
TAIKA — SVARBUS FAKTORIUS.
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Jei paskelbė rezoliuciją spau 
dos reikalais, tai, matyt, kad 
jiems ji. jau buvo labai reika
linga.

Sovietai vis nebaigia stebi
nę vakarų pasaulį su savo stai
giais pasiūlymais, kurie kar
uos iškrypsta iš Kremliaus po
litinės linijos.

Pereitais metais ' “keturių” 
konferencijoje Paryžiuje buvo 
veltui praleisti ištisi mėnesiai 
besiginčijant dėl darbotvarkės.

Gromiko tada grūmėsi Raus
vuose rūmuose, kad 
tijos nuginklavimas 
sytas pirmoj eilėj į

Dabar Kremlius,

tik Vokie- 
būtų įra- 

darbotvar-

sudeginda- 
tada tiek
Gromikokovojo, per tą patį 

siūlo suvienyti Vokietiją, duo
ti jai tautinę armiją su laivy
nu ir aviacija ir amnestuoti 
visus nacius, paleidžiant iš ka
lėjimų karo nusikaltėlius.

Prie staigių Kremliaus posū
kių mes esame pripratę. Ir šis 
sovietų pasiūlymas mus ne
stebina. Suplėšyti sutartis, pa
keisti nusistatymą, Stalinui y- 
ra niekis, jei tik iš to Sovietų 
Rusijai bus kokia nauda.

Tačiau prie tokių Kremliaus 
triukų 
karų 
vieną 
baisiai

vis negali priprasti va- 
komunistai , kurie jau 
kartą buvo pastatyti į 
nepatogią padėtį.

kada Stalinas su Hitleriu 1939 
metais pasirašė paktą. Tada 
jie turėjo iš pagrindų pakeisti 
visą savo politiką (jei tik jie 
dar tokią turi).

Nelengva Kremliaus lioka
jams bus ir šį kartą. Dar va
kar smarkiausiais žodžiais ko
voje prieš Vokietijos apginkla
vimą, dabar turės remti Krem
liaus pasiūlymą ir draugiškai 
kalbėtu su naciais, kuriuos 
Stalinas nori įjungti 
kratiškos” Vokietijos 
mą.

Sakysim, prancūzų 
tų atstovas Kriegel Valrimont, 
iš ryto parlamente smarkiau
siais žodžiais kovojo prieš Vo
kietijos apginklavimą, vakare, 
pasiskaitęs Tasso pranešimą, 
pakeitė toną ir atsisakė tuo 
klausimu kalbėti. Aišku, lau
kia naujų “ukazų” iš .Krem
liaus, bijodamas nukrypti nuo 
“linijos”.

į “demo-' 
atstaty-

komun įs

Bet palikime komunistus pa
čius susitvarkyti su savo bosu 
Stalinu. Pažiūrėkim geriau, iš 
viso ką reiškia ši staigi Krem
liaus iniciatyva?

Sovietai, bijodami, kad va
karų Vokietija bus įtraukta į 
Atlanto bloką, visaip stengiasi 
tą suartėjimą susabotuoti. Jau 
prieš Briuselio konferenciją 
jie bandė, bet po Lisabonos pa
matė, kad sąjunga realizuojasi. 
Tad jie nutarė paspęsti vaka
rų sąjungininkams spąstus, ku
riuose yra du įėjimai.

Vienas iš jų pavojingas, tai 
pasitikėti šios sovietų notos 
nuoširdumu ir pradėti dery
bas, antras pavojus — atsisa
kyti nuo derybų.

Dėl pirmojo atvejo visas pa
saulis yra vienos nuomonės. 
Nuoširdumo iš sovietų pusės 
nėra. Per daug jau aiškiai ky
šo spąstai iš .po jų notos.

Su savo nota sovietai krei
piasi ne į vakarų valstybių vy
riausybes, bet į pasaulio opini
ją, kad, vakariečiams atsisa
kius derėtis, galėtų šaukti, 
štai kas yra tikrieji karo kurs
tytojai... Tai jie, o ne mes...

*Todėl pasaulinių įvykių ste
bėtojai pataria labai atsargiai 
leistis su sovietais į kalbą, ap- 
galvojant kiekvieną žodį, kiek
vieną smulkmeną ir nesiduoti 
aklai įtraukiamiems į spąstus.

Jei fazanas neklykautų, tai 
medžiotojas jo nepamatytų,— 
sako mano kaimynų japonų 
priežodis (lik Ramiojo Vande
nyno ežeriukas skiria mus nuo 
tos žydinčių vyšnių šalies)...

Tas priežodis gal truputį tin 
ka ir dešimties VLIKo grupių 
atsišaukimui, kurį apšnekėjo
me praėjusį kartą ir kuris, 
kaip matėme, kvietė lietuvišką j 
spaudą nutilti, id&it VLIKas 
galėtų ramiai atlikti savo pasi- 
mtus uždavinius.
Jei VLIKas netolimoje 

kiek tolimesnėje praeityje 
būtų priėmęs ir net skelbęs 
vo vardu kaikurių, nelabai
mingų, o kartais ir visai nepa
grįstų rezoliucijų, jei tam tik
ros jo grupės ir ypač jų spau
da nebūtų pradėjusi kitų “veik 
snių” smerkti, kitų grupių in
kriminuoti, kitų “veiksnių” ir 
pavienių asmenų atakuoti, — 
žodžiu, jei fazanas savo ir sve
timame miške nebūtų pradė
jęs taip smarkiai klykauti, tai 
greičiausia medžiotojai jo bū
tų nepamatę, ar bent nebūtų 
buvę sugundyti prisišaudyti...

1 Ligi šiol, berods, jokių rim
tesnių rezoliucijų ir atsišauki
mų VLIKas nėra paskelbęs, 
kuriomis nepritartų ir kurios 
būtu nenaudingos krikščionių 
demokratų blokui.

Po susitarimo su diploma
tais išardymo, blokas pasijuto 
gerokai izoliuotas. Vadui Kru
pavičiui, tarp kitko, buvo pri
minta, kad jis kadaise ir su 
“totalistais” yra bendravęs ir 
karo pradžioje net Lietuvos 
bolševikų partijai daręs ne vi
sai išmintingų pasiūlymų, o 
Naujienos stačiai paprašė pasi 
aiškinti ir tikrą teisybę pasa
kyti. Suprantama, pasidarė ne
malonu ir drauge pageidauti
na, kad spauda nutiltų ir leis
tų jam toliau ramiai vykdyti 
“savo pasiimtus uždavinius”.

Toks pageidavimas yra, kaip 
anąkart sakėme, .ganėtinai ge
ras, — bet ar jis visai krikš
čioniškas? 1

pildytų be galo sunkų nusikal
timą prieš lietuvių tautą.

Ar visą tą kampaniją prave- 
dus, reikia dabar nutilti ir 
duoti jokių paaiškinimų?

Tiesa, min. Lozoraitis jų 
bai mažai tėra davęs; bet

lietuvių visuo- 
nerami, reilfe- 

toks elgesio bū-

ne-

la- 
visi

SKRIAUDŲ ATITAISYMAS IR ARTIMO MEILĖ
LIETUVIŲ NACIONALISTŲ 

PARTIJA buvo išmesta iš VLI
Ko, nors Lietuvoje buvo viena 
iš aktyviausių ir pirmųjų jo 
steigėjų.

Apkaltinta bendradarbiavi
mu su anuometiniais Lietuvos 
priešais, o dabar ir papildomai, 
kad buvo “nedemokratinė.”

Daugiausia jos žmonių pa
stangomis vėliau įsteigtas Lie
tuvos Atgimimo Sąjūdis ne
kviečiamas į VLIKą ir kaiku- 
rios spaudos vadinamas “vol- 
demarininkais,” totalistais, dik 
taĮūrų siekėjais.

matėme, kaip 
menė pasidarė 
laudama, kad 
das liautųsi.

Bet ar teisingumas nereika
lauja, kad skriauda pirmiau
siai būtų atstatyta iš pusės tų, 
kurie ją .pradėjo ir darė?

MAŽOSIOS LIETUVOS TA
RYBA apskelbiama, kad ji ne
galinti būti priimta į VLIKą, 
kaip sritinė grupė ir, svarbiau
sia, kad ji nėra partija (ir ko
vos organizacija)!

Kaikurių valdytojų melagin
gai skelbdama, kad ji to ir ne
norinti... Visi tie argumentai 
yra nonsensas, ir dėl šito viso
kioj spaudoj buvo daug rašyta.

Ar tai reiškia, kad reikia su
stoti kovoti prieš tokį nonsen
są, tarp kitko, daugelio lietu
vių įsitikinimu, žalinga busi
mosios Lietuvos valstybiniams 
interesams?-^ -

Tai tik keli pavyzdžiai, be 
abejo, vieni iš ryškiausių, vie
ni iš skaudžiausių.

Koks dėsnis reikėtų pritai
kyti žaizdoms gydyti ir lietu
viško kūno sveikatai stiprinti.

Drįstu kukliai manyti, kad 
geriausias dėsnis gal būtų 
krikščioniškasis. Tik neužten
ka jį skelbti, bet būtinai įvyk
dyti. Paprastai išsireiškiant, jis

nebegriešyti, o padarytas skriau 
das tuojau atitaisome.

Tik tada gal būsime ne tik 
demokratai, bet ir krikščionys. 
Ir artimo meilė, lietuvio žmo
gaus meilė, sandora ir protin
gas bendradarbiavimas nevirs 
tokiu pasityčiojimu, kaip jis 
buvo dabar, — spaudoje ir gal 
dar daugiau ir riebiau “užkuli
sinėje akcijoje,” net kitatau
čių ausims...

Pagaliau, tūlų VLIKo grupių 
ir kaikurios spaudos piktini
masis, kad viešai pradėta kri
tikuoti VLIKo tarppartinė po
litika bei josios priemonės ir 
net atskiri asmenys...

Taip, kritika, paremta tik 
neigimais, šmeižimais, diskri
minacijomis ar melagingais 
prasimanymais, yra žalinga ir 
reikalui, ir Lietuvai, * ir viso
kiems veiksniams, kuriems'- ji 
trukdo ramiai dirbti. Bet į vi
sokią kritiką reikia mokėti ir 
galėti atsakyti. Svarbiausia, 
reikia mokėti veikti ir elgtis 
taip, kad kritikos netektų bijo
tis. Laisvų žmonių laisvoj spau 

, doj kultūringa kritika yra
v-reikalinga, kaip skesvėjis su- . net ELTA 1951. m. 1 d. buvo 
gedusiam orui pravėdinti.

Nemanau, kad lietuvis laik
raštininkas galėtų lengvai su
tikti su norimu jam uždėti 
apynastriu. Ir kodėl? Ar tam, 
kad tylėti dėl negerų įvykių ir 
palinkimų? Ar tam, kad ne
svarstyti tikrą nerimą jau ke
liančių reiškinių? Pagaliau, ar 
tam, kad nesudrausti aiškių 
mūsų visuomenės mulkinimų 
arba patriotinės visuomenės 
sudėtų lėšų kartais perdaug 
jau abejotino ■ eikvojimo? Ar 
tam, kad patekus į aklą gatve
lę, nebe j ieškoti jokios išeities 
ir geresnių kelių bei priemo
nių Lietuvos laisvės bylos rei
kalui? Ne, mieli vyrai ir mote
rys, — manau, kad dėl to ne
reikia tylėti. A varūs asmenys ir 
priemonės niekad tokios kriti
kos nebijos ir blogąją lengvai 
atlaikys. Su netiesa niekas ne-

skambetų: — kviečiame visus nugalės tiesos, — juk čia rre 
nebegriešyti, patys pasižadame kariuomenių rungtynės...

Ne, visai krikščioniškas toks 
reikalavimas neatrodo esąs. Ir 
vargu ar pagrįstas visais gy
vaisiais lietuviškais interesais.

Duokime trejetą konkrečių 
pavyzdžių. Jų būtų tiek, kad 
padidintame Vienybės nume
ryje neužtektų vietos surašyti. 
Bet tiek jau to....

LIETUVIŲ REZISTENCINĖ 
SANTARVE iš karto per Vykd. 
Tarybos rezoliuciją ir dalies 
mūsų spaudos buvo apšaukta, 
kaip nepageidaujamas ir žalin
gas jėgų skaldymas. Vėliau ji 
pavadinta — užsimojimas su- 
griauti VLIKą,
kuolų į jo ratus, talkininkavi
mas Lietuvos pfiešims, fikcija, 
oro pūslė, sušlapusios vištos, 
nerimtas darbas, ųepatikimų 
ir gal bolševikinių agentų liz
das, jos darbas gal atliekamas 
su NKVD pagalba, nusikalti
mas demokratijai, diktatūri
nės svajonės, jos veikėjai — 
nerimti, nesubrendėliai, susi
kompromitavę, tai buvę kraš
to rezistencijos valios falsifi- 
katoriai, klastuotojai, ambicin 
gi jaunuoliai, ir tt. ir tt.

Ar manoma, kad tai buvo vis 
“komplimentai” ir kad iš to 
yra nauda Lietuvos bylai ir mū 
sų visų pajėgų vieningumui?

Atrodo, kad ne taip. Atrodo, 
kad > tokias labai sunkias in
kriminacijas reikia išaiškinti. 
Jei jos teisingos — pasmerkti, 
kaltuosius, jei .neteisingos — 
atšaukti. Kiekvienu atveju, jo
kia rezoliucija neturi morali
nės teisės reikalauti, kad taip 
sunkiai apkaltinta grupė turė
tų nutilti, nedrįstų nei atsaky
ti, ir kad taip jai primestos 
“kaltės” ir plačiai paskleisti 
visuomenėje nuodai pasiliktų, 
kaip tų “nusikaltimų” įrody
mai...

kaišiojimas Kaip Laisvoji Lietuva (To
ronte) neseniai faktais įrodi
nėjo, yra įspūdis, kad visos to
kios legendos buvo pramany
tos ir kad_ atsakomybė už .pra
eities veiksmus be galo viena
šališkai paskirstyta. Ar būtų 
teisinga drausti taip sunkiai 
užpultiesiems gintis ir kliudyti 
jiems aktyviai ješkoti tiesos, 
taigi, kartais ir patiems atakųo 
j ant?

LIETUVOS DIPLOMATIJOS 
ŠEFO legali ir valstybinė ins- • 
titucija kaikieno užsimota iš 
viso “nepripažinti” ir jos vaid
menį net degraduoti ligi Lie
tuvai kenkiančio nulio. Insti
tucijos šefui, kaip asmeniui, 
mįnisteriui Lozoraičiui nepri
pažįstama joks titulas. Jo dar
bas*, kaip neseniai • Paryžiuje, 
sąmoningai ir nereikalingai 
buvo dubliuojamas, vėliau ir 
spaudoje sušmeižiamas, jis 
pats tolydžio apšaukiamas to- 
talistų, diktatūrininkų, valdžios 
siekėjų, Lietuvos reikalų ken
kėju. Nors jis VLIKo derybų 
plotmėje niekur nėra rėmęsis 
“Kybartų akto” raide ir dva
sia, jam viešai prikišama, kad 
jis tai daro ir to nori, ir taip 
darydamas automatiškai pa

Napoleonas Lietuvoje (7)

VLIKAS KELIASI Į PIGALLį

VLIKo įgaliota LRS pasmerkti. 
Pasmerkime buvo net iškreip
tas LRS vardas. Nepadėta jo
kių pastangų iš anksto ir iš tie 
sioginių šaltinių ištirti, kodėl

ir kokius

Kaip

krūvų,

50000 KLAIDŲ NAUJAME TESTAMENTE
Tvirtina amerikiečių ir anglų mokslininkai

stropiai

Abu 
kad 
pri-

paskelbus, 
kad LRS,

1942 metais keli ame- 
tedlogai ir mokslinin- 
Chicagos universiteto, 
daryti panašius tyrinę

kurie 
Terra 
giliai

KAS NENORI BENDRADARBIAUTI?

Iš informuotų LRS sluogsnjų 
pranešama:

Paskutiniu metu kai kurių lie
tuviškoje veikloje žinomų asme
nų patiekti pareiškimai spaudai 
tendencingai palietė LRS ir 
prasilenkė su tiesa.

P. Brazaitis savo pareiškime 
nušviečia padėtį netikroje švie 
soje. Netiesa, kad LRS neieš
kojo bendradarbiavimo su VL- 
IKu. Dar prieš LRS įsteigimą 
jos kūrėjai buvo kreipęsi į 
VLIKo ir VT pirmininkus bei 
atskirus VLIKo narius, nuro
dydami tokio bendradarbiavi
mo reikalingumą. Atsakingas 
šiandien LRS asmuo dar 1949 
metais buvo susitikęs su VT 
pirmininku išsiaiškinti dėl ga
limo bendradarbiavimo, 
pastarieji vėliau pareiškė, 
jie buvo susitikę tik kaip 
vatus asmenys.

Įsteigta 1950. IX. 8 d. 
visas savo pastangas turėjo 
kreipti į orgarįizacinį darbą. 
Pačiai LRS vadovavo tik orga
nizaciniai komitetai. Nors LRS 
dar niekur nebuvo visiškai pa
sisakiusi, vien tik pats jos iį- 
steigimo faktas buvo sutiktas 
šmeižtais, ir prasimanymais ir

REIKALINGA SUGEDUSĮ ORĄ PRAVĖDINTI
Ligšiolinė mūsų “laisvinimo 

amato” kritika, man rodos, bu
vo pusėtinai pozytivL Tik jos 
dėka visuomenė buvo daugiau 
pabudinta sujusti, kad vienos 
kitos politinės grupės partinis 
apjakimas nevestų Lietuvos rei 
kalų giliau į prarają. Tik ta 
kritika. sulaikė daug ką nuo 
veiksnių ir užsimojimų, ku
riems patamsis ir kitų tyla-yra 
taip patogūs pasireikšti. Patir
tis parodė, kad ne kritikai ne
šė į dienos šviesą tikrai diskre
čius faktus, ir tokių nusikalti
mų jokis patriotinis lietuvių 
laikraštininkas nėra padaręs.

dėl savinas! visas “valdžias” ir 
burnas laiko .užčiaupę tik ten, 
kur, jiems naudinga^.gi- plačiai 
pravėrę ten, kur kitiems “veiks 
niams” gali lengvai pakenkti, 
kad tie atsikvošės ir eis prie 
darnaus krikščioniško bendra- 
biavimo. Nes to reikalauja Lie
tuvos interesas.

Bet . “rezistenciniai veiks
niai,” seniau BDPS užsienio 
delegatūra, vėliau ir dabar Lie
tuvių Rezistencinė

# yra ilgai tylėjusios, nei viešu
mos, nei norėdamos, nei mėg- 
damos kritikuoti kitus, arba 
tai darydamos labai kukliai ir 
ribotai, — idant Lietuvos rei
kalas nieku nenukentėtų. Kan
triai buvo laukta ir kentėta su 
viltimi, kad tie, kurie kažko-

KŪRYBOS PRASIVERŽIMAS
PRO GELEŽINĘ UŽDANGA LAISVOS NUOMONĖS

Apie A. Lietuvių Bendruomenę

LAISVĖ - TAIKA.
*•

Bet kai pakartotinai buvo į- 
sitikinta, kad tokios viltys lig- 
šiol buvo tuščios ir padėtis 
gresia tik blogėti, stačiai su- 
barbarėti, — mes pasiryžome 
pasakyti kiek tiesos viešumoje 
apie save ir apie reikalus, ku
rie mus, kaip lietuvius, tiesio
giai interesuoja. Ir su epiniu 
ramumu galima pareikšti, kad 
mes tai sakysime ir toliau,

Santarvė kol paliestieji nuodingieji ga
rai nebus išsklaidyti ir . prida
rytoji Lietuvos reikalui žala 
atitaisyta.

Dėl viso 
kritikos. Jei 
ar klystame
namų Įrodymų, mes taisysime tų kurie vadina save krikščio- 
savo klaidas. To paties reika-

to mes nebijome 
kur buvome klydę 
dabar, gavę įtiki -

LIETUVOS ARMIJOJE KARININKAI
PIRKDAVOSI LAIPSNIUS

Steigdamas Lietuvos vyriau
sybę, Napoleonas savo akte 
buvo jai pavedęs kuo greičiau 
sudaryti armiją, kad galėtų 
Lietuvoje turėti pagelbinę ka
riuomenę.

Pirmiausiai Vilniuje buvo į- 
steigti du batalijonai, suside- 
dą iš 6 kuopų ir Kosielskis, bu
vęs artilerijos pulkininkas, bu
vo paskirtas tų dviejų batali- 
jonų vadu.

Lietuvos vyriausybė pagal šį 
aktą buvo pasiryžusi kiekvie
name didesniame mieste Jsteig 
ti panašius batalijonus, visuo
se miesteliuose turinčiuose ma
žiau 200 gyventojų, organizuo
ti miliciją.

Šita tautinė sargyba, kaip ji 
vadinama yapoleono akte, tu
rėjo saugoti valstybės ir pri
vačias nuosavybes.

Kariuomenės organizavimas, 
pasirodė nelengvas dalykas ir 
Napoleonui niekad nepasisekė 
visiškai pilnai įgyvendinti, šiek 
tiek pasisekė "Vilniuje, kur 
nors ir blogai ginkluotus, pa
vyko surinti 826 vyrus, vietoj 
numatytų 1450.

Tvarkos išlaikymui, Napole
onas įsakė lietuvių didikams 
visame krašte organizuoti žan 
damerijas, kurias turėjo ko
manduoti apylinkės pulkinin
kas. Kiekviename apskrity bu
vo numatyta sudaryti žanda
rų kuopas iš 107 vyrų.

šita žandamerija, koman
duojama didikų ir sudaryta 
grynai iš bajorų, buvo skirta 
tik tvarkos palaikymui. Bet 
bajorai ne labai jau skubėjo 
stoti į žandameriją. Ir teko 
kiekviename apskrity organi-

zuoti tik iš 50 žmonių, vietoj 
107.

Salia to, Lietuva turėjo su
organizuoti ir reguliarios ka
riuomenės 5 pėstininkų ir 4 ka
valerijos pulkus.

Tų pulkų vadus Napoleonas 
parinko visai nežiūrėdamas 
kariškų sugebėjimų ir išmoks
linimo, o vien tik žiūrėdamas 
kas turi kokį turtą. Tokiu bū
du, pulkų vadais tapo patys 
turtingiausieji bajorai, kurie 
beveik nieko neišmanė apie ka 
riuomenę ir jos organizavimą.

Praktiškai pulkai buvo ko
manduojami majorų, kurių di
džiumą Napoleonas paėmė iš 
lenkų armijos.

šitokiu būdu Napoleonas 
stengėsi į armiją įtraukti svar 
blausias lietuvių didikų šeimas 
ir tikėjosi, kad dėl to sumažės

LRS buvo įsteigta 
siekius ji turi.

Tokį pasmerkimą 
sunku buvo laukti,
būdama organizacinėje stadi
joje, tuojau kreiptųsi į VLIKą, 
siūlydama savo bendradarbia
vimą.

Tačiau susidariusi Vyr. Ko
mitetą ir viešai spaudoje pasi
sakiusi dėl savo siekiamų tiks
lų, LRS visa tai pranešė VLIKo 
pirmininkui. Bendradarbiavi
mui reikia dviejų šalių — p. 
Brazaitis ir šiandien tebetvir
tina, kad VLIKo nuomonė apie 
LRS nėra pasikeitusi. Tad ben- 
dradabiavimo nenori ne LRS, 
bet VLIKAas.

P. Brazaitis tendencingai te
betvirtina, kad LRS sudaryta 
maždaug tų pačių žmonių, ku
rie buvo VLAKo ar BDPS gru
pėse. Jis, tačiau, nutyli, kad 
VLAKas buvo tąsa Lietuvoje 
veikusių pogrindžio vadovybių 
— Lietuvos Išlaisvinimo Tary
bos ir Vienybės Komiteto. Jos 
buvo sudarytos maž. VLIKui 
karo įvykių eigoje išsiskirsčius 
ir tik po metų atsikūrusiam už
sieny. Tokio organo įsteigimą 
patvirtina ir “Daumantas” sa
vo knygoje “Partizanai už ge
ležinės, uždangos” (psl. 211). 
P. Brazaitis taip pat nutyli,’ 
kad VLIKo atstovai Baden 
Badene 1948 metais tarėsi kaip 
tik su VLAKo ir BDPS prez. 
atstovais.

Daug džiaugiamės, • kalbame 
apie tris žvejus, prasiveržusius 
pro geležinę uždangą, nesgi 
kiekvieną žinią, gandą mes 
gaudome iš anapus, kur, atro
do, ir paukščiai išmušti iš am
žiais įsigyto instikto — įtek
ti ir sugrįžti.

Mūsų kultūros, rašto mylė
tojai, tiesa, maža dalis, nuo

(Atkelta iš 1 psl.)
sudaryti žinomas valstybės vy
ras Renaud, ir pirmą kartą 
gaulistai buvo davę sutikimą 
vyriausybėje dalyvauti, tačiau 
socialistai nesutiko dalyvauti 
tokioje vyriausybėje į kurią į- 
eina gaulistai... Ir Renaud, ne
pavykus plačiąją kolaliciją su
daryti, atsisakė imtis ministro 
pirmininko pareigų.

Pasilikusiųjų Europoje pa
dėtis yra tragiška. Jiems rei
kalinga mūsų pagalba. Ten 1945 metų leido iš rankų į ran- 
dar pasiliko 523 į džiovininkai, 
682 seneliai virš 70 metų am
žiaus, arti 3,000 vaikučių ir di
delis skaičius tokių, kurių nie
kas nenori įsileisti, ar tai dėl 
silpnos sveikatos, ar dėl kitko.

Jiems reikia tuojau pat ne
delsiant pagelbėti. f

Ištirti padėtį vietoj į Europą 
išvyko BALF pirm. kan. dr. Kon 
čius, kur jis žada išbūti net 7 
mėnesius, aplankys Vokietiją, 
Prancūziją, Italiją, Austriją... 
Vienu žodžiu, jis pamatys 
daug svieto.

Su savim jis vežasi automo
bilį ir kelioninį altorių... Tik 
nežinia, kas apmoka tą jo ke
lionę. BALFo centro nariai 
priešinosi, kad ji būtų pa
dengiama iš suaukotų pinigų. 
Gal būt, pats kan. Končius su
tiko iš savo asmeniškų pinigų 
apmokėti šią malonią, bet ne 
labai reikalingą kelionę.

Nereikalinga dėl to, kad Eu
ropoje esąs BALFo įgaliotinis 
ir atstovai, gali nei kiek neblo
giau atlikti tą, ką kan. Kon
čius yra pasiryžęs padaryti.

Būtų gerai, kad BALFas pa
tikslintų, kieno pinigais kan. 
Končius važinės po Prancūzi
ją, Italiją ir Vokietiją.

kas vieną tremtinį — Balta
ragio malūną, Kazio Borutos 
sultingą romaną. Rašytojo vei 
kalas šiandien gali būti ketvir
tas prie trijų ir tremtinys 
tarp tūkstančių tremtinių, sa
vo tėvynėje sudegintas ant lau 
žo ir dabar vėl pasirodo lietu
viško rašto pasaulyje, kaip ne
sunaikinamas paminklas kovo
je dėl lietuviškos kūrybos.
BALTARAGIO MALŪNO 
KELIAS

1945 Lietuvoje valstybinė 
leidykla išleidžia Baltaragį ir 
jo malūną, apie jo nuostabius 
obuolmušius žirgus, apie jo 
meilę. Lietuvos buitis, gamta, 
žmonės, liete atliete drąsia* ra
šytojo ranka, įvykiai, daiktai 
ir aplinka šildomi giliu atjau
timu, meile. Baltaragio malū
ną lietuviškas skaitytojas Lie
tuvoje sutiko entuziastingai, 
romano pasisekimas, kiek pa
siekia žinios, buvo milžiniškas. 
Bet po kelių mėnesių romaną 
išleidus, Kremliaus cenzoriai 
įsako surinkti iš knygynų Bal
taragio malūną ir... sudegina
mas. Romanas įtraukiamas į 
draudžiamųjų knygų sąrašą. 
Net . iš JAV New Yorko knygy
no išimamas Baltaragio malū
nas. Vos keletas egzempliorių 
knygos mylėtojams pavyko į- 
sigyti iš Naujorkiškio knygyno.

Tuo pačiu metu iš Lietuvos 
atklysta žinia, kad Baltaragio 
malūno autorius Kazys Boru
ta ištremtas į Sibirą.

vo Maskvos cenzoriaus įstaty
muose Baltaragio malūnas?

Nėra kito atsakymo, 
tik romanas išsiskirė iš 
gandinių “saulę” — 
garbinančių popieros
išsiskyrė, kaip deimantas iš 
stiklagaiių. Jis buvo pergeras 
menkystoje. Skaitytojas atsi
kvėpė gavęs į ranką talentin
gai parašytą puikų veikalą, lis 
pajuto kūrybinės ugnies vertę 
ir menkystę pagal “generalinę 
liniją” kuriamų knyga palaikių. 
Kaip giedra išryškina tamsą, 
švarumas — šiukšles, taip Ka
zio Borutos nuotaikingas veika 
las parodė, kokiomis šiukšlė
mis luošinamas dabartinių Lie 
tuvos okupantų kultūros pa
saulis, kokia tamsa ir pavergi* 
mu alsuoja naujieji viduram
žiai, naujosios inkvizicijos, me

* las.
Tokiam veikalui Kremliaus 

sutemose nėra vietos, todėl ir 
nenuostabu, kad autorių nu
varė knygnešių ir lietuviško 
rašto kankinių keliais, o jo 
veikalas tapo tremtiniu, užkly
dęs į antrąją kiekvieno trem
tinio tėvynę — JAV.
PO KELIŲ METŲ

šiomis
leidykla Tėra išleido Baltara- šaknyse.

gio malūną gražiu leidiniu. Il
gokas laiko tarpas skiria Bal
taragio .malūno išleidimą šia
me krašte, nuo jo atklydimo iš 
tėvynės. Gal tai perilgai lauk
ta, o gal taip ir geriau. Geri 
veikalai, kaip smuikai ir vy
nas, išlauki, nusistovėję įgy
ja savo vertę ir prasmę. Kaip 
girdėti, senesni veikalai, pav. 
Altorių šešėly, Kuprelis ir kiti 
turi didelį pasisekimą. Tai su
prantama, nes metas ir mums 
atsiremti į praeitį suprasti da
bartį ir įžiūrėti ateitį. .

Baltaragio malūnas — dide
lis įvykis mūsų literatūroje. Jį 
skaitant galime suprasti, ko
kias sutemas gyvena mūsų tė
vų žemė, kokia atšiauri žiema 
užgulė lietuvišką kūrybą, jei 
toks, grynai literatūrinis vei
kalas buvo sudegintas.

Mūsų skaitytojams, 
myli knygą ir kūrybą, 
patiekė tikrą staigmeną
kūrybingą ir gražią knygą.

Skaitydami Baltaragio ma
lūną mes galime pamatyti ko
kių pajėgų duoda mūsų žemė 
ir koks nuostolis, kai jos kul
tūra, kūryba naikinama

dienomis čikagiškė gimtuoju dangum ir pačiose
D.

Neužilgo bus pusmetis nuo 
istorinio suvažiavimo, bet Ame 
rikos Bendruomenės 
riai nepajėgia dar paruošti 
statuto. Kame priežastis? Kas 
galėjo tikėtis, kad atsiras toks 
trukdymas?

Susivažiavimas New Yorke 
įrodė, kad ALB įkurdinimu do
misi mūsų visuomenė — senie
ji ir naujieji lietuviai ateiviai, 
kad jiems suprantama idėja ir 
jų širdžiai yra artimi ALB tiks 
Jai: apjungti visus lietuvius 
ir siekti stiprinimo mūsų kul
tūrinio gyvenimo bei kelti pa
stangas kovai už Lietuvos iš
laisvinimą.

ALB steigiamasis susivažia
vimas nebuvo išreklamuotas, 
intensyviai organizuotas, bet 
visgi suvažiavo iš kelių vals
tybių virš 700 lietuvių, aiškiai 
parodę savo susidomėjimą 
ALB steigimu. Susivažiavime 
visų ūpas buvo geras, visuose 
degė didelė viltis. Dalyvavęs 
Lietuvos Ministras p. P. Žadei- 
kis užgyrė šitokį amerikiečių 
lietuvių žygį, žodžiu, buvo vil
ties’, kad amerikiečiai lietu- 

po viaV partiniai ir nepartiniai, 
susijungę pradės rimtą orga
nizacinį ir kultūrinį darbą.

Bet visai kitaip galvojo par
tijų vadai, ypač sėdintieji ALT. 
Jie pasirodė antipatiški ALB 
steigimui. Jau suvažiavimo iš
vakarėse jie dėjo visas pastan- 

; gas ALB steigimą pasukti į 
tijų politinę pusę. Deja, jų 
stangos nuėjo niekais. ALB 
rėjai norėjo, kad ALB būtų 
suomeniška, nepartinė organi
zacija, apimanti visus, .par
tinius ir nepartinius, Amerikos 
lietuvius.

par 
pa- 
kū- 
vi-

centrų vadai nesiti- 
ALB steigimo suva- 

bus toks skaitlingas, 
visuomenė supranta 
ALB idealus ir tiks- 
negu partijų vadai, 

partijų vadai pama-
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Tarptautinės bendruomenės 

sudarymas tad nereiškia lais
vų tautų laisvės panaikinimo. 
Visai priešingai, vieningai Eu
ropai pasiekti ir jai apjungti 
pirmiausiai reikalinga, kad tos 
tautės, kurios šiandien negali 
naudotis suverenumo teisėmis, 
būtų išlaisvintos. Kiekviena 
tauta, kaip ir kiekvienas žmo
gus, turį teisę laisvai apsispręs 
ti. Tik tada bus galima kalbė
ti apie tikrą taiką: “

Pirmoji sąlyga tikrai taikai 
pasiekti yra laisvės grąžinimas 
tautoms vidaus santvarkoje ir 
jų santykiuose su kitomis tau
tomis. Ir čia yra labai tamp
rus santykis tarp individo lais
vės tautoje ir pačios tautos 
tautinės nepriklausomybės.

Prof. Madariaga įsakmiai į- 
spėjo prieš dabartines apgau
lingas pacifistines tendencijas. 
Jis nurodė, kad karas šiuo me
tu jau vyksta, vienur jis yra 
šaltas, bet kitur labai karštas. 
Jis yra labai karštas tūkstan
čiams žūstančių Korėjoje, In
dokinijoje, Malajuose ir kitur. 
Jei vienas frontas ramesnis už 
kitą, tai nereiškia, kad karo 
nėra. Ir jis labai lengvai gali

reikalų ministerio poste, Pleve> 
nas — krašto apsaugos minis
terio poste, kas rodo, kad Pran 
cūzijos politika nesikeičia.

Pats Pinay pasiėmė be pir
mininko dar ir finansų minis
terio portfelį, gelbėjimui smun 
kančio pinigo pasiryžęs imtis 
labai griežtų finansinių ( prie
monių. Gyventojai jau kalba 
apie galimus didelius suvaržy
mus ir gyvenimo pasunkėjimą.

Naujasis vyriausybės pirmi-^ Ryšium su tuo pasakojama, 
ninkas Pinay visai' nežinomas kaip sunku yra Anglijoje, kur 

-kaip__ politinis__veikėjas, bet siaučia baisesni nei per karą
kaip atstovas mažųjų pramo
ninkų klasės. Jis turi didelį pa
sitikėjimą arti jo esančių žmo
nių sluogsniuose, kaip padorus, 
tvarkingas savo įmonės vedė
jas — tikimasi, kad jis mokės 
ir valstybės reikalus tvarkyti 
kaip geras šeimininkas, i Visa 
bėda, kad jo vyriausybes opo
zicija parlamente vistik nema
ža— nors pasitikėjimo klausi
mą balsuojant, prieš Pinay bal 
savo vieni komunistai, gi socia
listai su gaulistais susilaikė ir 
visi kiti pritarė.

Artimiausios dienos parodys, 
kaip Pinay vyks tvarkytis, 
Schumanas .pasilieka užsienio

laujame ir iš visų. Mes nema
nome ir, turbūt, nemanysime, 
kad tų pačių baldų perstatinė- 
jimas tame pat kambaryje yra 
kokia nauja “reforma”. Taigi, 
kad Maž. Lietuvos atstovo įve
dimas į VLIKą būtų jau pilnas 
išganymas. Tie reikalai yra se
niai peraugę savo drabužėlį. 
Mes siekiame ir sieksime krikš 
čioniško bendro darbo ir to 
reikalausime ypač iš demokra-

pav. mėsos pardavimo suvar
žymai. šeimininkės pagal kor
teles - gauna mikroskopinius 
davinius. ,

Vienos šeimos galva grįžda
mas iš darbo užsuko pas mesi-, 
ninką .pairuti savaitinį davinį. 
Deja, • užmiršo paimtu popie
riaus, o mėsininkas “įpakavi
mo” neduoda — austerity. Pa
sikrapštė vyras po kišenius ir 
surado seną požeminichtrauki- 
nio bilietėlį.

— Bus geras, tarė mėsinin
kas ir suvynijo kljentui jo 
mėsos davinį į tą bilietėlį.

Grįžęs namo, vyras tiesia 
pirkinį žmonai. Išvynioja —gi 
mėsos nėra. Pasirodo, kad bi
lietas buvo kiauras—kontrolės 
pramuštas ir per tą skylutę 
mėsa pakeliui iškrito — buvo 
pamesta...

Tai labai būdingas šioms su
varžymų dienoms anekdotėlis

nimis...

taip nebūtų...
Taupo popierį ir kiti. Pav. 

iš Prahos atėjo toki žinik:
Popieriaus taupymo sumeti

mais laikraščiuose nebus skel
biami areštuotųjų buv. politi
nių veikėju sarašai, bet tik tų 
kurie dar lieka laisvėje...

Kartais ar ne per daug leng- 
.....vai pradedama* leisti . suauko

tus pinigus visokiems pasiva
žinėjimams ir skraidymams.

Gauname nemažai korespon 
dencijų, kuriose daromi prie
kaištai ALTo nariams, jog jie 
per dažnai skraido lėktuvais ir^> Kartojasi sena, tik daug tra- 
visad apsistoja pirmos klasės giškesnė lietuviško rašto isto- 
viešbučiuose. Aišku, to niekas rija: caro satrapas trėmė į Si- 

__ jiems neprikištų, jer kelionių bira, Kremliaus satrapai auto-

Iki šiam laikui buvo many
ta, jog.šv. Rašte tėra nedau
giau, kaip 20,000 klaidų. Tik
rumoje, .po dvidešimt metų ty
rinėjimo, rasta daugiau kaip 
50,000 klaidų ir visokių netiks
lumų.

Anglo-saksų mokslininkai,., 
ištyrę dvi paskutiniąsias klai
das Naujo Testamento, kuriuo 
naudojasi protestantai ir ka
talikai, rado ’.daugybę perraši- 
nėjimo klaidų, abejotinų saki- 
nių, netikslingų aiškinimų ir 
vėlesniais laikais padarytų pri- 
rašymų.

Galbūt, Jėzus Kristus ir sa
kė savo mokiniams, prisikėlęs

nekliu-

kil-

JA- 
jau

riu ištremia tais pačiais ke
liais. ir knygai užkuria laužą.

Skaitytojas įsminga į vieną 
klausimą: kodėl knyga buvo iš
leista, o vėliau taip 
sudeginta?
DEIMANTAS TARP 
STIKLO ŠUKIŲ

Baltaragio malūnas
do jokios politikos, nesipainio
ja į šių dienų problemas, nes 
tai praeities laikų graži legen
da, dvasia, turiniu, stiliumi to
lima šios dienos gerovėms ar 
negerovėms. Tai kuogi užkliu-

sąskaitas padengtų iš savo ki
šenės.

Ar ne per dažnai ir VLIKo 
atstovai pradėjo skraidyti per 
Atlantą ir važinėti į Paryžių 
ar Londoną. •

Aišku, Paryžius yra links- 
''mesnismiestas, negu anas kai
melis Vokietijoje, kur VLIKas 
turi įsikūręs štabą. Kiekvieną 
juk vylioja pabuvoti Paryžiuje, 
bet... pinigai yra aukojami 
nesniam tikslui.

Kodėl VLIKas atsiuntė į 
V net du atstovus, kada 
turėjo vieną?

Ar tai tiesa, kad tie atstovai, 
prof. Kaminskas gauna 300 
dol. ir prof. Brazaitis 500 dol. 
į mėnesį? Visuomenė norėtų 
žinoti. Ir kodėl toks skirtu
mas? Ar dėL to, kad prof. Bra
zaitis išlaiko šeimą?

Būtų taip pat gerai, kad 
ALTas patikslintų, ar j jo ka
są buvo grąžinti tie ,pinigai 
kuriais šimutis su Grigaičiu 
apmokėjo aną garsiąją telegra 
mą? Nors tai keli doleriai, bet 
iš principo... kadangi juodu 
pareiškė, jog ši telegrama bu
vusi privatiška.

ai jsitikinau, kad mes vaJi, 
kariečiai su savo ekonomine 
sistema pasiekiame didesnius 
rezultatus negu sovietai su sa- 
vo planuota sistema... Gyveni
mo lygis pas mus yra žymiai 
aukštesnis už rusų. Gal būt, 
kapitalistinuose kraštuose daž
niau pasitaiko kyšininkavimų, 
bet nežiūrint to, aš neno
riu atsisakyti nuo laisvės lais
vai išreikšti savo nuomonę.

pasaulį, -skelbkite Evangeliją 
visam sutvėrimui.” Niekas to 
nežino. Kad Morkus būtų ra
šęs tai savo evangelijoje, labai 
abejotina. Taippat ir sekantis 
tikrinimas: “Kas tikės ir bus 
pakrikštytas, tas bus išganytas, 
o kas netikės, bus pasmerktas”. 
Gi anekdotas apie moterį pa
leistuvę, kurią žydai norėjo už
mušti akmenimis, taip dažnai 
vartojamas pamoksulose, sa
kant: “Kas iš jūsų be nuodė
mės, tegu pirmas meta į ją ak
menį,” nors ir gražus, bei pil
nas pamokinimo, nustoja šian
dien savo tikras reikšmės, nes 
Jonas niekad nepasakojo šios 
istorijos.

Štai tik kelios išvados iš tų 
50,000, kurias rodo anglų ir a- 
merikiečių mokslininkai po il
gų metų studijavimo šventų 
tekstų ir rytų religijas.

1925 metais anglų moksliniu

kų grupė pradėjo pirmą kartą 
sistematiškai studijuoti Nau
jąjį Testamentą. Bet jų pir
mieji ieškojimai buvo siaura
me rate ir nedavė didelių re
zultatų, 
rikiečių 
kai iš 
pradėjo
jimus ir 1948 metais abi gru
pės susijungė ir per 2 metus 
padarė nuostabią pažangą.

Kadangi nėra Naujojo Tes
tamento originalo, teko pra- 
džioj a -surinkti visus raštus iš- 
blaškytus po visą pasaulį. Tas 
nebuvo taip -lengva padaryti. 
Kiekvienas pavydžiai saugo
jo. šv. Kotrynos vi,ęriųoly.nas 
Sinajaus kalnuose, kur randa
si; brangūs? papirusai, graikų 
patriarcho biblioteka Jeruza
lėje, Ato kalnuose stačiatikių 
vienuolynas ir kiti nedavė taip 
lengvai persifotografuoti teks
tus.

Dar sunkiau buvo sakysim, 
su Povilo evangelija: 22 laiš
kai yra Paryžiaus tautinėje 
^bibliotekoje, 8 Lduros vienuo
lyne Ato kalnuose, 3 Leningra
do muziejuje, 3 dviejuose Mas
kvos bibliotekose. Tačiau var
gais negalais .pavyko surinkti 
4,000 rankraščių Naujojo Tes
tamento, nej’aunesnių kaip 
1,000 metų ir apie 20,000 grai
kų, lotynų, siriejiečių, armėnų, 
koptų kalbom rankraščius vė
liau parašytus. Tarp jų buvo 
ir tokių, kurie buvo parašyti 
200 metais po Kristaus. Jie lai
komi, arčiausiai prilygstu ori
ginalui.

Rezultatas gavosi netikėtas: 
kai kurie posakiai ir net ats
kiri pastraipsniai, labiausiai 
komentuojami šv. Rašte, visai 
nebuvo žinomi senuose raštuo
se. Pavyzdžiui, pats seniausias 
tekstas Morkaus envangelijos 
baigiasi 8 eilutėje 16 perskyri
me: “Išėjusios jos pabėgo nuo 
kapo, nes jas buvo apėmęs dre-3 
bulys iš išgąsties. Jos niekam 
nieko nesakė, nes bijojo...”

Tolimesnė .pabaiga yra abe
jotina. Specialistai galvoja, 
kad ji buvo prirašyta daug vė- 
liau kurio nors .perrašinėtojo 
laisvu noru, pagražinimui teks 
to. ši garsioji frazė priklauso 
kaip. tik tiems perrašinėtoj ams, 
bet ne Morkui:

“Tuomet jis jiems tarė Eida
mi į visą pasaulį, Skelbkite 
Evangeliją visam sutvėrimui: 
Tuos kurie tikės, lydės tokie 
stebuklai: Mano vardu jie iš
varinės velnius, kalbės naujo
mis kalbomis, ims žalčius, ir, 
jei ką mirtingą gertų, tai jiems 
nekenks, jie dės rankas ant li
gonių, ir tie pasveiks”. (Mor
kaus’XVI, 15-18).

Vykdydami šį perskyrimą, 
kai kurios amerikiečių sektos 
rytinėje Virginijoj ir Tennesse 
laike pamaldų kalba nežinoma 
kalba ir naudoja žalčius.

Dviejuose seniausiuose rank
raščiuose (vienas Vatikane, o 
kitas Sinajaus kalnų vienuo
lyne) visai nėra šio pa
sakymo. Joks rankraštis senes
nis prieš VI amžių, neturi dau
giau 12 eilučių tos Morkaus

kėjo, kad 
žiavimas 
kad mūsų 
ir vertina 
Jus labiau 
Ir kai tie
tė suvažiavimo dalyvių nuotai 
ką, tuomet jie irgi pasisakė 
už ALB steigimą.

Deja, po suvažiavimo LOKo 
narių posėdyje įvyko rimtų ir 
pozityvių ginčų.

Tūlų partijų vadų poziciją 
palaikantieji partiniai LOKo 
nariai aiškiai pasisakė, paro
dydami partijų norą sudaryti 
ALB LOKą tik iš partinių at
stovų, numatytų partijų cent— išsiplėsti į kitus frontus, 
ruošė.

Nepasiekę tikslo, pradėjo ra
šyti statutą ir ligi šiai dienai 
jo dar nebaigė parašyti, besi
ginčydami ir tempdami ALB į 
partines žabangas.

Statuto suredagavimas buvo 
trukdomas dėl to, kad LOKo 
nariai yra pasidalinę per pusę. 
LOKo egzekutyve rytuose sėdi 
3 partiniai ir 1 nepartinis, gi 
Chicagoje 4 LOKo nariai, kaip 
atrodo, šoka pagal partinę mu 
ziką. Kad partijų vadai buvo 
ir/tebėra antipatiški ALB įstei
gimui, aišku ir dėl to, kad jų 
partinė spauda ALB suvažia
vimą sutiko šaltai, ir vengė iš 
gerosios pusės rašyti apie ALB 
idėją ir tikslus. Kai kurie par
tinės spaudos bendradarbiai ir 
korespondentai parašė nebūtų 
dalykų apie ALB kūrėjus—LO
Ko narius, ypač prel. Joną Bal 
kūną, A. Saulaitį ir dr. P. Vi- 
leišį.

Drįstu pasakyti, kad ligi šiol 
prel. Jonas Balkūnas buvo be- 
šališkai_nusiteikęs, visuomeniš 
kai samprotaująs ir ALB ne
tempęs į “klero-politikų” pu
sę. A. Saulaitis buvo griežčiau
siai pozityvus savo nusistaty
me prieš bet kurios partijos do
minavimą ALB ir bet kokių 
partinių motyvų įrašymą į AL- 

’ B statutą. Drąsiai galiu tvir
tinti, kad ne prel. Balkūnas, 
ar A. Saulaitis, arba, dr. P. Vi
leišis tempia ALB į partines 
žabangas, bet kiti LOKo nariai 
priklausantieji partijų cent- 
raųis ir klausantieji partijų 
vadu įsakymų kurie nuo pat 
pradžios trukdo ALB kūrybos 
darbą ir statuto paruošimą

W. M. Chase.

gi galima apleisti 
tuos laisvės kovo-

Sovietų , Sąjunga

Beto, greta t. v. horizonta
linio karo vyksta ir vertikali
nis būtent, už geležinės už
dangos. Ten vyksta karas pa
vergtų tautų prieš okupantus, 
nežiūrint kokia forma jis būtų 
vedamas. Ir jei iki šiol raudo
noji banga neužliejo Europos, 
tvirtina prof. Madariaga, tai 
didelė dalim tai yra nuopelnas 
tų bevardžių laisvės kovotojų 
Rytuose. Ar 
ir užmiršti 
tojus?

Taika su
reiškia taiką su pavergėjais, 
bet karą su pavergtomis tau
tomis ir su minėtais laisvės ko
votojais. Ir Vakarai turi rink
tis su kuo jie nori taikoje gy
venti — su totalitariniais reži
mais ar su pavergtomis tauto
mis. Kito pasirinkimo nėra. 
Reikia aiškiai matyti proble- 
mas, prieš jas neužmerkti akių 
ir ieškoti tikrų ir tikslingų ke
lių joms spręsti.

Belgų senatorius Motz pasi
sakė prieš neigiamas socializ
mo pasekmes kuris buvo būti
nybė XIX amž., bet kuris šian
dien darbininkų socialinei pa- - 
dėčiai pasunkėjus, dažnai virs
ta pažangos kliūtim. Socialis
tinį teisingumą socialines re
formas reikia skirti nuo kolek- 
tivizmo. Naujasis liberalizmas 
yra rytojaus politika, tvirtino 
senatorius Motz.

Tvirtą besąlyginį tikėjimą li
beralinėmis idėjomis ir laisvi 
vieningos Europos 
kurioje visos tautos 
vos tiek savo viduje 
tykiuose su kitomis
išreiškė Ir kiti kalbėtojai.

šis mitingas laisvame, ne
utraliame Šveicarijos krašte, 
kuris moka ginti savo laisves 
ir gerbia kitų laisves, buvo 
reikšmingas ženklas vykstan
čio naujos laisvos Europos at
gimimo. S- ž.

ateitimi, 
būtų lais- 
tiek san- 
tautomis,

knygos. 616 metais graikų teks
te randama paraštėje pastabė
lė. Kiek vėliau randame jau 
platesnė pastaba VII ir IX am-.

(Nukelta į 6 psl.)

iždo išlaidos, nes kiekvienas 
pulkininkas pats savo lėšomis 
išlaikys pulką.

Kareiviams surasti, Lietuvos 
vyriausybė išleido jau prie ru
sų praktikuojamą rekruto for
mą, pagal kurią didžiųjų že
mių savininkai turėjo duoti 
tam tikrą skaičių kareivių. 
Dėl tų 9 pulkų buvo reikalinga 
10,000 vyrų pėstininkų ir 4,000 
kavalerijai. Kareiviai turėjo 
būti tarp 18 ir 34 metų am
žiaus.

Bet jau pirmą dieną buvo su 
sidurta su dideliais sunkumais. 
Svarbiausias sunkumas, tai 
trukumas pinigų.

Valstybės iždas buvo tuščias. 
Rusai atsitraukdami išvežė vi
sus pinigus ir kraštas karo nu
alintas, nebegalėjo mokėti 
naujų duoklių. Lietuvoje ne
buvo kapitalistų, bankininkų 
ar didelių įmonių. Pinigams 
surasti vyriausybė bandė viso
kiais mokesčiais, bet gyvento
jai juos mokėjo labai neran
giai, nesiskubindami. Ir 1812 
metais vietoj numatytų 13 mi
lijonų zlotų į įždą įplaukė tik 
du milijonai.

Karo išlaidos buvo milžiniš-

ka-

im-
kad

kos. Vien apginklavimui 9 pul
kų reikėjo 4 milijonų, nekal
bant jau apie mokėjimą 
reiviams algų.

Tad Sapiega kreipėsi į 
peratbrių, prašydamas,
Prancūzija apsiimtų padengti 
dalį išlaidų, arba, bent duotų 
ginklų, jei nori turėti armiją.

Tačiau Napoleonas neskubė
jo su pinigine pagalba. Jis ma
nė, kad tie “turtingieji pulki
ninkai” patys sugebės iš savo 
kišenės apginkluoti pulkus. 
Bet greit turėjo nusivilti. Jie 
tiesa turėjo didelius žemės 
plotus, bet pinigų ne cento.

Po dviejų mėnesių derybų, 
Napoleonas, įsitikinęs, kad tas 
paraližuoja kariuomenės orga
nizavimą, nutarė duoti maža 
finansinę pagalbą paskolos 
formoje.

Prie viso to prisidėjo dar ki
ti sunkumai. Pulkininkai, ne
turėdami vjokio prityrimo ka
riškuose reikaluose, nemokėjo 
vadovauti pulkams. Gerų 
rinkų buvo labai mažas 
čius.

Į Lietuvos kariuomenę 
ninkais bajorai įstodavo
protekciją, arba sumokėdami

kari- 
skai-

kari-
per

didelius pinigus už laipsnius. 
Kai kurie pulkininkai, sudary
dami pulko kasai pinigų aiš
kiai pardavinėjo aukštuosius 
karininkų laipsnius labiau tur
tingesniems bajorams, arba 
net duodavo kapitono laipsnį 
tik tam, kuris pasižadėdavo su 
savimi atsivesti 100 apginkluo
tų vyrų.

Su kavalerija buvo blogiau, 
truko arklių jai, nes rusai at
sitraukdami buvo išvedę iš 
Lietuvos beveik ’ viusus arklius.

Kareivių rekrutas irgi vyko 
nelengvai. Nežiūrint, kad vy
riausybė kreipėsi į bajorų pa- 
trijotiškumą ir kad kariuome
nėj tereikėjo tarnauti tik 6 
metus vietoj 25, mažai atsira
do savanorių.

Valstiečiai, pamatę, kad jų 
išlaisvinimu niekas nesirūpina 
ir toliau turi nešti baudžiavą, 
visai nenorėjo stoti į tokią ka
riuomenę, kuri turėjo .ginti ne 
jų, bet bajorų interesus.
Sekančiame numeryje: SNIE

GO PŪGOJE TRAUKIASI NA
POLEONO ARMIJOS LIKU
ČIAI

Kaž kada teko matyti kari
katūrą. Du basi generolai su 
plačiomis skrybėlėmis, apsi
karstę granatomis ir pistole
tais susėdę po palmėm, kalbas:

— Ką mes po pietų darysi
me?

— Gal mažą revoliuciją...
Ši karikatūra vaizdavo Pietų 

Amerikos gyvenimą. -
Revoliucija ten paprastas da 

lykas, kaip Japonijoje žemės 
drebėjimas, ar Prancūzijoje vy
riausybės krizė.

Panaši revoliucija pasikarto
jo prieš kelias dienas Kuboje. 
Buvęs jau anksčiau preizden- 
tu gen. Batista, kuris genero
lu pasidarė iš paprasto viršilos 
irgi tik per revoliuciją, dabar 
iš- naujo susigrąžino sau prezi
dentišką titulą, o buvusį prezi
dentą Carlos Prio Socarras a- 
reštavo, neva tai už išdavimą...

Tik 
Per 

mušti

Dr. S. BiežisBŪKIT SVEIKI - ------------------- - -----------------plaučių Uždegimas yra
PAVOJINGIAUSIA LIGA

ir plaučių ,

pramonės, 
su vienu

asmuo turi nosyje ir burnoje nesuskaitomą 
daugybę įvairių bakterijų, kurios jam yr^u vi
siškai nepavojingos if su kuriomis jis taikin
gai sugyvena. Tačiau tos pačios bakterijos, 
paleistos oran, kad ir visai nekaltu misičiau- 
dėjimu ar sukosėjimu, jau nekalbant, kada tu
rima slogą, jos, įsigavusios kito žmogaus bur- 
non ar plaučiuosna, sukelia slogą, plaučių už
degimą, 
gas.

sparumas. to neretai gaunamas 
uždegimas.

Didesniuose miestuose, ypač 
kur yra daug fabrikų, .susiduriame
gan rimtu .keblumu. Juodieji dūmai veržiasi 
didžiuliais kamuoliais iš tūkstančių kaminų. 
Daug tų dūmų neretai pasidriekia ir laikosi 
prie žemės vietoje kilti aukštyn, o jų suodžiai 
neišvengiamai krinta žemyn. Dažnai tie dū
mai ir suodžiai esti taip įkyrus, kad erzina no
sį, gerklę ir plaučius. Iš to neretai kyla visokie 
šalčiai ir ilgainiui baigiasi plaučių uždegimu 
ar kitokia komplikacija.

Kol kas viso to pašalinti negalima, nors 
jau yra padaryta daug. Mat, visa bėda, kad 
miestu sveikatingumo skyriai neturi legalios 
teisės įvesti tam tikrų apsaugos priemonių. Kai 
kurie miestai, pvz., New York, tokius įstatymus 
jau turi, jeigu iš kurio kamino pasirodo juodi 
dūmai, tai savininkas baudžiamas.

Praktiškiausia yra, norint nors šiek tiek 
apsisaugoti nuo tų dūmų ir suodžių kenksmin
gumo, kai lūpos visada laikomos užčiauptos ir 
kvėpuojama tik per nosį. Mat, nosis, be savo 
kitokių funkcijų, veikia kaip labai vykęs koš
tuvas, kuris sulaiko dulkes, taipgi ir visokias 
kitas medžiagas, kad jos nepatektų į plaučius. 
Ta pati nosis šaltam orui esant sušildo įkve
piamą orą, norėdama apsaugoti plaučius nuo 
persišaldymo.

Ne retenybė yra plaučių uždegimą parsi
nešti ir iš susirinkimų arba draugiškų sueigų, 
kur vienas kitas, turėdamas slogą, čiaudi ir 
kosti, žinia gi, kad sučiaudėjimas ir kosėjimas 
paleidžia milijonus bakterijų, kurias sveikie- 
pi sukvėpuoja į plaučius. Medicinos mokslui 
yra labni gerai žinomas faktas, kad kiekvienu:

influenzą ir kitas rimto pobūdžio 11-Vienos jų esti labai nuodingos, * kitos mažiau. 
Todėl ir plaučių uždegimo liga skirtingą eigą 
turi toms pačioms sąlygoms esant. •

čia iš dalies paaiški, kodėl vieni ligoniai 
kartais net prie menkos priežiūros pagyja, o 
kiti, visu stropumu moderniškais vaistais gy
domi, neatlaiko. Bet ir čia reikia žinoti, kad 
daug nulemia paties ligonio stiprumas, jo or
ganizmo atsparumas prieš jam susergant.

Kodėl plaučių uždegimas taip mėgsta žmo
nes lankyti šalčių laikotarpyje, o kur kas re
čiau lankosi šiltam orui esant? Yra aišku, kad 
žema temperatūra, vadinasi, šaltas oras, vi
siškai nėra tikruoju plaučių uždegimo ir kito
kių ligų pagrindu. Tas pats šaltas oras pri
verčia žmones kitaip gyvenimu rūpintis, negu 
vasaros metu.

Gana dažnas atsitikimas, kai gyvenami 
kambariai menkai vėdinami, ilgainiui paker
tamas žmogaus atsparumas įprieš ligas, tada 
kad ir menkas susirgimas 
įsigalėjusioms, bakterijoms 
jingą plaučių uždegimą.

Antra svarbi yda yra 
kambariuose. Nors patarlė 
kaulų nelaužo, bet dažnu
pačią gyvybę pakerta. Išėjus laukan iš peršil- 
dyto kambario, persisaldoma, sumažinama at

PLAUCIŲ UŽDEGIMAS
Rudeniui besibaigiant ir artėjant žiemai, 

neretas, sulaukęs senesnio amžiaus asmuo, se
niau susidomėdavo: Kaip aš praleisiu! šią 
žiemą, ar dar liksiu gyvas, o gal jau ši bus pas
kutinė?

Taip galvodamas, dažnas turėdavo minty
je rimtą ligą, gal vieną rimčiausių ir pavojin
giausių jo amžiui žiemos metu — tai plaučių 
uždegimą. Tais laikais net teisingas ir posa
kis buvo įsigyvenęs, kad plaučių uždegimas 
esąs geriausias senyvo žmogaus draugas, nes 
ta liga jį amžinai atpalaidoja nuo visokių kas
dieninių vargų bei bėdų.

Kitaip ir negalėjo būti, nes ši liga yra itin 
rimto pobūdžio kiekvienu atveju, nežiūrint 
žmogaus amžiaus ir jo gyvenimo sąlygų, šiuo 
metu modernios medicinos pažangos dėka jau 
turime vaistus, kurie tinkamai ir laiku varto
jami didelei daugumai žada linksmą pavasarį 
kad ir senyvo amžiaus žmonėms. Tačiau 
kia pastebėti, kad plaučių uždegimu ir 
laikais nėra sumažėjęs pavoju* susirgti 
kaip tai būdavo prieš dešimtis metų.

Plaučių uždegimas dauguma atveju
mirtinė liga ir nūdien, jei ji laiku nėra gydo
ma. Plaučių uždegimą sukelia įvairių rūšių 
bakterijos, kuriu nuodingumas nevienodas.

KODĖL NE VISI PAGYJA 
senų laikų žmonės kažkodėl įpratęNuo 

galvoti, kad, norint išgydyti bet kokią ligą, gy
dytojui reikia žinoti tik du dalykus: atspėti ją 
ir gerus vaistus prirašyti. Gi pačiam ligoniui 
jau nieko ir nebelieka: tik tuos vaistus gerti 
ir laukti valandos, kada pasveiks ir atsikels iš 
lovos.

Iš paviršiaus žiūrint, rodos, taip ir privalė
tų būti. Juk gydytojas yra tam, kad atspėtų 
ligą. Kam gi jis ėjo mokslus, kad negalėtų pri
rašyti gerų vaistų? Tačiau tikrumoje nėra nie
ko tolesnio nuo teisybės. Jeigu jau taip būtų, 
tai nereikėtų didžiulių ligoninių, nebūtų reikar 
lingos tos brangios tyrimo laboratorijos, ne

pastorhis Niemoller, ku-

yra

duoda gerą 
pagaminti

šilima 
šilima

progą
pavo-

rei- 
šiais 
taip,

šis vėliau pabėgo į JAV. 
visą revoliuciją buvo už
tik 2 policininkai....

netinkama 
ir sako, kad 
atveju ji neretai ir

Jei 
ris neseniai lankėsi Maskvoje, 
o dabar buvo atvykęs i Ame
riką, yra susižavėjęs Stalinu, 
tai jo duktė, kurią jis buvo 
nusivežęs į Maskvą, smarkiai 
apsivilusi rusais ir jų kultūra.

— Per šią kelionę, — sako

Siandieninis gydymas yra labai painus. 
Nustatyti ligą dažnai jau nėra taip sunku. Ta
čiau to dar neužtenka. Kiekviena liga, taip, 
kaip ir kiekvienas ligonis sudaro didžiulių 
problemų, kurias nevisuomet galima išspręsti 
ir naujoviškiausiomis priemonėmis.

Sekančiame numery: LIGONIO GERA NUO
TAIKA — SVARBUS FAKTORIUS.
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VALANDOS: 
12:30 — 2 
G 
ir susitarus

Sekmadieniais uždaryta

VALANDOS:
9 — 12 ryte
1 — 8 vakare
Penktadieniais uždaryta 

Tel. EVergreen 7-6868

VALANDOS: 
ryte 

vakare

VALANDOS:
9/— 1 2 ryte

— 9 vakare
»nktadieniais uždaryta

Tel. Ofiso STagg 2-0706

DR. JANINA SNTEŠKA 
(DANTŲ GYDYTOJA)

408 Jay Str. Room 306, 
kamp Lulton Str. (miesto centre) 
Ofiso tel. LT st r r 8 8789

87-20 85th Street
Woodhaven, L. I.,

) r

mo<e

DR. A. PETRIKĄ

iiurkšt

Gerbiamoji J. G.!

duo

506,000 KLAIDŲ..4
Te-

ras-

■ v

DU

BALDNELE MAZALAITE

KRAUTUVĖ
e-

SCHOLES BAKING, Inco-
tvm

Pa

dar
J.MĖSOS KRAUTUVĖ

ALBRECHT & KOELBERJ. MIRONAS, Sav.

d i gerą vardą.

6 psl.

i»

buvo

7V7. EV ergreen

& 
i

Paskutinis Paryžiau modelis y- 
ra su auksinėm sagom.

(DANTŲ GYDYTOJAS)

499 Grand Street

vieno
II amž;.!

GABIJA
335 Union Avenue.
Brooklyn 11. N. Y’.

BROOKLYN 11, N. Y. 
2-4329

Pierre Balmain naujausias 
modelis — pavasarinis 

kostiumas.

apgaudinėja 
lė-

- >

340 GRAND STREET,
STagg

cijas, 
savo 
kada 
kada

9 
2 
susitarus
Ketvirtadieniais visą dieną 
ir šeštadieniais po pietų 
uždaryta.

pirmi- 
devyniose 

• kdo-

šioje apysakoje 
jai vienai būdingu

klaidos bnvo^vF 
ko! nebuvo at r

..

VALANDOS:
2 — i popiet
6 — 8 vakare
Ketvirtadieniais ir šventad.
tik susitarus
Tel. Virginia 9-6125

mėsos urmo pardavimas
197 NORTH 6th ST., BROOKLYN 11, N. Y.

EVergreen 8-6322

CH. AIMONTAS, Vedėjas
Mūsų firma be vardo, už tai mūsų 

prekės turi

Mokslus
128 E. 86th ST.,

Virš Lexington Ave. požeminio 
visur. Atskiri laukimo kambariai

Vienas iš

I

AR MOTERYS MĖGSTA BŪTI MUŠAMOS?

DR. VACLOVAS PAPROCKAS 
1357 Bushwick Ave.

Ofiso tel. GLenmore 5-3094 
Namų tel. GLenmore 3-4445 
(važiuoti Jamaica line iki

Chauncey St.),__ _ ___

2
I s

... teisingiau 
Thaii'ę

pa- 
■ebemu.^a

pareidavo be jokių iškilmių, 
kaip krautuvėje nupirkta pre-

PETER GUSTAITIS, Jr., M. D.

u pas ' 
kad v y 
i>. Ji v

tavimi būna

(Atkelta iš 5 pūsi.)
žiaus šv. Rašte. Dabartinė 
stamento versija randama 
vėlesniuose ix> -X amžiaus 
tuose. ~

Tas pats ir su Povilo palai
mini m u r o m ė n a ms:

“Dievas yra galingas sustip
rinti jus. mano.. Evangelijoje ir 
Jėzaus Kristaus skelbime, ap
reikšdamas nuo amžinųjų lai
kų nutylėtąją paslaptį. Ji da
bar apreikšta pranašų Raštais, 
taip kaip amžinojo Dievo įsa
kyta, kad būtų klausoma tikė
jimo. Ji visose tautose jau pa
žinta. Tam vienam išmintin
gajam Dievui tebūnie per Jė
zų Kristų išaukštinimas ir gar
bė amžių amžiais. Amen. 
(Povilo laiškas romėnams XV. 
25).

Specialistai vienbalsiai tvir
tina. kad 
niai.s lai k

š svarbiausių atiden- 
i vykis su paleistuve 

(Jono VIII, 1-1T). To
girnų, ta
moterimi
įvykio nerandama jokiame se
name g 
nes n jam

mini jo 
tai

ko. ku

nomu

- dė i o 
mis, 
gyvu 
dary 
tės. Ir N 
dinamos, 
spaudu.

11 or

ct.i r.

ntas

nuostolia 
:. buvo pa 

;<> du am-

kalbo- 
risiai 

pa -

ne j e Rusijoje buvo 
neesame tikri, kad 

būtu dabar išnykę.'), 
pakabinti

Ir moterys 
policijai, 
vyrą, ka 
pareigų. Kaip 
bizūnas nuo

Tad nenuostabu, jog iš tu 
laikų prieš moteris užsiliko sa- 

iilosofija: melagysčių 
ragam vartų atidai i-

votiška

velnio
bizūna. daz- 

kal-
savo
vyro
Kad

s užsispyrimi 
randame blogai

t indą mos 
iicbe.it liko 
įrodyma>? 
vestuvių dienos niekad nebuvo
nukabintas nuo sienos ir ji ne
buvo mušama!

Vengrė moteris, kada nusto
jama mušama irgi skundžiasi, 
kacK vyras jos daugiau nebe- 
mylįs.

šitokioms barbariškoms prie • 
menėms, aišku civilizuotuose 
kraštuose negali būti vietos ir 
bizūnas čia būna vartojamas 
tik Įtartinų papročiu mėgė
jų. Va ka rietė moteris uit kad 
nepakęs iš savo vyro pusės bru 
tališkumo ir smūgiu. Bet. jos 
mėgsta dažnai su malonumu 
žiūrėti filmus ir klausytis dai
nų apie brutalius vyrus, kurie 
tampo moteris už plaukų.

Pas arabus vyras turi tiek 
teisę mušti moterį, kiek jis 
brangiai yra užmokėjęs jos tė
vams.

Ilgus šimtmečius 
vyrai turėjo. Istoriniais laikais 
į moterį buvo žiūrima, kaip į 
vaikams gaminti mašiną, kaip 
priemonę turėti įpėdinius. Jos 
likimas buvo darbas ir ji bu
vo branginama kaip gera dar
bininkė. Gimus dukteriai, tė- 
ras lengvai galėjo gauti kredi- 
tą pas bankininką į busimąją 
kainą, kurią gaus pardavęs.

Izraelyje moterys niekad ne
viešpatavo. Net ir šiais laikais 
moteris vyriausybės pirminin
ko kedėje dar nesėdi. Jos gali 
būti karalienėm, bet ne minis- 
teriais pirmininkais ir jų val
dymas būtų lygiai taip pat ne
pakenčiamas, kaip ir Wlastos 
Bohemijoje.

Toks šeimos gyvenimas ir 
meilė, kokia šiandien supran
tama, senovės laikais visai ne
egzistavo. Graikijoje vyrai ne
turėjo žmonų. Mergina iš tėvo 
namu k būsimo “vyro“ namus

nėtoja 
ran k is 
Net šv. Rašte 
atsiliepiant apie moterį. Pana
šiai yra išsitarę didieji rašyto
jai, filosofai ir socialogai.

Visiems jiems moteris buvo 
nesuprantama, kaip ir šiais 
laikais daugeliui ji pasilieka 
sfinksu.

Visa tai gal pačiu moterų 
kaltė. Jei paimsime tris mote
ris. tai jos skųsis: viena dėl vy 
ro, kita dėl vaiku, trečia dėl 
fatališkumo, ir tik antroje ei
lėje skusis 
jos organu.

Bet būtu
kad moterys mėgsta kentėti ir 
būti 
nori 
tik su gėlėmis.

(DANTŲ GYDYTOJAS)

dėl vyriausybės ir

klaidinga manyti,
B 1•T'--'

„ ’7. z A'

z zz. -• z -zz ' • y

mušamos. Jei jau 
jas mušti, tai tegu

vyrai 
muša

Sportas mus gražina

DR. BLADAS K. VENCIUS

DR. A. S. KASHLANSKY 
DANTŲ GYDYTOJA

222 West 83 St., kampas Broadway, New Y’ork City, N. Y. 
Tel. TR. 7-9430.

DR. ANNA MESSING
Gydomoji kosmetika

(Odos priežiūra, pašalinimas visų odos defektų, spuogų, 
gyvaplaukių, eleetrolyzas, veido išlyginimas).

Kalba prancūziškai, lenkiškai, vokiškai ir rusiškai.
130 West 57th St., New York City, N. Y. Tel. PL 7-1282

Gražus pavasarinis kostiumas 
jaunoms merginoms

Ideališkas vyras nepilnai atvaizduotas

Perskaičius, Tamstos atsa
kymą į ankietą “Koks yra ide
ališkas vyras,” teko kiek-nusi
vilti, nes jame neradau nei vie
nos konkretinė.s, ar vertinges
nės minties ar nuomonės, 
tosios temos atžvilgiu.

JOHN DERUHA, M. D 
Inkstų, piršlės, 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 ii 
vyrams ir moterims.

ALLIANCE CRYSTAL COCTAIL BAR 
fl-s-ys ir Alvina Buividai 

ažiausiu kabaretu mieste. Geriausios 
4. V ' ■ - ———------------------------ ---------------------------------------

ūšies maistas, Įvairiausi gėrimai 
ORKESTRAI, “FLOOR SHOW” IR ŠOKIA 

Vakarais muzika prie baro. 
. MARKS PLACE NEW YORK, N. Y.

St. ir 1st Avenue) GRamcrcy 7-9765

80 S 
(8th

ir jo pabaiga yra atitrukus 
nuo, jam skirtos, atraštės — 
nesijaučia to tampraus ryšio, 
rišančio temos autorę, su pačia 
tema. Iš viso, tikrai atrodo, 
kad rašyta labai paskubom — 
gal, ištiknijų. bijantis būti sa-_ 
vo kaimynės,' pralenktai.,..

Gaila, kad Tamsta nepasi- 
tengėt duoti bent keletą ryš
kesnių. vertingesnių bruožų, 
tiek vidinių tiek išoriniu, bū
dingų ideališko vyro tipui. O 
te, kaip tik ir buvo iš Jūsų lauk 
ta, nes kaip tik būtų buvę įdo
mu sužinoti, ka reikalaujat ar 
ieškot, ar pagalinus. ieškojot ir 
net radot, ideališkam vyre. 
Deja —nieko konkretaus apie 
tai nepasakot.

Paimti palyginamai, kad ir 
š seniai girdėtos, pasakos, 

'taip .pat. nėra visai tik: 
y. vaiko supratimą, jo 
psichologija negalima 
ginti su suaugu 
psichologija' Apie 
domu

gi ly- 
moters 

t ii būtų į- 
plačiąu pakalbėti, bet

profesorių — keistuolį, priveda 
prie nesąmonių, pamėginus su
keisti minėtųjų asmenų pozi- 

išeitų, kad moteris gali 
vyru būti jau patenkinta, 
jis nėra panašus į kitus, 
jis kas kartą, kitaip ma- 
išvažiubja iš kiemo, kad

jis rengiasi ne taip, kaip visi, 
(skoningai, ar neskoningai) ir 

—galų gale jis ir tom geras, kad 
jis įvairus ir nenuobodus’’! 
Tikrai — ultra moderniškas 
skonis, tinkąs, gal, tik kokiems

• unikumams!
Atleiskit, ka’d drįstu su

keisti šių asmenų pozicijas, bet 
ar taip, ar anaip — gaunasi 
vien ta pati nesąmonė, kuri, 
vist ik sugebėjo Tamstą tvirtai 
įtikint, minėtą profesorių esant 
geriausiu vyru. Argi tokie, pro
fesoriškai keisti pavydžiai, ga- - 
Ii tarnauti visapusiškam geru- 

Tnc apibūdinimui?!
Apie paskutinįjį, gerojo vy

ro aprašymą, kuriame susitel
kia visos jo “pareigos,“ neži
nau jau net, ką ir besakyti. 
Argi, mylįs savo žmoną vyras 
bus geras tik tada, kada jis 
stengsis visad kelti savo žmo
nos gerąsias ypatybes, įtikinė
damas kitus ir pats tuo įtikė- 

>damas ir dar turės jaustis lai-
vis-

BRETOCOL POWDERS ir SYR. BRETOCOL
Geriausi vaistai nuo slogos ir kosulio.Breiocol Powders — 50 c. Syr Bre-~ 
tocol — > uncijos 50 c.. 8 unc i jos S h.00.

Brooklyn© lietuviai kreipiasi į
----------------------A. D ONOFRIO S PHARMACY-----------------------

500 Grand St. (Union ave k.) Brooklyn. N. Y.
Užsisakant per paštą kreiptis: 2812 Cortelyou Rd., Brooklyn, N. Y.

LEONA’S BAR & RESTAURANT

LEONA IR JUOZAS PETRAIČIAI, Sav.
341 Grand Street, Brooklyn 11' N. Y.’

EVergreen 4-9414

.•zzl vj®

-

U-:’

WINTER GARDEN TAVERN,
VYTAUTAS BELECKAS, savininkas 

BARAS, RESTORANAS, DIDELĖ SALĖ SUSIRINKIMAMS 
VESTUVĖMS IR KITOKIOMS PUOTOMS

ATSILANKYTI
BROOKLYN 27, N. Y.

(RIIX.LWOOD)

VISI KVIEČIAMI
]883 MADISON STREET, 

stoties)
Tel: EV 2-9586

Mes kepame visokias duonas 
ir pyragus vestuvėms, krikš
tynoms, gimtadieniams ir kito
kioms iškilmėms. Visus užsa
kymus mes išpildome koge- 
riausiai.

mą

f v

Toliai 
apie ta

avyzdys, 
i, seną

mingu — nors ir tikrovėj 
kas būtų priešingai?! Varg 
jis! Bet už tai, jam bus atly
ginta — bus pasistengta būti 
gražesnėm ir geresnėm...

Ir taip baigiasi tema,- apie 
deališką vyrą!... EI. S.

POVILANSKŲ BARAS IR RESTORANAS
SALE ŠEIMYNINĖMS PRAMOGOMS 

158 GRAND STREET
\TeL EVergreen 4-9737 BROOKLYN, N. Y.

i

ALBERT ELICE, Sav. įsteigta 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

autorė su 
stiliaus 

graikštumu iškelia kątik iš
tekėjusios moters sielos pro
blemas, jaunamartės svars
tymus ir iš jų išplaukiančius 
įvykius. Knyga 220 psl., kai
na $2.50. ganama šiuo adresu

MALONI VIETA SUSITIKTI PO DARBO

RESTORANAS IR BARAS
ĮVAIRUS GERYMAI IR UŽKANDŽIAI

Savininkas — mūsų tautietis GEORGE JLACHUN 
MORGAN AVE. ir HARRIŠON PLACE, BROOKLYN," N. Y, 

Telefonas^ HY 7-9758

iicbe.it


Lietuviai advokatai

GYVENIMAS
I

Redaguoja KĘSTUTIS CERKELIŪNAS

Declared
Interest

Rate

I Fasolino Memorials
ATOSTOGŲ ŽENKLE

Atrodo, Lietuvių SK vienuo
likė dar neišbrido U atostogi
nės nuotaikos. Visiškai natū
ralu, kad po didžiojo įtempimo 
National Amateur Cup varžy
bose, užslinko atoslūgis. Beje, 
užsitikrinę New Yorko apygar
doje ’pirmąją vietą (taurės 
rungtynėse), mūsiškiai kitą 
savaitę suscnaigstį devynius 
gabalus Sportfreunde Passaic 
(pirmenybėse), o po to paniro 
trijų savaičių atostogose.

Kovo 9 d. geltonai — žalieji 
vėl pasirodė aikštėje ir po blan 
kaus žaidimo įveikė Brooklyn© 
Wanderers 3-2, o kovo 16 d. 
tuo pačiu stiliumi nugalėjo 
College Point 4-1 (2-1). Įvar
čiai: Kalašinskas — 3, Stepo
navičius — 1.

Paskutinieji pirmenybių su
sitikimai žiūrovų nepatenkino 
— pasigesta įprastinės klasės 
ir čia nieko nelemia vienoks 
ar kitoks įvarčių santykis. 
Abu priešininkai buvo iš silp
nųjų kategorijų ir mūsiškiai 
gebėjo laimėti neišlukštenę sa
vo visų sugebėjimų. Atostogi
nis išblukimas komandine 
prasme yra pavojingas ir sun
ku patikėti, ar, užgriuvus ant 
stipresnių varžovų, tuoj pat 
išnyktų snūduriavimas ir būtų 
įjungta visi reikalingi koman
das varikliai.

Pirmenybės dar nebaigtos ir 
mūsiškiams yra likę 7 rungty
nės. šešius kartus bus žaidžia
ma savo aikštėj ir tik kartą 
teks iškylauti j New Farmers

giom baigė 1, pralaimėjo 3. Į- 
varčių balansas 124-35. Įvar
čių autoriai: Adomavičius—38, 
Kalašinskas — 33, Gražys—27. 
Jokūbaitis -r- 8, Steponavičius 
—8, Sabaliauskas—6, Vyt. Kli- 
gys—1, Jėgeris—1, J. Simona- 
vičius — 1, ir vienas savižudis 
įvartis.
STALO TENISINKAI

Lietuvių Atletų Klubo stalo 
tenisininkai, dalyvaują DAFB 
pirmenybėse, treniruojasi ant
radieniais ir ketvirtadieniais 
nuo 7 vai.-klubo patalpose, 168 
Marcy Ave., Brooklyn 11, N. Y. 
Komandai yra likę tik viene- 
rios rungtynės su Ukrainians, 
bet meisterio vardo mūsiškiai 
jau negali prarasti, nes pajė
giausi priešininkai, Ukrainians 
jau turi du pralaimėjimus 
(kartą prieš LAK ir prieš Blau 
Weiss). Visos komandos tarp 
savęs rungtyniauja po du kar
tu. Lietuviai eina be pralaimė
jimo.

Tikimasi, kad ir moterys su
sidomės stalo tenisų — numa
tyta, kad jos galės treniruotis 
antradieniais.
SPORTININKŲ 
REGISTRACIA

Visi lietuvių sporto klubai, 
atskiros komandos, pavieniai, 
sportininkai (nepriklausą klu
bams ar komandoms) ir spor
to darbuotojai, esantieji Ryti
nėse valstybėse (New Yorkas, 
Maine, New Hampshire, Mas- 
sachusets, Rhode Island, Conn
ecticut, New Jersey, Pennsyl-

Credited i
Compounds

, A Year
On Regular Savings Accounts 

Interest starts from the first of every 
month on sums from $25. to $10,000.

DEPOSITS MADE ON OR BEFORE MON
DAY, APRIL 7, WILL DRAW INTEREST 

FROM APRIL 1

THE

SAVINGS BANK
135 Broadway at Bedford Ave.. 5 39 Eastern Parkway 

at Nostrand Ave. Brooklyn, N. Y.
YOUR DEPOSITS IN THIS BANK ARE FULLY

TO SI 0.000.
Insurance Corporation

INSURED UP 
'*• Member Federal Deposit

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 Įj
! N. J. TeL WAverly 6-3325. ' ||

. 
------------------—-------------------^4

F

LIETUVIŲ RADIJO PROGRAMA 
JUOZAS GINKUS, VEDĖJAS

SESTADIENIAIS, NUO 2 IKI 3 VAL. PP.
IŠ WWRL, 5000 kcl.

495 GRAND STREET BROOKLYN 11, N. Y
Telefonas: EVergreen 4-9293

Savininkas
Biznio vedėjas.

STILIAUS PAMINKLAI, 
IR STATULOS.

Fank Fasolino, Sr., 
Ernest Fasolino, 

GAUNAMI ĮVAIRIAUSIO 
MAUZOLIEJAI

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. I.
Paminklų paroda:

66-86 80th STREET, MIDDLE VILLAGE, L. I. 
CENTRALINIS OFISAS:

66-56 80th STREET, MIDDLE VILLAGE, L. I
FASOLINO MEMORIALS

(PRIEŠ PAT ŠVENTO JONO KAPŲ VARTUS)
D Avenport 6-1282

____________ ___________ _____________________ —j

STEAMBOAT INN
ALMA KASMOCIUS, 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:

Great Neck 2-1546 Great Neck 2-3389
(Bv/nio) (Rez.)

vani-a, Maryland, Delaware, 
West Virginia, Virginia, Wash
ington, D. C. prašomi iki 1952 
m. balandžio 1 d. pranešti savo 
adresus. Rašyti: A. Vakselis, 
85-09, 88th St., Woodhaven, L.

Oval, Middle Village, kur rei
kės persimesti su Kollsman 
SC. šios rungtynės mūsiškių 
jau buvo laimėtos 3-1, bet va
dovybės potvarkiu teks per
žaisti, nes vienas komandos 
palydovų įbėgęs į aikštę ir . lyg 
tai sukliudęs priešininkams 
pasiekti įvarčio.

Lauktina, kad pirmoji vie
nuolikė atsigaus po atostogi
nio slogučio ir vėl džiugins kaip 
vienalytė komanda.------- :---------
SEKMADIENĮ FUTBOLAS

Kovo 23 d. Lietuvių SK žai
džia DAFB lygos kl. pirmeny
bių rungtynes su Schlesier SV. . 
Bus žaidžiama naujojoj (lie
tuvių nuomojamoj) aikštėj — 
Queens Soccer Field, 222th ir* 
Braddock Ave., Bellerose, L. I. atnaujinti prenumera 
Pradžia — 3 vai. Priežaismis, 
1:15 vai., Lietuvių SK — Ein
tracht B (rezervinių pirmeny
bės). šios rungtynės atkeltos 
iš praeito sekmadienio.

Sekmadieninis priešininkas, 
Schlesier SV, lentelėj guodžia
si paskutiniąja vieta Ir čia mū
siškiams dėkinga proga susiras
ti save, nes kiti priešininkai 
bus stipresni ir dabartinės for
mos gali nepakakti.

Į aikštę važiuoti 8th Ave (E 
ar F) požeminiu traukiniu iki 
paskutinės stoties (179th St., 
Jamaica), ten persėsti į Q-1 
Belleros autobusą, kuris nuveš 

 

iki aikštės.

KĄ RODO BALANSAS

Iki Šįo savaitgalio Lietuvių 
SK pir ji vienuolikė yra su
žaidusi 17 AFB lygos kl. pir
menybių rungtynių (laimėjo 
16, pralaimėj 
tykis 91-21. Daigiausia įvarčių 

 

pirmenybėse yr\ įkirtęs Ado
mavičius— 27, toliau: Kala
šinskas — 24, Gražys—16, Ste
ponavičius — 8, Jokūbaitis—7, 
Sabaliauskas — 6, Vyt. Kligys

— 1, Jėgeris — 1, J. Simonavi- 
čius — 1.

National Amateur Cup var
žybose Lietuvių SK yra laimė
jęs ketverias rungtynes. Pa
sekmės: LSK — Cork Celtic 
(Metropolitan lyga) 12-1, LSK
— GAAC (DAFB lyga) 4-2, 
LSK—Vasco da Gama, Bridge
port, Conn. 7-0, LSK — Ukrai
nian American (National lyga)
2- 0. Iš viso įvarčių 25-3. Mūsiš
kių šauliai: Adomavičius — 10, 
Gražys — 8, Kalašinskas — 5, 
Jokūbaitis — 1 ir vieną įvartį 
įsikirto Cork Celtic patys sau.

Sezono pradžioje buvo su
žaistos trejos draugiškos rung
tynės: LSK — Greek Ameri
cans (DAFB aukštoji lyga) 2-4, 
LSK—Warsaw (National lyga)
3- 3, LSK — Philadelphia lat* 
viai 3-4. Įvarčių santykis 8-11. 
Mūsiškių įvarčius pasiekė: Ka
lašinskas — 4, Gražys—3, Ado
mavičius — 1.

Visas šio sezono rungtynes 
sumetus į krūvą, matome, jog 
LSK iš 24 r. yra laimėję 20. ly-

ši registraciją yra grynai in
formacinio pobūdžio, tikslu su
žinoti ar Rytinėse valstybėse [į 
yra pakankamai lietuvių spor
to klubų, kuriuos būtų -galima 1 
.apjungti i bendra Lietuvių 
Sporto Sąjungą. Apie klubus 
informuoti nebūtinai turi vai-, 
dyba — tai gali padaryti kiek
vienas sportininkas.

NEPAMIRŠKITE -

- ta Ir paraginti kitus 
skaityti VIENYBĘ

DAvenport 6-0259

FOTOGRAFAS
65 - 23 Grand Avenue 

Maspeth, N. Y.

1). Įvarčių san-

r

PHIUP BENDER
AVALINĖS KRAUTUVĖ- - - - - - —

Mūsų krautuvėje galima gauti batų, 
tinkamų visiems keturiems metų sezonams.

Lietuviams ypač gerai žinoma 
mūsų avalinės kokybė.

245-247 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y
Telefonas: E V. 7-2043

Telefonas: EV ergreen 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 S vai. vakarais

Gydymas be vaistų ir operacijų

Albert Scolnick
CHIROPRACTOR^ 

1039 Brighton Beach Ave^ 
Brooklyn. N. Y.

Tues.. Thurs 9:30 A. M. - -5. P.M.
6-8 P. M. Sat. 9:30 A. M. 5 P.M. 

NIGHTINGALE 8-1500
385 Parkside Avenue

Brooklyn. N. Y.
Mond., Wed. Fri.

1-4 P. M. 7-9 P. M.
INgersolI 2-8490

MAISTAS
QUALITY

Pirmos
Priimami

tuvėms

MEAT MARKET 
rūšies mėsa.

užsakymai vesr 
ir kitokioms .

puotoms.
Savininkai:

Ch. Shimanskas, 
Ch. Mitchell

483 GRAND STREET, 
Brooklyn 11, N. Y.

EV. 8-4608

THOMAS MATAS
REAL ESTATE 
81 Fox Street 

Waterbury, Conn.

JONAS SUTKAITIS, 
Laikrodininkas.

Parduodami nauji Ir 
taisomi bei atnaujinami 

seni laikrodžiai.
449 Grand Street, 

Brooklyn 11, N. Y.

i

j

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
JUOZAS GARŠVA

- 231 Bedford

16 Court Street, 
BROOKLYN N. Y.

MAin 5-1260

ST. BREDIS, JR.
7 Havemeyer Street. 

BROOKLYN H. N.
EVergreen 7-9394

WM. J. DRAKE 
(DRAGŪNAS) 

85-03 Wareham Pl. 
JAMAICA ESTATES 3. N

JAmakj 3-7722

W. J. DOWNER
Pirmas lietuvis vaistinin

kas Amerikoje.
229 BEDFORD AVE.,
Brooklyn 11, N. Y.

ALFRED J. WENTZ 
225 S. 4th Street 

BROOKLYN 11. N.
EVergreen 7-8067

Anthony Grigalis
KONTRAKTORIUS

Namų statybai, taisymui, medžio 
darbams, šingeliavimui. stogų 

dengimui, dažymui ir tt.

63-26 53rd Drive,
MASPETH 78, N. Y.

NEwton 9-3215

j JOSEPH VASTUNAS
j Real Estate & Insurance j
! Paskolos namams
| 1008 Gates Avenue
j Brooklyn, N. Y. J
j GLenmore 5-7285 !

Telefonas: EVergreen 4-8934

PARAMOUNT BAR & GRILL j
STANLEY MISIŪNAS IR SŪNUS EDWARDAS MISIŪNAS

• . SAVININKAI .!
• ■............. ■..........  ■■.... -   — —   — 4-

Lietuviška Užeiga, kur visi myli užeiti.

Pavieniai ir su šeimom, ir svečiai būsite maloniai aptarnauti

Importuoti konjakai — Užkandžiai — Televizija — Muzika — Sportas

502 GRAND ST., kampas Union Ave. BROOKLYN, N. Y.
----- ------------------ ---------- ---------------- - ------- ----------- ----  

O

Paminklai Į
J0S- BERMEL INC- I

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 venport 6-2393 . DAvenport 6-2633

WAGNER THEATER
KASDIEN DVI FILMOS VOKIEČIŲ KALBA 

PASAULINĖ KRONIKA
JAUKI KINO TEATRO SALĖ

Filmos keičiamos penktadieniais visai savaitei
110 WYCKOFF AVE., BROOKLYN, N. Y.
Kasa atidaryta 1 vai. kasdien. Tol. HE 2-2613

Patogus privažiavimas: ■»»
BMT Subway ----- Canarsic Linija iki DeKalb Ave. Stoties.

JONAS PATAŠIUS i: 
;! Žiedai, laikrodžiai, jų tai- ' 

symas, kosmetika ir 
h religiniai dalykai.
> 307 GRAND STREET

Brooklyn, N. Y. — 4 
4

ROEBLING SUPPLY Co.
I. FISHMAN

Mes taisome viską, kas priklauso 
ga.so pečiams. Parduodame naujus 
geso pečius žemomis kainomis.

Patarnavimas garam uotas.
244 ROEBLING STREET,

BROOKLYN 11. N. Y. 
Telefonai: EV. 7-.5633

UL. 5 0083

A. ANDRIUŠKEVIČIUS

Laikrodininkas

Taisomi laikrodžiai, parduc 
darni laikrodžiai, žiedai 
apyrankiaLrąuskarai ir 1.1.

485 GRAND STREET >
Brooklyn 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. /
RISHMONDJIILL, N. Y.

Virginia 3-3544
..................... .. ■■ ...........

CAPPIELLO 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 kitokiu na-

i 
mų apyvokos dalykų.

Jau 36 metai, kai Cappiello sąžiningai tarnauja visiems ! 
savo klijentams.

I

Visi Brooklyn© ir apylinkės lietuviai perka Cappiello 
krautuvėje.

Cappiello krautuvėje gaunamos^ lięįuviškos plokštelės.

CAPPIELLO KRAUTUVĖ
706 GRAND ST., BROOKLYN 11, N. Y.

EVęrg|reen 8-7848

ue, 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. I., N. Y.
NOTARY PUBLIC. Tel. NEwton 9-4464

SHAUNS FUNERAL HOME
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

F. W. SHAUNS, Jr. J. B. SILALINS
84-02 Jamaica Avenue, Woodhaven, N. Y.
Tel. Virginia 7-4499 Koplyčia Laidotuvėms

ROGERS FUNERAL HOME
P. RADZEVIČIUS, Direktorius 

Telefonas. STagg 2-4409

Koplyčia Laidotuvėms NOTARE PUBLIC

Visi šie laidotuvių direktoriai išnuomoja 
automobilius {vairiems reikalams

NAUJAI ATIDARYTAS

JULIUS’ RESTAURANT 
JULIUS DAUGMAUDIS, 

Savininkas

įvairūs gėrimai, pirmos rūšies maistas
273 GRAND STREET, BROOKLYN IF, N. Y.

EVergreen 4-9533.

S. A. Chernoff, M. D
Kraujo ir Odos ligos * 

223 SECOND AVENUE, 
Room 14 >'

Tel. GR. 7-7697

i

AJARŲ ŠAKNYS
__ Ajarų šaknys gelb- 

sti nuo vidurių už- 
’ rV (kietėjimo, gerai?.

Gi veikia skilvį, pa-
-^7 deda pašalinti 

Sy NSy dieglius, nereika- 
\\ lingus pilvo ga-

~ žus, paskatina ne
veikliuosius kūno organus ir 
taip pat naudinga mažakrau- 
jarns. 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 C& 
414 West Broadwav 

South Boston 27. Mm
V

JOHN’S TAVERN !.
JOHN SAUKUS, Sav. |

217 Avenue B j
Bayonne, N. J. |

Tel.: 3-4136 t

7 PSL
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Kajrtu su Ansambliu žada at- 
ti ir nemažas būrys Chica- 
lietuvių.

.įlietai parduodami Carne- 
Hall kasoje 57th St. ir 7th 

New Yorke, Gabijoje,
Btalfe, Vienybėje ir pas pavie
nius platintojus. New Jersey 
lietuviai bilietus gali gauti pas 
prof. J. Žilevičių, J. Stuką ir 
A. S. Trečioko raštinėje.

Vertas dėmesio 
žurnalas

V. TYSLIAVIENĖ, Republi- 
konų partijos vadovybės kvie
čiama vadovauti lietuvių re- 
publikonų veiklai New Yorko 
valstybėje.

VYT. ALKSNINIS. Pvt., tar
naująs Amerikos armijoje, 
prieš išvykstant šią savaitę į 
Korėją, lankėsi Vienybės įstai
goje ir pažadėjo parašyti 
fronto įspūdžius.

POLINA STOŠKIŪTĖ nese
niai dainavo Vienoje, Austrijos 
Sostinėje, La Forza del Desti
ne operos pastatyme.

DAINAVOS ANSAMBLIS, ku
rio koncertas bus
d. Carnegie Hall New Yorke, 
taip pat dainuos Stasio Šim
kaus įspūdingą ir graudų kūri
nį -ATSISVEIKINIMAS SU 
TĖVYNE’.

JUOZAS GRISMANAUSKAS, 
vienas iš trijų žvejų, atbėgu
sių iš Lietuvos, baigia rašyti 
knygą apie gyvenimą Lietuvo
je ir pabėgimą per Baltijos jū
rą. Knyga netrukus išeis iš 
spaudos.

J. GINKUS savo krautuvėje 
jau pradėjo pardavinėti gra
žiai išleistus ir lietuvių poetų 
eilėmis papuoštus 
atvirukus. ■

JUOZAS SAGYS, 
veikejasr kuris šiuo
Bushwick ligoninėje, "mums ra
šo: “Teks kiek ilgiau čia pagu
lėti. Atrodo, operacija nebus 
lengva. Gyvenkite tarp sveikų 
ir gyvų.”

ADOMAS JEZAVITAS, kaip 
mums pranešama, šį mėnesį 
ruošiasi minėti 20 metų savo 
muzikinės veiklos sukaktį.

r

AWWkas irApyjinkėJĮ. BROOKLYNO VAIDINTOJU TRUPĖ

1952 m. kovo men. 23 d

MELAGĖLIS
Bilietai tik po 1 dol. suaugusiems, o vaikams 0,75c.

Vaidinama bus 3 vai po pietų ir 6 vai. vakaro.

Dainavos ansamblio vyrų choras su dirigentų St. Sodeika vidury

Brooklyn, N. Y.
vaidins T. GUTHKE S 3 veiksmų linksmą vaizdeli

Bilietai gaunami “Gabijoje,” pas- J. Ginkų ir vaidinimo 
dieną prie įėjimo į salę.

Nepraleiskite progos, nepamatę šio linksmo vaizdelio.

Juozui Ambraziejui 
75 metai amžiaus

IŠRINKIME JAUNESNI SLA IŽDININKĄ

APREIŠKIMO PARAPIJOS SALĖJE,
North 5th ir Havcmeyer Sts,

J

J. ZAKARAUSKAS, Piliečių 
Klubo biznio vedėjas, mus pra 
šo pranešti, kad šį šeštadienį, 
kovo 22 d. 7:30 v. v- klubo pa
talpose vyksta linksma visų 
Brooklyno Juozų vardinių nuo 
ta.

JONAS BALTUS grįžo iš 
Bridgeporto, kur praeitą savai- 
tę jis dalyvavo savo sesers Ve- 
ros Ignatavičienės laidotuvėse. 
Velionė buvo Vienybės skaity
toja.

ELENA KULBER, vienybie- 
čių Kulber duktė, neseniai bai
gusi Fort Hamilton gimnaziją, 
kur ji pasižymėjo kaip gera 
smuikininkė 'mokyklos orkest
re ,šį šeštadienį, kovo 22 d., 
švenčia savo gimtadienį, suei
na jai 18 metų.

Dėl bilietu i Dainavos
C- «-

Ansamblio koncertą
Dar visas mėnuo iki Daina

vos Ansamblio koncerto Car
negie Hall, New Yorke, balan
džio 20 dienos, bet trečdalis 
bilietų jau išparduota. Bilie
tus gausiai perka ne tik lietu
viai, bet ir kitataučiai. Be to, 

usios lietuvių grupės organi
zuojasi vykti iš Philadelphijos, 
Baltimorės, Massachussctts,

Literatūros žurnalo Gabija 
antrasis numeris jau išėjo iš 
spaudos.

Jei pirmuoju numeriu žur
nalas atkreipė skaitančiosios vi 
suomenės dėmesį, savo subur
tu rašytoju skaičiumi ir jų 
tikrai stipria kūryba, tai šis 
numeiis pralenkia ir pirmąjį, 
nes jame patiekiama tikrai 
gražios ir aukštos-meninės kū
rybos.

žurnale savo kūrybą spaus
dina ir mūsų klasikai, ir patys 
jaunieji, bet jau pripažinti, 
autcriai. Čia ir Vincas Krėvė, 
ir Ignas Šeinius, ir Juozas Tys- 
liava, ir Jurgis Savickis, čia ir 
Henrikas Nagys, ir Gražina 
Tulauskaitė, ir Leonardas Žit
kevičius — 20 literatūros meis
trų, tai tikras literatūros pan
teonas.

žurnalas iliustruotas dail. 
V. K. Jonyno darbo paveiks
lais.

Kiekvienas, kad ir naudin- 
žinomas lietuvių visuomeni- giausias dalykas atgyvena sa- 

ninkas, ALT Sandaros organ i-- v0 laiką ir atitarnavęs žmo- 
zatorius, buvęs ilgametis Vie
nybės administratorius, Dėdė 
Juozas Ambraziejus, švenčia 
75 metų sukaktį.

Jo bendraminčiai ir draugai, 
ALT Sandaros pirmosios kuo
pos nariai, norėdami šią gra
žią savo Garbės Pirmininko 
šventę atžymėti, balandžio 26 
d. Piliečių klube Brooklyne, 
ruošia bankietą. Parengimu rū 
pinasi komisija: pirmininkas 
— P. Mikalauskas, nariai — 
Barbora Darlys, A. Vaišvila, 
P. Dagys ir A. Oslapas.

Apie Dėdės Ambraziejaus gy 
venimą plačiau parašysime ki
tame numeryje

viešai pasisakė, kad tokiais 
reikalais, kurie jam sunkiau 
suprantami, pasikvies sau pa- 
gelbą. Kuris žmogus žino, kad 
jis ne viską žino, toks žmogus 
labai daug žino ir yra visuo
menės darbuose, naudingas.

Svarbiausia tai, Kad Juozas 
Ginkus, būdamas SLA iždinin
kas, sutaupys Susivienijimui 
mažiausia §3,000.00 
Nereikės kelionėms, 
mams, telefonams,

PRAMOGOS* IR
SUSIRINKIMAI

Kovo 22 d. 4 vai. p. p. BALFo 
įstaigoje, 105 Grand Str., B’k- 
lyne, Lietuvių Teisininkų D-jos 
New Yorko skyrius šaukia vi
suotiną narių susirinkimą.

Mirė J. Jogminas
V j kr ik u žentas

Kovo 17 d. mūsų kaimynų'- 
Vikrikų šeimą palietė skaudi 
nelaimė. Staiga, širdies smūgio 
ištiktas, mirė jų žentas Juozas 
Jagminas, sulaukęs vos 46 me
tų amžiaus. Velionis paliko 
žmoną Alice, du sūnus. Rich
ardą ir Robertą, motiną ir du 
brolius, Viktorą ir kun. Alfon
są, kuris gyvena Romoje ir at
skrenda į laidotuves. Mirusio
jo kūnas pašarvotas J. Garš
vos koplyčioje ir laidojamas šį 
šeštadienį.

Velionio šeimai ir kitiems 
artimiesiems reiškiame užuo
jautos.

nėms eina užmirštim Tai pati 
yra ir su žmonėmis — su vals- 

’^aųtųj ir orgar.^aųijų 
vadais ir pareigūnais. Tas pats 
yra ir SLA iždininku adv. K. 
P. Gugiu.

Pereitame SLA Seime SLA 
Iždininkas buvo visų delegatų 
simpatijos ir pasigailėjimo bei 
užuojautos reiškimo asmuo. Ne
vienam delegatui adv. Gugis... siuntiniams ir t. t. 
užtikrino, kad paskutinis jo 
tarnybefe terminas, nes pats ži
nąs ,kad tai yra sunkenybė 
jam pačiam ir Susivienijimui. 
Bet norįs garbingai savo tar
nybą baigti.

Bet šiais rinkimais senasis 
SLA iždininkas ir vėl kandi- 
datuuja. Šakuma, negalėjęs at- 
sisakyti nuo kandidatūros, sa
vos partijos spiriamas ir neno
rėdamas sugriauti ..dabartinės 
SLA Pildomosios Tarybos rin
kiminės kampanijos bendrą 
frontą. Todėl priverstas kan
didatuoti net prieš savo norą.

Tokia padėtis verčia SLA na
rius pagalvoti ir visų rimtumu 
atsakyti į klausimą: ar tai yra 
naudinga Susivienijimui? Tin
kamai atsakyti į šį klausimą 
pjlsvarstykime kito SLA vei
kėjo, Juozo Ginkaus, kandida
tūrą į SLA iždininko vietą. 
Apie 15 metų jaunesnis veikė
jas, prie pat SLA Centro. Or
ganizacijos reikalus gerai su
pranta ,nes apie 45 metai pri
klauso Susivienijimui.

metuose.
telegra- 

visokiems 
tų tūks- 
to, SLAtančių dolerių! Be 

nariams ligoje pašalpos, pomir
tinės fįr ki^l išlmokėjim^i iš 
SLA iždo bei Iždininko patar
navimas nariams bus skubes
nis ir nereikės laukti savaitės, 
nes nereikės tų reikalų siun
tinėti į tolimą Chicagą — vis
kas bus atlikta vietoje be jo-

- kių sutrukdymų.
SLA nariai pasigailėkime pa 

senusio ir garbingai atsitarna
vusio Susivienijimui iždininko 
ir atleiskime jį iš tų pareigų. 
Pasigailėk .. ir Susivienijimo, 
sumažindami jo bereikalingas- 
išlaidas ir pagreitindami jo 
darbus. Džiaugsis atitarnavęs 
Susivienijimui iždininkas Gu- 
gis, džiaugsis ir Susivienijimas 
bei visi jo nariai, kai išrinksi
me Juozą Ginkų iždininku, ku 
ris gyvens ir darbuosis bendrai 
su SLA Centru.

Pats

IŠNUOMOJAMAS kambarys su 
apšildymu ir baldais. 53 Lynch 
St., Brooklyn, 6. Tel. UL 5-2437

SEKMAI).. BALANDŽIO 20, 1952
5:30 valandą po pietų

DAINAVOS ANSAMBLIO
KONCERTAS
CARNEGIE HALL

Populiarios bilietų kainos:
(Įskaitant Federalinius taksus)

$3.60, $3.00, $2.40, $1.80, $1.20
Bilietai gaunami: Carnegie Hall kasoje, 57th Street ir 7th Avenue, New Yorke, 
Gabijoje, 335 Union Ave., Brooklyne, Vienybėje ir BALFE. Taip pat pas A. S. Tre
čioką, 314 Walnut Street, Newark, N. J., per Lietuvių programos vedėją J. Stuką, 
I. Dilienę ir prof. J. Žilevičių.

ŠEŠTADIENI, BALANDŽIO 19 D
įvyksta

8 V AL. VAKARO

DAINAVOS ANSAMBLIO KONCERTAS
KINGSTON HIGH SCHOOL AUDITORIUM ’ 

WILKES BARRE, PA.
BILIETŲ KAINOS: S2.00 ir S3.00

Bilietai gaunami per Lietuvių Centro pirmininką, adv. J. Versaliu, 500 Bennett 
Bldg., W’ilkes Barre, Pa. ir pas platintojus.

Kovo
Statler
įvyks L. Stilsonaitės - šateikos. 
muzikos studijos mokinių ir 
svečių koncertas.

30 d. 8 vai. vakaro 
viešbutyje, New Yorke,

Trupė vadovaujama 
aktoriaus Vitalio Zu- 
vaidins Apreiškimo pa 
salėje du kartu 3 vai.

Brooklyno vaidintojų 
naujas pasirodymas

Šį sekmadienį Brooklyno Vai 
din to jų 
dramos 
kausko, 
rapijos
po pietų ir 6 vai. vakare links
mą 3 jų veiksmų T. Guthke’s 
scenos vaizdelį “Melagėlis”. Tai 
linksmas vaizdelis suaugu
siems ir vaikams.
’Vaidins Elena Brckaitė, Liu

cija Kašiubaitė, Edvardas Ju
zumas, Vincas žebertavičius ir 
Vitalis Žukauskas.

Brooklyno Vaidintojų Trupė 
susikūrusi prieš keletą metų 
sunkiose sąlygose, nenustoja 
dirbusi ir puoselėja scenos me
ną.
Tai jau trečias Trupės viešas 
pasirodymas. Savo sceninį dar
bą pradėjo su Keturakio “A- 
merika Pirtyje,” kuris praėjo 
su dideliu pasisekimu. Tremti
nių Draugijos vakarui perei
tais metais suvaidino Katze- 
buko “Paskutinis šposas,” o 
dabar pasirodys su T. Guthkęs 
“Melagėliu.”

Tikimės, kad visuomenė į- 
vertindama kaip artistai po 
fabriko, poilsiui skirtą laiką 
skiria kultūriniam darbui savo 
atsilankymu padrąsins juos ir 
toliau dirbti scenoje

Pr. R.

i

IŠNUOMOJAMAS didelis, švie
sus, su trims langais, švarus 
kambarys, su baldais, dėl dvie
jų žmonių. Galima naudotis 
virtuve. Patogus susisiekimas, 
privatus įėjimas iš Scholes St. 
166 Manhattan Ave. (kampas 
Scholes St.), Brooklyn, Tel.: 

. EV 7-9844. (2)

NAMU SAVININKU DĖMESIUI!
Mes Įtaisome ir pataisome:
šilumos sistemą, vandens laidus, maudynes, virtuves ir vi
sus kitus namų įrengimo dalykus Mes pašalnam vadinamas 
violations. Padarydami mažus pataisymus dabar, išveng
site didelių pataisymų vėliau.

Be to, prieinamomis kainomis mes dedame stogus, 
šingeliuojame namus, dažome kambarius, korido
rius, ir langus iš lauko. Taip pat taisome mūrinių 
ir medinių namų sienas ir atliekame visus tuos dar
bus, kurie yra reikalingi aplink jūsų namus, kaip 
šaligatviai (sidewalks — driveways) ir t. t.

LENGVOS IŠMOKĖJIMO SĄLYGOS. KREIPKITĖS TUO
JAU. DARBAS ATLIEKAMAS SKUBIAI IR SĄŽININGAI.

IRWING BARFUS &
VINCENT KRIAUCUNAS r

Licensed Plumbing & Home Repairs
303 SOUTH 4th STREET, BROOKLYN 11, N. Y.

EVergreen 7-5590
(Taip pat galite~ša-trieti: E V. 1 0862->

Pasinaudokite šia proga I
DABAR jums siūloma tikrai žemomis kaino 
mis įvairiausiu baldu — stalu, kėdžių, 
sofų, lovų, matracų ir 1.1.

tu

PATS DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS
Mūsų biznis yra seniai įkurtas ir todėl jis savo rūpestin

gu patarnavimu , gerai žinomas visiems Brooklyno 
lietuviams. KREIPKITĖS DABAR.

FURMAT CO. Inc
(Prieš Republic teatrą)

445 Grand Street Brooklyn, N. Y
EVergreen 4-1530

h 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 
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, važiuolant Broadway BMT Linlj?.)
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