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Apie Collins kalbama mažai, 
tačiau jis yra didelė asmenybė 
Pentagone ir gali nukonku
ruoti Gruntherį.

Min. pirmininkas pa- 
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Hagoje su Izra
elio atstovais, paštu gavo bombą. Dėka valdininko pastabume 
buvo išvengta sprogimo. •

• Margarita Truman, prezidento duktė, pasirašė su viena 
radijo kampanija sutartį, jog už kiekvieną jos pasirodymą tele
vizijoje bus mokama 2,500 dolerių atlyginimo.

istorija jai paveda laikyti,: ir 
kurios pasaulis prašo nepaleis
ti. ,
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DABAR 1 EISENHOWERIUI DIDĖJA LAIMĖ
Kvailiu apsimetęs 
“Negaspadoriška” 
Skandalo dalyviai
Gal “neiškešino”

JUOZAS TYSLIAVA
Darbininke, “spaudos pusla

piuose,” rašoma:
“...keista, kad Tysliava, ap

simetęs išsiblaškiusiu, kalba, 
jog būtų gerai, jei Balfas pa
aiškintų, kieno pinigais kan. 
Končius važinės po Prancūziją 
ir Vokietiją.”

Tuo tarpu apie tą Končiaus 
kelionę “po Prancūziją ir Vo
kietiją” Tysliava nėra parašęs 
nė vienos eilutės.

Tą pati reikia pasakyti ir 
apie kitas Darbininko “reve- 
liacijas,” kur sakoma, kad J. 
Brazaitis gaunąs mažiau pini
gų, negu *S. Lozoraitis...

Kvailiu apsimetęs, Darbi
ninko redaktorius parašė ir ki
tą tokį nebūtą dalyką, būtent, 
kad “Tysliava su 
taria... Brooklyno 
kalais...”

Bimba susi- 
kriaučių rei-

likviduoti, 
dolerius...
metų lai- 

pasidalinti

tuos “kriau-

H. S. Trumanas

tokj “negaspadorišką” 
elgesį Vienybė pasisd-

Kalbant apie 
čių reikalus”...

Brooklyno siuvėjų klubas, į- 
steigtas 1911 m., savo ižde tu
rėjo apie 37,000 dolerių.

Tas klubas šelpdavo pagal
bos . reikalingus siuvėjus, skir
davo stambias aukas (daž
niausiai po 500 dolerių) Balfui, 
Amerikos Lietusių Tarybai ir 
kitiems-reikalams:-----------------

Bet, štai, praeitų metų pa
vasarį dauguma ,to klubo narių 
nutaria savo iždą 
pasidalinant“ po 49

šiemet, lygiai po 
ko, siuvėjai nutarė

Prieš
siuvėjų
kė dar pernai metais.

Todėl Darbininko, Keleivio 
ir Naujienų korespondentų pa
sakos, kad dėl to esą kalti “tys- 
liaviniai tautininkai,” yra gry
nas melas.

Iš viso, yra gana keista,ekad 
tų trijų laikraščių korespon
dentai tik dabar, po metų lai
ko, kelia triukšmą dėl to “pa
sidalinimo”.

Tik dabar, kai kiekvienam 
siuvėjų klubo nariui 
po 12 dolerių...

Na, bet ši istorija, 
kiekvienas tos rūšies 
las, turi savo paslaptį.

Mat, tų trijų laikraščių 
respondentai, kaip vėliau 
tysime, yra tiesioginiai 
skandalingos istorijos 
viai...

Neseniai Darbininke 
rašyta (tuo pačiu stilium, kaip 
ir Keleivyje) kad “prieš pasi
dalinimą griežtai pasisakė” P. 
J. Montvila, J. Buivydas ir ki
ti.

Toliau toje pačioje kores
pondencijoje sakoma:

“Kai šitokiu būdu vykdo
mas, net kai kuriems tautinin
kams padedant, bolševikų pla
nas, tai visiškai suprantama, 
kodėl Petras J. Montvila su 
pasipiktinimu pasakė, kad — 
dabar muškit telegramą ponui 
kraugeriui StalinuL..”

žodžiu, .prieš tą Brooklyno 
siuvėjų klubo iždo “išpūstiji- 
mą” labai dramatiškai pasisakė 
tiek Darbininko Montvila, tiek 
Keleivio bei

Kaip 
ouvo ir 
takiam 
mvx 

Todėl 
Buivydu, 
-siuvėjų veikėjais, 
ko, kad 
nistinis 
tas Brooklyno lietuvių siuvėjų
klubo iždo likvidavimas.

Bet, Vienybė, kuri iš tų pi
nigu nėra gavusi nė sudilusio

PATEKTI I BALTUOSIUS i RŪMUS 
a gen. EisenPrezidentas Trumanas, atsisakydamas kandidatuoti, padi 

howeriui galimybes patekti Į Baltuosius Rūmus — Karas nėra neišvengia 
mas — Kas bus demokratų kandidatas? Baltieji Rūmai laukia Įpėdinio

Visas pasaulis šiuo metu 
plačiai komentuoja prezidento 
Trumano nutarimą nebekan- 
didatuoti būsimuose rinkimuo
se į Baltuosius Rūmus.

Šitą nutarimą prezidentas 
Trumanas padarė ne lengvabū 
diskai, bet po ilgų apmąstymų 
laike savo dviejų savaičių ato
stogų, kurias praleido Florido
je. Jo intimūs draugai tvirti
na, kad šį nutarimą jis pada
ręs prieš savaitę laiko, bet pa
slaptį mokėjęs taip gerai išlai
kyti, kad su savo pranešimu 
padarė sprogusios bombos į- 
s.pūdį ’tarp susirinkusių praei
tą šeštadienį į bankietą 6,000 
demokratų vadų.

KAS UŽIMS EISENHOWERIO VIETA
ATLANTO ARMIJOS VADOVYBĖJE?

Po ta, kai prezidentas Tru
manas atsisakė kandidatuoti, 
visiems pasidarė aišku, jog 
gen. Eisenhoweris artimiau
siu laiku turės atsisakyti iš 
Atlanto komandavimo posto, 
ir grįžti į Ameriką. Vieni tvir- 
tina<jog jis grįšiąs balandžio 
26 d., kiti aiškina, kad jis grį
šiąs tik apie birželio mėnesi.

Šiuo metu Atlantinio bloko 
valstybes domina tik vienas 
klausimas: kas užims gen. 
Eisenhowerio vietą.

Aišku, iš karto reiki 
ti jo pavaduotojų 
Montgomery ir gen. Juin kan
didatūras, 
būtų verti 
tys anglai 
biau linkę
je matyti kitą amerikietį kari
ninką.

Pirmiausiai, Amerika yra to 
bloko siela, jėga ir motoras.

cento, bet kuri Darbininke, 
Keleivyje ir Naujienose dėl to 
nuolat kandžiojama, manau, 
turi teisės viešai paklausti:

Ar Buivydas su Montvila, 
kurie dabar taip “kryžiavoja- 
si,” nedalyvavo tame Brookly
no siuvėjų iždo apiplėšime?

Ar, jie, Buivydas ir Montvi
la, negavo po čekį, 1951 m. ba
landžio 27 d. išrašytą’"ir An
tano Bubnio ir Jurgio Berno
tas pasirašytą?

O gal jie, kaip sąžiningi LK- 
N Klubo iždo gynėjai, protes
tuodami, tų čekių ($49.00) “ne- 
iškešino”?...

Niekad jis nebuvo tiek kri
tiškas ir pilnas ironijos kaip šį 
kartą, kritikuodamas savo prie 
šininkus republikonus.

—Republikonai stengiasi ma 
tyti baltą, kas yra juoda ir at
virkščiai. Amerikos politinė 
situacija gali atrodyti kompli
kuota, tačiau vienas dalykas, 
viską paaiškina. Jau dvide
šimt metų republikonai klai
džioja kaip “kupranugariai di- 
delicse' politiškose dykumose,” 
stengdamiesi atgauti valdžią 
ir aiškiai žinodami, kad jei tas 
jiems nepasiseks, republikonų 
partija bus užantspaudavusi 
savo likimą, ji dings.

Savo kalboj jis pabrėžė, kad

Be Amerikos iniciatyvos Euro
pos apginklavimas būtų nepil
nas. Ką padarytų Europos 
kraštai be Amerikos tankų ir 
lėktuvų? Tad visai normalu, 
kad vadovybė turi priklausyti 
amerikiečiui.

Antra, paskirimas į šią vie
tą amerikiečio bus lengviau 
priimtas, negu anglo ar pran
cūzo, kas tuoj sukeltų opozici
ją pas anglus ar prancūzus.

Ar Churcbillis parlamente 
nepasakė, kad jis mielai pri
taria, jog į Eisenhowerio vietą 
būtų paskirtas , amerikietis?

Į šių vietą minimi keturi a- 
merikiečiai generolai: 
way, Bradley, Grunther 
ins.

MacArthuro įpėdinis 
joje parodė didelius sugebėji
mus kovos lauke, 
pakėlimo, 
galvoja,
šiuo metu yra 
Europos.

Bradley? Dėl 
rio greičiausiai 
nuošaly. Bet
klaida. Atlanto armijai reika
lingas generolas, bet ne diplo
matas.

Grunther atrodo daugiausiai 
turi laimės užimti šį postą. 
Būdamas. Eisenhowerio štabo 
viršininku jis yra geraj susipa
žinęs visais klausimais ir “Ike” 
jį palaiko.

Telephone:
E Vergreen 4-0862

kąrąs nėra. neišvengiamas ir 
taika galės; būti užtikrinta, 
kad laisvi žmonės visų tautų 
galėtų gyventi vienas šalia ki
to kaip geri kaimynai.

— Tačiau yra republikonų, 
— pareiškė jis — kurie nori iš
plėsti Korėjos karą, mesti ato
mines bombas, skelbti pasau
linį karą. Bet karo atveju tie 
tenorai bus patys pirmieji, ku
rie šoks ieškoti slėptuvių.

Staiga “btoba” sprogo. Pa
dėjęs sayo kąlbos lapelius, Tru 
manas tvirtu balsu paskelbė, 
jog jis nebefcandidatuos į Bal
tuosius Rūnįls.

Didžiumai demokratų pra
dėjus rėkti: ne, ne, jis griežtai 
pareiškė, jog* nesutiksiąs ir su 
oficialiu partijos paskirimu.

Kas bus' nau j as demokratų 
kandidatas ; būsimuose rinki
muose? Oficialiai nepažymė
damas, prezidentas Trumanas 
pastebėjo, kad jo pasirinkimas 
krenta ant Illinois gubernato
riaus Stęvęnspno, bet šis savo 
artimiems 
kad jis v 
kalėjimą, negu į Baltuosius Rū 
mus. .<’W'

SenatoriusKefauver sakosi, 
kad jis būsias kandidatu”” iki” 
galo. Dar yra senatorius Rus
sel. Galutinai nutars demokra
tų konvencija,' susirinkusi lie
pos mėnesį diicagoje.

Betnua Ąsitadienio gen.

ti į Baltuosius Rūmus padidė
jo. Jei Stassenas galvoja^ kad 
demokratus būtų 
kiau nugalėti, jei 
būtų kandidatavęs, 
su Dewey susilaiko 
tarų.

Kaip ten bebūtų, Eisenhowe 
rio pasisekimas diena iš die
nos auga. Bet jei apie jį daug 
kalbama, jis pats dar tyli. Da
bar jis ruošiasi pradėti atsi
sveikinimo kelionę po Europos 
sostines.; •

šitą nutarimą nekandida- 
tucti, Trumanas paskelbė kaip 
tik tuo momentu, kada vėl su
grįžo į naujai atremontuotus 
Baltuosius Rūmus, kurie pasi
darė tikrais Tūkstanties ir Vie 
nos Nakties palociais. Remon
to darbai tęsėsi dvejus metus 
ir kainavo 50 milijonų dolerių, 
šimtas septyni kambariai bu
vo iš pagrindų perdirbti.

šiuos rūmus Trumanas be 
gailesčio palieka jr kaip karei
vis, kuris laukia demobilizaci
jos, dabar skaičiuoja klek jam 
dar liko dienų iki išėjimo į 
laisvę.

STALINAS atsakydamas gru 
pei amerikiečiu į paklausi
mą dėl karo ir talkos, sako, 
kad karo pavojus. nėra dides
nis, kaip buvo prieš porą metų 
ir kapitalizmas su komunizmu 
galįs sugyventi.

GELEŽINĖ UŽDANGA 
NORINČIŲ

Nėra tos dienos, kad iš ana
pus geležinės uždangos neat
bėgtų keliolika pabėgėlių, ieš
kotis vakaruose prieglaudos.

Daugiausiai jie peržengia 
geležinę uždangą Berlyne ar 
Vienoje, kur ji nėra taip žiau
riai saugoma, kaip kitur. Bet 
yra žmonių, kurie pasirenka 
originalesnį būdą, pasinaudo
dami lėktuvu, ištisu traukiniu, 
arba, kaip mūsų trys 
laivu.

štai šiomis dienomis 
žvejų pavyzdžiu pasekė
lenkas žvejas, kuris praėjusią 
savaitę pasiekė vieną Švedijos 
uostą.

NEW YORKAS TURĖS MILŽINĄ EIS ENHOWERJ. Viena sieninių plakatų firma 
gamina milžinišką generolo Eisenhowerio paveikslą, 49 pėdų didžio, kuris būsiąs iš
kabintas Times Squre, New Yorke.PRANCŪZIJA SUSTABDĖ INFLIACIJĄ

Naujoji vyriausybė pasuko infliacijos ratą atgal — Visur atpigintos fa 
nos

Prancūzijoje pagaliau tivilk- 
telėjo optimizmo vėjelis. Nau
jasis min. pirmininkas Pinay, 
kuris neseniai, sudarė “specia
listų” vyriausybę, įtraukda- 

damas į nedidelio skaičiaus ka 
binetą tik vidurinių grupių at
stovus (be socialistų, gaulistų 1 
ir komunistų), pradėjo paleng ’ 
vėle sukti infliacijos ratą at-- 
gal.

Pradžioje žmonės juokavo, 
pečius traukiojo, netikėjo, bet 
dabar jau pradeda į Pinay pa
stangas visi ir Su augančiu su- 
sidomėjltaiu žiūrėti.

Pinay pirmiausia paskelbė, 
kad naujų mokesčių nebus! O 
padidinti mokesčiai kabojo 
visiems virš galvų, kai.p De- 
moklo kardas, nes biudžetas 
nesibalansuoja... Ne tik nauji 
mokesčiai nebus uždedami, bet 

bus keliama elektros kaina — 
valdinė 
valstybinta elektros jėgainių 
teikiama energija ir šviesa? tu
rėjo pabrangti šį mėnesį 10%... 
Deficitas ‘ bus pašalintas kitu, 
senovišku ir “nematiniu” bū
du, būtent — sumažinant iš
laidas! Geriau išieškant pagal 
įstatymus jau numatytus mo
kesčius!

Tai didžiulės problemos, bet 
atmosfera tuoj prablaivėjo, 
žmonės pajuto, kad valstybės” 
reikalus tvarko, gal nežinomas 
iki šiol politikas, bet labai rū
pestingas šeimininkas, žiūrįs į 
krašto reikalus, kaip darbštus 
ir sąžiningas amatininkas i sa
vo įmonėlę. Min. pirmininkas 
Pinay 
loginį 
do jį 
mc!

Biržos reakcijos, tokią poli
tiką paskelbus, buvo labai įdo
mios —franko vertė pakįlo net 
15%’ Krito auksas ir svetima 
valiuta,, pakilo valstybės po
pieriai! 
prašė 
kraštą, 
pradėjo 
po mažiausiai. Didžiausias dė- 
mesis atkreiptas į pirmojo rei
kalingumo vartotojų prekes— 
rinkose, krautuvėse pasirodė 
pirmiausiai maisto etiketės su 
naujais tarifais — kaip spro-

NEBESULAIKO 
PASIRINKTI LAISVĘ

Išplaukus žvejoti į jūrą, jis 
uždarė kitus tris įgulos narius 
į kajutę, ir grasindamas me
chanikui revolveriu, laivą at
vedė laimingai iki Švedijos 
krantų.

Bet yra ir kuri j ozu.
Čekų komunistų sportininkų 

klubas praėjusią savaitę į 
Prancūziją atsiuntė vieną sa
vo geriausi bėgiką Emil Baci- 
gal, dalyvauti komunistų laik
raščio Humanite 
bėgimuose.

Ir šis Bacigal 
bėgo, jog atsisakė
Slovakiją ir paprašė prancūzų 
prieglaudos...

girnų
■mas greit palietė visą Prancū
zijos ekonominio sektoriaus 
gamą ir kraštas jau kelia su 
optimizmu galvą aukštyn!

Dienraščiaj stebisi, kaip čia 
įvyko, tartum Marncs stebuk
las fronto fronte, kad nei iš 
šio nei iš to infliacija pradėjo 
trauktis, pasitikėjimas auga.

Peąimistai prašo palaukti su 
sprendimais ir padėties galu
tiniu įvertinimu iki gegužės 
mėnesio, tada pasirodysią šių 
bandymų rezultatai, ir būsią

• galima pasakyti ar Pinay eks
perimentas pavyko ar ne. Aiš
ku, kokie nors partiniai susi
pjovimai gali greit viską su

' tuhf įgyVenaiikos partinės pa - 
liaubos ir jaučiamas visų no
ras iš neįmanomos padėties iš
eiti ir visos krašto y energijos 
koncetrucjamos gelbėti fran
kui!

Vyriausybės ir privačios ini 
ciatyvos rūpesčiu Paryžiaus ir 
provincijos krautuvės pasipuo 
šė tautinėmis spalvomis per
juostais šūkiais: “Franko Gy
nyba“! Tos krautuvės, kurios 
tokius plakatėlius languose iš
klijavo vykdo min. pirminin- 
kd Pinay kainų mušimo poli> 
tiką — praktikuoja 
nuolaidas, t

Savo paskutinėje 
pasakytoje kalboje
pabrėžą, jog jis pasirinko ne 
naujų mokesčių, bet pasitikė
jimo ir taupymo kelią. Kraš
tas linkęs užmiršti savo tik
rąją jėgą turtą, išteklius. Lai
mė duota ne vyriausybei, bet

• - Tanžyre, tarptautiname mieste, arabai suruošė prieš 
prancūzus manifestacijas, per kurias buvo 3 užmušti ir daug 
sužeistų.

• Stalinas pirmą kartą po ilgo laiko viešai pasirodė Sc- 
vietų Rusijos respublikos vyriausios tarybos posėdy.

• Korėjoje ne tik'kad nebegali susitarti svarbesniais klau
simais, bet jau pradedama kabinėtis prie žodžių, pavyzdžiui, 
kaip turi būti verčiamas žodis “Korėja", y ? \ J

• Indokinijoje prancūzai visiškai sunaikino' 320-ją tw
in unistų diviziją, paimdami didelį kiekį kariškos medžiagos*

• Amerikiečių laivynas greitai turės per radiją diriguo
jamas trijų rūšių bombas. Be to, laivynas jau turi septynis ti
pus lėktuvų, geresnių net už sovietiškus MIG-15.

• Gen. Grunther, Eisenhowerio štabo viršininkas pareiš
kė. jog Europa negalės būti ginama, jei patys vakariečiai nepa
rūpins pakelti produkciją. Jo žodžiais, rusai vakaruose turi 75 
divizijas, 20,000 lėktuvų ir 300 povandeninių laivų.

• Kasmet Maskva išleidžia 400 milijonų dolerių antiame- 
rikoniškai propagandai, plakatams, užrašams ant sienų, šali
gatvių. Iš tos sumos vien 40 milijonų išleidžiama Prancūzijoje.

• Mirus kardinolui Nasell-Rocca, kuris buvo rimtu kon
kurentu dabartiniam Popiežiui 1939 metų eonelavoj, Šventoji 
Kolegija iš 70 kardinolų šiuo metu beturi tik 48: 17 Italų ir 31 
kitų tautybių.

• Vokiečių generolas von Farmbacher, 
Rommelio karininkas dabar eina atsakingas 
krašto apsaugos ministerijoje. Su juo dirba 3 
buvusių vokiečių armijos karininkų.

• Vokiečių delegacija, kuri veda derybas

Juokda riai randa kad nau- 
jasis premjeras turi net veido 
išraiška nuolaidos reikalau
jančią.

Nuolat tyrinėjęs krašto u 
taikas Prancūzijos Statistikos 
Institutas — čionykštis • Galu- * • k* ■ 

pasirinkti po vieną, ar po ke
lis atsakymus į klausimą: 
“Kas yra gyvenime svarbiau
sia?”

20 atsakė: “Laisvai pasirin- 
ti darbą”.

savo religinį idealą.”
44 — Gyventi nebijant nau

jo karo.
48 — Turėti pakankamai lė

šų patogiai gyventi.
33 — Pažinti šeimyninę lai

mę.
29 — Galėti be baimės reikš

ti savo nuomonę.
16 — Būti gerbiamu savo 

tautiečių tarpe.
Taigi 48% nori patogiai gy

venti ir Cik 16% rūpi tautiečių 
pagarba...

Atsakymai, reikia pripažin
ti, gana praktiški... ir būdingi 
žemiškos laimės ištroškusiems . 
žmonėms.
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1945 metų pavasarį Vokietija buvo panaši į žemės drebėji
mo sunaikintą kraštą. Iš vakarų į ją veržėsi amerikiečių, ang
lų ir prancūzų armijos, iš rytų spaudė rusai.

Iš lauko ir iš vidaus hitleriška Vokietija braškėjo.
Buvęs sąjungininkų teisėjas Niurembergo tribunolo Michel 

Musmanno turėjęs progos smulkmeniškai susipažinti su Vokie
tijos byla, išleido knygą, kurios 
diname.

ji Second Class Matter 
' at the Post Office
of Brooklyn N. Y.

^UOZAS tysliava 
editor and Publisher 
VYT. GEDGAUDAS 

Editor

niekuo pasitarnavęs, 
leidusi įsi-

LITHUANIAN WEEKLY

Subscription Rates:
r rear ___  ___ $5 00

CANADA and others countries Sb.00 
Advertising Rates on Application

Visai nelauktai praeitą šeš
tadienį prez...Trvra? 
pareiškė, kad būsimuose rin
kimuose jis ne kandidatuos.

Paslaptis iki paskutinės mi
nutės buvo taip gerai išlaiky
ta. jog tik keli artimi draugai 
žinojo, gi 6 tūkstančiams Sve
čių, dalyvavusiems bankiete.^ši 
žinia buvo tikra bomba.

Baigęs savo kalbą, preziden-
5 Trumanas, nekeisdamas 
slss, pakėlęs akis prieš tele

vizijos prožektorius trumpai 
pareiškė:

"Aš nebūsiu kandidatu i per
rinkimus. Aš užtenkamai ilgai 
tarnavau savb kraštui ir tikiu, 
jog naudingai ir garbingai. Aš 
nesutiksiu būti naujai paski- 
riama^/Aš nemanau, kad ma
no 4?5.reiga būtų pasilikti dar 
keturis metus Baltuose 
muose...”

Nežiūrint visų šauksmų: Ne, 
ne. Trumanas po iškilmių pa
tvirtino, kad jis neatsiimsiąs 
pasakytų žodžių.

Nebandysime čia, tai būtų 
netikslinga, svarstyti kokią 
reakciją sukels Trumano pasi
traukimas būsimuose rinki
muose, tačiau negalima sutik
ti ši nutarimą, nepaminint jo 
politikos svarbiąją liniją, už 
kurią pasaulis turi būti dėkin
gas.

Kada Rooseveltas 1945 me
tais mirė, niekas tikrumoje 
nepažinojo—Harry—Trumano. 
Bet užteko kelių mėnesių, kaip 
visi įsitikino, kad tai stiprios 
valios ir didi asmenybė.

Trumanui užteko vienos kon 
ferencijos Potsdame, kad. ga
lėtų įsitikinti; koks pavojus 
gresia iš sovietų pusės. Pade
damas keturių sekretorių: pra 
džioje Stettinius, vėliau Byr
nes, Marshall ir , Acheson, pre
zidentas išlaikė 7 metus Ame
rikos politiką tiesioj linijoj. ■

Įsitikinęs Potsdame, kad žo
dis “Taika” sovietams tereiš
kia tik ekspansijos tęstinumą, 
kitais metodais negu karu, 
Trumanas nutarė priešintis, 
pradžioje baigdamas su nuo
laidomis, o paskui pastatyda
mas barjerą.

Tam reikėjo atsisakyti ne 
tik nuo Roosevelto iliuzijų, bet 
tai.p pat sulaužyti stiprų tra
dicinį amerikiečių izoliacio- 
nizmą.

Jokios kliūtys nesulaiky.” 
Trumaną ir 17 tarpusavio pa
galbos sutarčių, kurios dabar 
Ameriką jungia su 17 valsty
bėm yra kaip tik rezultatas tos 
jo politikos, lygiai kaip priva
lomoji karinė tarnyba ir tarp
tautinė akcija prieš agresorių 
Kerėjoje.

Bet šitas diplomatinis ir ka
rinis barjeras prieš bolševizmą 
nebūtų _____
jei mizerija būtų 
skverbti komunizmui į Euro
pos kraštų vidaus gyvenimą.

Čia kaip tik atsiranda Mar- 
shallo planas, kurį Trumanas 
parėmė ir Europoje badas, epi 
demijos buvo sustabdyta, be
darbė sumažėjo ir sugriautų 
kraštų atstatymas prasidėjo.

Trumanas visą 
buvo nukreipęs 
taikos.

1951 metais tam 
vyzdį, nepabijojęs 
puliariu, staiga atšaukdamas 
pagarsėjusį kariškį, garbingą 
generolą MacArthurą, įsitiki
nęs, kad pastarojo iniciatyva 
veda į pasaulinį karą.

šitas mišinys drąsos ir šal
to kraujo, griežtumo ir protin
gume, labai charakteringas po
žymis pas Trumaną, ir įrašys 
jo vardą į istoriją.

Po šio prezidento Trumano 
nutarimo dabar darosi aišku, 
kad gen. Eisenhoweris be jo
kių kliūčių pasieks Baltuosius 
Rūmus. Ir tokiu būdu po 20 
metų republikonai susigrąžins 
valdžią, kurią Hooveris prara
do 1932 metais.

DAR DRUMSTI VANDENĮ;
KADA JIS IR TAIP DRUMZLINAS 

Yra žmonių, kurie mano, kad orkestre svarbiausias instrumentas yra 
būgnas — Planingas ar nesąmonių ^as puolimas prieš 
Lietuvos pasiuntinius Washingtone ir Londone? '

kai kas iš mūsiškių, nors ir pa 
kviestas, Londono konferenci
joj nedalyvavo, tuo metu išvy
ko pailsėti. “Tarytum ir taip 
ligi tol nebūtų kiek reikiant ' 
prisilsėję.” Kad koks korespon 
dentas taip nurašė, apie mi
nister! Londone, tuščio jo, bet 
kad jis čia pasirėmė VLIKo 
leidžiama Elta, kuri panorėjo, 
įtikinti, kad Lietuvos minist
ras Londone B. K. Balutis, 
nors ir kviestas, bet lyg tyčia 
konferencijoje 
tai dalykas kelia rimto susirū
pinimo. Tuo labiau, kad Elta 
rašė netiesą, Lietuvos Minist
ras Londone konferencijoje 
dalyvavo, tik kviestas daly
vauti jis nebuvo, nes tie, kurie 
sako, kad jį kvietė, jo nebuvo 
kvietę. Toks tad “veiksnių” 
bendradarbiavimas su mūsų 
Lietuvos Valstybės suverenu
mo atstovais ir toks jų darbo 
rėmimas. Ir tai tad vyksta vi
sų partyvių jėgų “apjungimas” 
ir jų “konsolidacija”. O ką 
jau ir kalbėti apie Lietuvos 
Diplomatijos šefą! Kad tik 
galėtų, tai nuo žemės pavir
šiaus nutrintų, kad ir dulkės 
neliktų. Ir .p. I. L-s suranda 
“kabliuką” LRS pareiškime, 
kad LRS išdrįso atskirai pa
minėti Diplomatijos šefą, jį 
prieš ‘ pastatau kitiems Liet, 
atstoyarns kaip atskirą veiks
nį.” Kažih, girdi, ar LRS kom
petentinga tai ‘daryti. Visų pir 
ma, LRS pareiškime LDš nėra 
priešpastatomas kitiems Lie
tuvos Atstovams. Bet visai tei
singai, LRS nėra kompeten
tinga kvestijonuoti LDš kompe, 
tencijos ar jo santykių su ki
tais Lietuvos Atstovais, nes tai 
pačių Atstovų reikalas. Ir ne

Naujoviška "diplomatiška” 
kalbosena kalbėdamas, p. Si
dzikauskai Draugo korespon
dentui pasakė, kad LRS tai 
tik "šašai” ant ligonio VLIKo 
kūno, šašai, ne šašai, gal net 
visas guzas, svarbu, kad ir p. 
Sidzikauskas pripažįsta, kad 
VLIKas yra ligonis. Lankyda
masis Europoje p. Sidzikaus
kas taip pat apie esamus ne
gerumus VLIKe vietai pakal
bėjo... s

Bet palikus p. Sidzikausko 
"medicinišką” terminologiją" 
nuošaly, tikrai susidaro į pū- 
džio, kad toji nelaimngoji LRS 
kai kam yra ne tik krislas aky, 
bet tiesiog baslys. Tai parodo, 
pav. I. L-io straipsnis Nepri
klausomoje Lietuvoje 1952. II.' 
7 d.. “Vienam sambūriui pasi
skelbus”.

P. I. L-is labai norėtų kuo_ 
ners LRS įgelti, ką nors jai 
pr kišti, nesvarbu ką, bet kad 
tik LRS iškoneveikt. Gerai 
dar. kad jos narių nevadina 
“gabrininkais,” “avantiūris
tais,” kaip kad tai vis dar da
roma, tad šiuo atveiu reikia 
konstantuoti nemažą progresą. 
Bet LRS p. I. L-iui vis dar tik 
“tariama,” ją sudaro tik 36 
pasirašę asmenys, ji girdi;- vi
sus metus delsė, nieko nedirb
dama, dabar nesiryžta dirbti, 
kitiems dirbti tik kliudo ir pan. 
LR’; sudaro ne tik tie 36 as

menys, jie tik LRS narių var
du pareiškimą visuomenei pa
skelbė. Ir dėl darbo I. L-is irgi 
gali būti ramus. LRS yra nuo
monės, kad Lietuvos laisvini
mo darbas yra lyg tam tikras 
simfoninis orkestras, kuriam 
visi instrumentai, kurių yra
daug ir labai įvairių, gali pui- faš pareiškia, 

valstybės konstitucija gali bū- - tik LRS- nėra kompetentinga 
ti pakeista tik atstačius Lietu- tai daryti, bet taip pat ir VLIK 
ves nepriklausomybę? Tikrai, juridinė komisija, VLIKas, 
savotiškai remiami užsieny ir ALTas ir peats p. I. L-s. Kom- 
Lietuvos valstybės Suverenu-—petetingi buvo, yra ir bus tik— 
mo atstovai. Pasiskaitykime Lietuvos vyriausybė ir Lietu- 
tik Gedimino Galvos straips-'j vos Užsienio reikalų minist

ras. Tad kam I. L-is vandenį spaudos morale, kai pav., išti
si sakiniai ir pastraipos nura
šomos, visiškai nepažymint, iš 
kur jos paimtos. Arba kai gy- 
vo ar mirusio autoriaus min
tys taip suredaguojamos, kad ' minėsi. Net atranka ųėlengva. 
iš jų vargu būtų galima pats 
originalas atpažinti. . 

šalia spaudos moralės dar 
yra spaudos lygio klausimas. 
Jie vienas su antru glaudžiai 
susi i e ir dažnai labai sunku 
.na sakyti, kur vienas pasibai-

sekretoriatas, oficialiai 
klaustas įuo ir kitais reikalais, 
jo savo atsakyme nė nepami
nėjo UNO sekretoriatas apie 
VL1K0 pirmininko lankymąsi 
UNO nežino, nes jis ten ir 
nesilankė. VLIKo memoran
dumui įteikti. I. L-is toliau vi
sokiais budais stengėsi rasti 
spragų LRS viešame pareiški
me. Argumentai maždaug to
kie, pasakyta “a”, tai kodėl 
nepasakyta "b”, ar jei pasaky
ta "a”, tai kodėl nepaaiškinta 
kas yra pati abėcėlė. Jos mo
kyti p. I. L-io tikrai neapsimo
ka. Ęčviltiškas reikalas.

Bet greta to viso, I. L-is pa
togiai kai kuriuos dalykus nu
tyli ir "pamiršta”. Jis klausia, 
ar galima kam nors primesti 
savo valią ir tuo labiau vado
vauti kovojantiems dėl laisvės 
tėvynėje? LRS savo pareiški
me nieko panašaus nėra pasa
kiusi. Atvirkščiai, kaip greit I. 
L-is pamiršta visus ~ tvirtini
mus užsieny apie VLIKo vad. 
visos tautos laisvės kovai, sie
kiant net ir kraštą. I. L-is ci
tuodamas tą LRS pareiškimo 
vietą, kurioje sakoma, kad “iš
laisvintos Lietuvos valstybinės 
santvarkos nustatymas yra pa 
čios Tautos reikalas” ir kad 
LRS “laiko savo pareigą rem
ti suverenumo atstovus užsie
ny,” nustebusį nuduodamas 
pareiškia, kad ’tai seniai visų 
priimta ir vykdoma. Bet kaip 
“vykdoma”? Keičiant užsieny 
Lietuvos valstybės konstituci
ją ir pakeliant baisų triukšmą, 
kai Lietuvos Diplomatijos še- 

kad’ Lietuvos
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VALANDŲ 
mūsų laisvinimo orga- 
užsieny didžiausios bė-

2,000
Su 

nais 
dos. Bėdos ne tik saviems, bet
ir svetimiems, kad nemokame 
tarpusavy gražiai susitvarky
tu

Prof J. Kaminskas, kuris pa
galiau sutiko sudaryti Vykdo
mąją Tarybą ir artimiausiu 
laiku išvyksta j Paryžių, lan
kydamasis Amerikoje iš įtai- 
kingų amerikiečių sluogsnių 
išgirdo tokį dalyką: -

----Mes sugaišome 2,000 va
landų beaiškindami jūsų nega
lavimus!...

Tai yra įspėjimas mūsų po
litikieriams. Jei bus hepasisku- 
binta greičiau išnarplioti maz
gą, kuri susuko Krupavičius 
su savo draugais, tai Dėdei Ša
mui begaištant dar 1000 va
landų pritruks kantrybės 
numos į viską ranką...

VLIKO MEMORANDUMAS?

KRIKŠČIONYBĖS nusigyvenimas
Aiškiai matosi iš lietuvių katalikų spaudos puslapių

Turime gausią lietuvišką 
spaudą, ypač laikraščių. Gal ir 
perkausią? Kiek išgalėdami ir 
nulikdami skaitome ją, nes ji 
sava ir savus reikalus gvaldo. 
Esame atlaidus jai, jei kartais 
ji ir ne taip nurašo, arba tie
siog numeluoja ir šiukšles pa- 
žarsto. Neveltui juk sakoma, 
kad nėra gražesnio sutvėrimo 
pelėdai kaip pelėdukas.

Tuščia būtų ginčytis dėl 
spaudos moralės. Tokių ginčų
— rimtų mokslišku ir nerimtų
— buvo daug, bet nedaug jais 
buvo pakelta spaudos moralė. 
Ir įstatymai čia ne ką tepade
da, ypač 
visuomet 
susikerta 
kuri jau 
laiku jeigu ir nėra tapusi kū
nu, tai bent mėginama dekla
muoti ir deklaruoti. Bet susi
darė tam tikros moralinės 
spaudos tradicijos, kurių rim
ta spauda laikosi. Tokios tra
dicijos, pav., draudžia spaus
dinti privatų laišką, jei jis nė
ra skiriamas spaudai, drau
džia spausdinti straipsnį ar ei
lėraštį be autoriaus sutikimo, 
draudžia spausdinti straipsnį 
tikruoju vardu, jei jis pasira
šytas slapyvarde ir t. t. Prasi
lenkimas su tokiais ir pana
šiais įpročiais yra spaudos mo
ralės klausimas.
Galbūt prie spaudos nemora- 
lės būtų galima priskaityti ir 
sąmoningą norą ką nors ap
gauti. Pavyzdžiui, atrodo ne
moralu, kai straipsnį parašo 
redakcijos štabo rwerys, ir ji pa 
skelbia, kaip darbininko balsą, 
pridedant dar labai įtikinamą 
vardą ir pavardę. Nemoralu 
taipogi įterpti į eilinio piliečio 
lūpas tokias mintis ir postrin- 
.gavimus, kurie tėra suderina
mi tik su dantis praėdusio po- 
litrkieriaus galvojimu ir sieki
mais. Nemoralu vėlgi tam pa
čiam asmeniui, tik pasislėpu
siam po •keliomis slapyvarde- 
mis, pulti ką nors, arba parem
ti savo paties teigimus. Sima- 
no Daukanto pavyzdys čia pa
siteisinimui netinka. Čia jau 

. geriau" tinka populiarusis “gi- 
ra giria, 'kad gerai geria girą.”

Sunkesni prasižengimai su

gia, o kitas prasideda, žinoma, 
ir labai aukšto lygio spauda 
galį būti nemorali, ir atvirkš
čiai — labai žemo lygio spau
dą gali būti labai morali. Ga
lima taip pat kelti klausimas, 
kas yra prasčiau: ar aukšto 
lygio bet nemorali spauda, ar 
žemo lygio bet morali spauda. 
NesigiĮįnant plačiau — jos abi 
prastos. IJagal mūsų liaudies 
išmintį, atrodo, kad antrosios 
rūšies spauda verta 
nio pasmerkimo, 
priežodžio, “geriau 
gu pamest, negu
rast”. Spaudos moralės ir spau 
dos lygio reikalas gali būti pa
iliustruotas tokiu iš gyveni- 

' mo paimtu pavyzdžiu. Spaus
dinti be autoriaus sutikimo 
eilėraštį yra spaudos moralės 
klausimas, bet apkarpyti to 
eilėraščio eilutes, dėlto kad 
jes sunkiai duodasi laužymui, 
jau yra spaudas lygio klausi
mas.

Churchillis. Antras reikalavi
mas būtų sumažinti kiek gali
ma spaudos anonimiškumą. 
Šiuo atžvilgiu padėtis / tikrai 
prasta. Suprantama, kad L 4 
kas šiuo momentu nenori ati
dengti savo pavardės, ypač dėl 
pasitikusiems krašte gresančio 
pavojaus. Tačiau visiškai ne
suprantamas daiktas, kai koks 
nors slapukas išvardina visą 
eilę pusiau slaptoms ar slap

Draugas (kovo 1 d.) išspaus
dino Mik. Janulio straipsnį 
apie V. Alanto romaną Praga
ro Pošvaistės. Kadangi pana
šių recenzijų literatūriniame 
pasaulyje retai pasitaiko, tai 
pravartu su tokiu literatūrinės 
kritikos “perlu” susipažinti ir 
Vienybės skaitytojams.

Dar veikalo nenagrinėjęs, re 
cenzentas pareiškia, kad ro
manas esąs toks, “apie kurį 
nekalbama”. Myk. Januliui 
Alanto romanas perskilęs į ke
letą dalių” (kokios tos dalys, 
recenzentas nepasako), “sti
lius nekūrybiškas”. Tačiau pik 
čiausiai Myk. Janulis priekaiš
tauja Alantui už tai, kad jo 
romano pagrindinis veikėjas 
Girkalnis, kuris su pagarba ir 
meile prisimena didžią lietu
vių tautos senovę, kuris, nesi
piktina netgi mūsų bočių ti
kėjimu, nėra bolševikas: to 
Myk Janulis Alantui atleisti 
negali. Ir kaip gi atleisti: juk

iša uginęs išdaviką 
tuo turbūt norėda- 

pats esąs dė
jo recenzijoj 

otaikos nieko 
kGs demo-

liturgijose, 
katalikų, 

sun- 
Myk.
Pra- 
Tes-

Svieskis ir šviesk... Reikia v 
grąžinti 
lietuvių

Todėl 
skyriuje 
biausia
kitus šviesti, 
tyrinėjimų iš įvairių moki 
sričių: politikos, istorijos, lit 
ratūros, ekonomijos, spekuli 
ei jos, tikybos, tautos laisvi! 
mo ir artimetikos.

Skaitytojus, turinčius lyga 
mokslo laipsnį, kaip aš, kvi 
čiu bendradarbiauti ir du< 
man patarimų. Skaitytojus, j 
kio mokslo laipsnio neturi 
čius, prašau kelti tik klau 
mus, į kuriuos aš vėliau ats 
kyšiu. Bet iš jų nepriimsiu j 
kių patarimų. x

Kai dabar į Ameriką priv 
žiavo ir vis dar lėktuvais a 
skrenda daug profesorių ir d 
tarų, tai kiti žmonės nebesi 
gaudo ir pradeda maišytis pr 
tas. Kad atskirtume mano ti 
rus mokslinius sugebėjom 
čia pranešu susipažinimui aj 
save:—

Prieš karą vienerius met

aiškus nukrypimas nuo šian
dieninės dogmos “arba Rcma 
arba Maskva”. Girkalnio sielo- 
jimasis lietuvių tautos likimu 
Myk. Januliui yra tik "kaimo 
moterėlės aimanavimas’’. Kai 
dėl mūsų bočių tikėjimo, tai 
Myk Janulis ironiškai klausia 
Alantą — ar tai esą tik "Ber- 
žanskis, sapnininkas ir ugnis ”? 
Kunigaikštį Beržanskį —Klau
sutį mes žinojome esant tau
rų lietuvį. Ugnis figūruoja di
džiumos religijų 
šiame skaičiuje ir
Prie ko čia sapnininkas, 
ku suprasti. Gal kartais 
Janulis pakaitomis skaitė 
garo Pošvaistes ir Senąjį
tamentą ir abu tekstu supai
niojo.

Kelias pastraipas praleidęs, 
Myk Janulis vėl priekaištauja 
Alantui, kam Girkalnis bėgo 
nuo bolševikų, “juk jis galėjo 
likti Lietuvoj ir kūrenti sau 
ugnį bei smilkyti pagonybės 
atgaivintojų sostus”. Tokiais 
pagieža persunktais žodžiais 
^yk. Janulis tyčiojasi iš- “pa
gonybės,” kuri — Pragaro Po
švaistėse — yra ne kas kita, 
kaip svetimų įtakų dar nede-

- formuota lietuvybė.
Radęs Alanto romane žodį 

“už ką” ir prisiminęs rusišką 
apysaką irgi .pavadinta "už 
ką,” Myk Janulis šiuos žodžius 
sugretina (pabrėžtinai, kelis 
kartus pakartodami) ir suges- 

t tijuojuoja skaitytojui
minčių neoriginalumą... Pagal
vokit tik, ir vienoj knygoj ir 
kitoj yra tas pats žodis “už 
ką”: aiškus plagijatas! Tikrai 
išradingas Myk Janulio litera
tūrinės kritikos metodas.

Girkalnį, už pogrindžio veik
lą praradusį sveikatą gestapo 
kalėj ime, Myk. Janulis va dina 
ne rezistentu, o “rezistentu” 
(Draugo standartinis termi
nas-visiems ne jo partijos re
zistentams), didžiuma 
lo scenų Myk Januliu 
mos arba tetinkančios 
variniam romanui”.

Myk Janulis negali 
Girkalniui, kam jis kalbasi su krikščionybės

sančių žmonių su jų tikromis 
pavardėmis ir vardais, pripila 
ant jų nieko nepagrįstų pa
mazgų, primeluoja, kiek tik 
telpa. Tai jau 
spaudos moralės 
simas,
kraštų teismai 
skaito su anoniminiais kalti
nimais. Negi mes šiuo atžvil
giu nusmukome dar žemiau! 
O turint galvoj spaudos lygį 
niekas nedrįs ginčytis, kad pa
sirašydamas tikra savo pavar
de toks rašeiva tikrai daugiau 
apsigalvos prieš duodamas sa
vo pamazgas spaudai. Norėtų
si iškelti sumanymas, kad visa 
anoniminė “literatūra” būtų 
priskiriama redakcijai ir re
dakcija turėtų būti visiškai už 
ją -atsakinga. Nesvarbu ar to
kia “literatūra” spausdinama, 
kaip skaitytojo, ar kaip darbi
ninko, ar kaip eilinio piliečio 
baisas. Tai vienas pagrindinių 
reikalavimų, norint pakelti 
spaudos lygį.

Galima būtų ir daugiau pa
šnekėti spaudos moralės ir ly
gio reikalu, bet žinau, kad pa
mokslini nkaut i ir moralės mo
kyti nėra dėkingas amatas, 
žiūrėk ims kas nors ir nesigi
lindamas visiškai, af‘ąš čia 
teisybę nušnekėjau ar ne, ir 
užvažiuos: kas davė Trumpai 
teisę moralės mokyti,, kas jis 
toks, kam kam tik ne jam mo
ralės mokyti. Ir sumals tą 
biedną Trumpą į miltus. Tai 
irgi yra viena iš mūsų spau
dos negerovių, kad visiškai ne
žiūrima, ką kas rašo, bet kas 
rašo. Atrodo, lyg būtų -vieni 
gimę būti teisėjais, o kiti tei-

Korėjoje kareiviai turi ir tokių “patogumų Lietus maz
goja jų lėkštes, o saulė džiovina...

Kad ir kaip nesididžiuotu- 
me mūsų emigrantine spauda, 

‘negalime nutylėti, kad jos ly
gis dažnai yra nelabai aukš
tas. Dėlto kaltos ir sąlygos. 
Senoji emigrantinė karta ma
ža’ teturėjo inteligentijos ir 
kūrė spaudą su labai mažomis 
jėgomis (reikia nulenkti galvą 
prieš jos atsiektus laimėji
mus). Tarp naujosios emigra
cijos plunksnos žmonių nema
ža. Tačiau jie susidūrė su sun
kiomis materialinėmis sąlygo- 
mįs_ir be to nevisados rado at
viras duris į spaudą. Būnant 
Vokietijoje buvoo lengviau, nes 
nereikėjo išlaikyti konkurenci
jos su senąja emigrantine 
spauda. Dėlto ten laikraštinė 
spauda buvo pasiekusi gana 
geros aukštumos. JAV atsidū
rus padėtis susikomplikavo. 
Tiesa, vienas kitas senesnis 
laikraštis sugebėjo į savo šta
bą įsijungti naujas jėgas ir pa 
gerinti spaudą. Vienam kitam 
ir naujam daigui pasisekė iš
silaikyti (Kanadoje). Bet ap- 
lamai būtu galima laukti ir ,ti- 
kėtis daugiau.

Kad skaitytojui nebūtų nuo
bodus tie teoretiški išvedžioji
mai apie spaudos lygį, reikėtų 
juos pailiustruoti pavyzdžiais. 
Tačiau tų pavyzdžių yra tiek 
daug, ir norėdamas jų -nesu- ,

kiai grįęžti vieną ir barnią sim 
foniją. Būt na, kada tas* -or
kestras turi griežti piano, net 
pianissimo. Bet I. Lis atrodo, y 
ra nuomonės, kad čia pakanka 
kariško dūdų orkestro, kuria
me didžiausias ir svarbiausias 
instrumentas yra būgnas ir 
juo garsiau būgninama tuo ge
riau. Skonio dalykas.LRS tik
rai negali prieštarauti, jei kas 
nors turi kitą nuomonę. Vienu 
iš tokio “būgninimo” veikimo 
pavyzdžių yra paV. akcija prieš 
Ponią Roosevelt, kuri visad 
buvo ir yra lietuviams ir pa
vergtų 
Kitas 
VLTKo 
dūmas

nius- Tėviškės žiburiuose ir 
Drauge (Prie naujo slenksčio, 
Draugas, 1952. I. 8) <p. Galva 
šaukte šaukia, kad girdi, ne* 
gali būti dviejų nuomonių, 
mūsų atstovas .Washingtone 
(tai įgal. ministeris P. žadei- 
kis!) daro nusikaltimą, pasi
savinęs valstybės organo pre
rogatyvas! Tikrai nebėra jau ' Iliustracijos J. Kuzminskio. IŠ 
kur toliau eiti. O Darbininkas 
1952. II. 12 spausdina kores
pondenciją iš Muncheno, kad pažymėta. . /

drumsčia.? Jis Jr tai jau yra 
pakankamai I drumzlinas..

Kazys Boruta. BALTARA- 
GIO MALŪNAS arba kas dėjo
si anuo metu Paudruvės kraš
te. Viršelis' Albino Bielskio.

kį eventualumą aš noriu pasi- 
šaukti į apgalbą anglų poetą 
William Blake ir jo 'žodžius: 
“jei' kiti nebūtų kvaili, mes 
patys būtume tokie:” .

KAS KASA DUOBĘ?
O tie negalavimai, tai 

kios intrigos ir skundai. Že
mas pavydas, kodėl tie, o ne 
kitu'

Sakysim, vienas buvęs dip
lomatas, priklausąs vienai gru 
pei, kuri VLIKe nudaro “pen
ketuką,” lankydamasis Wash- 
mgtone vienam valstybės de
partamento tarnautojui pri- 
tauškė visokių niekų apie Lie- 
tuvos pasiuntinius.

Ar toks darbas vadinamas 
konsolidacija?

Arba, sakysim Darbo Fede
racijos atstovas VLIKe Gri
nius pasiūlė Brazaičiui ir Ka
minskui išsiaiškinti su Lietu
vos pasiuntiniu Washington e 
p. Žadeikių, kas * yra Lietuvos 

/Diplomatijos šefas ir papra- 
šyti jį susilaikyti nuo “separa
tiškos” veiklos, atseit, nepalai
kyti jokių santykių su šefu.

atsakė, kad tik delegacijos su 
p. Lozoraičiu atsilankymas ir 
memorandumas yra JT žino
mas!

Štai ką reiškia prieiti j)rie 
JTO normaliais ir oficialiais 
keliais. Būtų buvę labai džiu
gu, jei JT būtų priėmusi ir Vi
lko. delegaciją oficialiai. Deja, 
to nebuvo. Kieno gi memoran
dumas galėjo pakliūti į krep
šį... 1

P. Turauskas, pats būdamas 
žurnalistas, galėjo plačiai ap
rašyti apie savo pasimatymus 
ir žurnalistinius žygius — nie
kas jam to nepavydi — jei jam

iai artimų delegatų — tuo ge
riau, bet iš kur tai gali kiti ži
noti, ar atspėti... ir, pagaliau, 
arėtai taip jau svarbu. Lietu
viai žurnalistai JT posėdžiuo
se nematė Turauską ypatin
gai konferuojant su kokiais 
delegatais — p. Turauskas’ sė-

tai tą padarė visi žurnalistai 
ir kai kurie net daug daugiau 
atstovų kontaktavo, pav. p. 
Turausko nepaminėta dr. De- 
vęikė. Gal p. Turauskui kliudė 
anglų kalbos nemokėjimas...

Dabar paaiškėjo, kad “ide- 
listas” Turauskas, atitrukda
mas nuo savo ūkio reikalų, 
“sekė” JT posėdžius ne tiek 
dėl korespondencijų lietuvių 
spaudai, kiek dėl VUko pavedi
mo ir už tam tikrą atlygini
mą...

Nepavydi niekas ir to. Į svei
katą tai jam.

Kiekvienas žygis-^—Lietuvos- 
reikalais yra naudingas, net ir 
toks, kokį padaro, matyt, per 
•neapsižiūrėjimą Turauską į 
diplomatus ištempęs ano me
to Užsienio Reikalų Ministras 
p. Lozoraitis, kuriam Draugo 
skiltyse Turauskas nepagaili 
dabar “atsidėkoti” su visu pri- 
-derančiu geram krikščioniui 
“tolerantingumu”, bei kuklu
mu. o D.

ti, kad tie viduramžių kilmin
gi ritieriai Lietuvoje ne tik 
kalbėjo, bet'jr elgėsi daug pik
čiau už gestapininkus. Čia pat 
Myk. Janulis užkliūva ir už 
tctalistinjo bei vadistinio rėži
mo, kuris 
Dzedulionj
mas pasisakyti 
mokratas. Deja 
vyraujančios m 
bendro su vakarięt
kratijos principais neturi, prie 
šingai, jos Jiudija 
netolerantiškumu, 
kiekvieno totalitarizmo 
nis akmuo.

Myk. Janulis su pasigardžia
vimu vartoja posakius "nemo
kytų bobų gaivomis,” siūlo 
Alantui "perskaityti keletą ge
resnių filosofinio turinio kny
gų”... Jei tos geresniosios filo
sofinio turinio knygos tik tiek 
išminties ir etikos teišmokino 
Myk/ Janulį, kiek jis jos paro
do šioje savo recenzijoje, 
riau, kad jis tas filosofijas 
siliktų sau.

Baigdamas, 
sako įprastą 
aiškindamas
kenčia ir būtent už tai, kad 
"žmogus pasaulį išmatavo sa
vo mastu” (tarytum žmogui 
būtų įmanoma pasaulį matuoti 
kieno kito mastu!)..., “kad 
žmogus skuba neatsigrįžda
mas, Dievo nepažindamas į pa
gonybę” ir tt. čia Myk. Janu- 

Alanto lis pamiršo* Lietuvos istoriją, 
pamiršo?" kad mus nelaimės 
apnyko ne skubančius į “pago
nybę,” bet atsisakius nuo “pa
gonybės-” ir p 
nybę, kurios : 
koj išaugo ir 
kai panašūs į : 
sišovę smogti 
išdrįstų tarti laisvesni žodį ar 
prasilenkti su naująja dogma 
“arba Roma arba Maskva”.

V. Alanto vietoj, aš rašyčiau 
Draugui padėkos laišką, nes 
joks gudriausias, iškalbingiau
sias oratorius ir geriausias^ 
Alanto draugas nebūtų suge-' 
bėjęs taip* vaizdžiai įrodyti 

nusigyvenimą.

veika- 
neitiki- 

tik “bul .

atleisti

zijoj dėsčiau gimnastiką. P 
karą, prie bolševikų ir voki 
čių, buvau pakviestas į Kau 
universiteto teologijos — f ii 
sofijos fakultetą dėstyti šhi 
tas, šiukšlių dėžes ir pilstą 
rašalą į rašalines savo3 kai 
goms, kitiems profesoriau 
Vadinasi, esu profesorius.

Atvykęs Amerikon į New Jf 
sey valstybę, prieš pusnie 
gavau gydomųjų žolių arbat 
pardavinėjimo atstovybę. Dai 
visur važinėjau, gerai uždi 
bau ir sėkmingai gydau žm 
nes. Vadinasi, esu daktare 
Tikresnis už tuos, kurie šį 1 
tūlą tik šiaip sau prie pava 
dės prisideda, bet iš . to joki 
naudos neturi. Nei sau, nei 1 
tiems.

Todėl neabejoju, kad mai 
autoritetu galima pilnai .pas 
tikėti.
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leido leidykla Terra Chicago- 
je, 748 W. 33rd St. Kaina ne-

Svarbiausias reikalavimas šiuo 
atžvilgiu turėtų būti, kad rą
žąs apie vieną ar kitą klausi
mą nusimanytų, • apie ką jis 
rašo. Tada nebūtų tokių kur- 
jozų, kaip kad Stalinas nori, 
kad anglų rinkimus laimėtų

NEPAMIRŠKITE
atnaujinti prenumera" 
tą ir paraginti kitas

RUSAMS APSUPANT BERLYNĄ
GERINGAS PIRMASIS PABĖGO

Kada 1945 m. balandžio 14 
d. maršalas Konievas su savo 
Ukrainos armija perėjo Niderį, 
pasukdamas į Drezdiną ir Leip
cigą, o paskui staiga pakeitė 
kryptį per Spręe miškus, no
rėdamas pasiekti Berlyną iš 
pietų, žygiuodamas po 10 — 30 

. mylių per dieną, tuo laiku mar 
šąląs Žukovas skubėjo pasiek
ti Berlyną iš šiaurės.

žemėlapiai aiškiai rodė Hit
leriui sovietų maršalų strate
giją — paimti Berlyną į rep
les. Abi armijos turėjo susi
tikti vakaruose už Berlyno ir 
tokiu būdu Reicho sostinė lik
tų geležinio

Tą dieną 
po kambarį, 
žemėlapiais
sužeistas tigras narve.

Jo trečioji šarvuotoji armi
ja, kuri laikė Oderį tarp Stoti
no ir Eberswalde, buvo grasi
nama iš pietų. Kad išvengus 
apsupimo, ji turėjo atsiskirti 
nuo Berlyno ir sudaryti naują 
ginimosi liniją.

Hitleris įsakė devintąją! ar
mijai pulti Žukovą iš užpaka
lio. Bet šis manevras tiek pat

rato apsupta.
Hitleris blaškėsi 

kurio sienos buvo 
nukabinėtos, kaip

tesutrukdė Žukovą, kaip bitės 
įgilimas meškai.
DRAUDŽIAMA KALBĖTI! 
DRAUDŽIAMA ABEJOTI!

Generolai, kurie buvo apsto
ję Hitlerį, buvo bejėgiai, kaip 
maži mokiniai. Niekas jų ne
turėjo drąsos pasakyti Hitle
riui, kad armijos, į kurias jis 
šaukiasi pagalbos, yra likusios 
tik popieriuje. Išvargusius ir 
sumažėjusios iki pusės, jos ga
lėjo būti tiek .pat naudingos, 
kaip raišas arklys kavalerijo
je.

Hitleris tačiau galvojo, žiū
rėdamas į žemėlapius, kad vo
kiečių armija tebėra tokia pat 
gera kaip ir pirmąją mobiliza
cijos dieną, su jaunais ener
gingais kariais, gerais ginklais, 
su naujais tankais, ligoninėm... 
kada viskas dar žibėjo.

Hitlerio generolai nenorė
dami užsitraukti pyktį, buvo 
nutarę naikinti ra pertus apie 
armijos nuostolius.

Štai kokiu būdu Hitleris da
vinėjo įsakymus armijoms 
muštis, kurios tikrumoje, jau 
bebuvo tik skeletai, lygiai kaip 
jis nesusivokė ir produkcijoje, 
manydamas, kad nuo vieno jo

ženklo, viskas padvigu-

paklausė ginklavimosi

piršto 
bes.

Jis
ministro Speero:

— Kiek pagaminate sunkių
jų lauko -patrankų (haubitzų)?

— 160,— atsakė Speer.
— Ąš įsakau gaminti 900! 

Kiek gaminate priešlėktuvinių 
sviedinių?

— Du šimtus tūkstančių.
— Aš įsakau gaminti du mi- 

lijonus^ijj
Ir Hitlens manė, kad kitą 

dieną tos 900 patrankos ir du 
milijonai sviedinių jau 
pagaminti. .
BERLYNAS NEKRIS...

Nors JTO sesija Paryžiuje 
jau seniai pasibaigė, kai kam 
ji vis dar atsirūgsta. Europoje 
tik dabar gautame Draugo Nr. 
46, 25. II, Ę. Turauskas negali 
suvirškinti, kad koresponden
tų iš Paryžiaus buvo atitinka
mai pažymėti LDš Min. Lozo
raičio žygiai JTO, tuo tarpu 
apie Turauską — nieko... nors 
.ir jis šnektelėjęs su vienu ki
tu delegatu...

Ot tau ir palyginimas. Ob
jektyvūs korespondentai tei
singai rašė, kad JTO sesijoje 
Paryžiuje tiktai min. Lozorai
tis dalyvavo, kaip Nepriklau-
somos Lietuvos diplomatas ir pavyko prieiti prie savo parti- 
tuo titulu: gavo korteles į po
sėdžius, buvo priimtas JT pa
reigūnų ir įteikė memorandu
mus, kalbėjo per JT radiją, ta
rėsi su kitais diplomatais ir 
■apie visą tai papasakojo žur
nalistams, kurie savo ruožtu 
perdavė informacijas lietuvių
ir net latviu spaudai. Visi kiti__ dėjo su kitais ■ ■žu-malistajs ir-
lietuviai dalyvavę JT posė- jei kada vieną kitą žodį su 
džiuose, juose dalyvavo arba kuo koridoriuose šnektelėjo, 
kaip žurnalistai, arba kaip žur ■

diplomatai, ar Vii ko atstovai. NUTOLĘ NUO TAUTINĖS KULTŪROS
- PRADŲ - ŽŪSIME“ KAIR LIETIA 

diplomato titulu LDš ir buv. 
Užsienio Reikalų Ministrui, 
Prancūzijos Garbės Legijono 
ordeno Didžiajam Karininkui, 
yra viena, o kalbėti žurnalisto 
titulu kokiam abejotinos pra
eities buv. " diplomatui yra ki
ta. Būti priimtam oficialiai J 
T generalinio sekretoriaus pa

raduotojo ir per jį įteikti Se
sijos Pirmininkui ir JT Gene
raliniam Sekretoriui memo
randumus yra vienos reikšmės 
dalykas, o nusiųsti JT adre
suotą memorandumą per paš
tą ar per trečius asmenis yra 
visai kitas reikalas.

Oficialiai įteiktasis LDš ir. 
ir dr. Bačkio su visa pavergtų' 
tautų delegacija, apie kurią, 
buvo minėta. JT memorandu
mas yra žinomas 
riatui oficialiai ir 
oficialiai, visiems 
tams prieinamai, 
cijai.

Apie Vliko atstovų memo
randumų įteikimą, 
sekretariatas nieko nežino ir 
paklaustas oficialiu raštu 1952 
2. File No.: DPI-GA-25-062,

kaip neapykanta persunkti 
panašūs į Janulio straipsniai, 
kokiais išmarginti lietuvių ka-

zakristijonu, jo etika negali 
pateisinti profesoriaus bendra 
darbiavimo su paprastu žmo-

...gum. Myk. Janulis taip pat pik- taliki^ spaudos puslapiai, 
tinasi, kam Girkalnis turėjo . 
regėjimą — matė Punios ku
nigaikštį Margi. Betgi, regėji- 

• mais išrazgyta visa krikščio
nybės istorija, ir šiandien dar 
teberaizgoma. Janulis, atrodo, 
tuo nesipiktina. Bet mūsų di
džios senovės vizija kažkodėl 
Myk. Janulį išveda iš dvasinės 
pusiausvyros.

Užtikęs romane vietą kur 
Girkalniui pasirodo 1o nužu
dytas Dzedulionis, Myk. Janu
lis vėl džiūgauja radęs naują 
įrodymą, kad Alantas — pla- 
gijatorius: girdi, panašus įsi
vaizdavimas esąs “randamas 
Krumino apysakoj ir daug kur 
svetimoj literatūroj...” ir nie- 
kadėjas gi tas Vytautas Alan
tas! Savo romane aprašė vizi
jas, vaiduoklius, meilę, mirtį, 
— juk visa tai jau daug kartų 
buvo aprašyta 
tūroj...

Myk Janulis 
lu i pacituoja
posakį, kad “viduramžių ricie- 
rius negali kalbėti kaip gesta
pininkas”. Nors ir Giovahi Pa
pini priklauso šie žodžiai, ta
čiau Myk. Janulis galėtų žino-

Mano programoje pirmuo, 
punktu stovi panagrinėjim 
klausimo apie pinigėlius.

Apie šį Alanto veikalą iš es
mės Vienybėje būvo pasisaky
ta kitų, ir su Myk. Januliu dis
kutuoti Pragaro Pošvaisčių li
teratūrinę vertę nematau tiks
lingu. Nei jo straipsnio tonas, 
nei turinys nesudaro bazės li
teratūrinėms diskusijoms. Tai 
tik įniršusio recenzento svai
čiojimai, stengiantis bet kurio 
mis priemonėmis pakenkti ne 
jo partijos rašytojui. Tenka 
pasakyti, kad Myk. Janulio į- 
tūžimas ant mūsų senojo tikė
jimo ir didingos praeities 
anaiptol nėra originalus: po
piežiai rengė kryžiaus karus 
jau XIII—XIV šimtm. . Mūsų 
protėvių žudynes vykdė Myk. 
Janulio šlovinamieji kilmingi 
viduramžių ricieriai.

O kad lietuviams su romanu 
nesiseka, taj Myk. Janulis klys 
ta. Lietuviaį susilaukė Pragaro 
Pcšvaičių pavidale puikaus ro
mano, 
-romanu 
stebėtis
tokio charakterio.
ne Myk. Janulio sritis.

Algirdas Baliūnas

KAS PIRMESNIS...
Vykdomajai Tarybai nuta

rus“ apsigyventi Paryžiuje, daug' ‘ 
kas panoro patekti ir ją ir pra
sidėjo varžybos dėl poTtfelių.

Daugiausiai .varžomasi į už- 
' sienio valdytojo vietą. Dr. Bač 

kini, Lietuvos atstovui Pary
žiuje, atsisakius užimti šią 
vietą, tuoj pats pasisiūlė Bra
zaitis, bet jam už akių stengia
si užbėgti E. Turauskas, kuris, 
turėdamas Prancūzijoje didelį 

’ : ūkį, norėtų užsidirbti vieną ki
tą šimtą dolerių iš šalies.

Turauskas pradėjo ruoštis 
planingai, apie save sukelda
mas didžiausią reklamą. Jei 
niekas jo darbų neįvertina, tai 
jis pats pradėjo girtis savo 
žygdarbiais (ne visais) aukš
tindamas save prieš visus ki
tus, norėdamas pasirodyti koks 
jis didelis diplomatas.

Bet ne visi krikdemai jį re- 
r mia.

% Dėl kelių istorijų kai kurie 
krikdemai laiko Turauską “ne- 
košer” ir dar vengia stumti jį 
į viešas pozicijas.

Tėviškės žiburių laikrašty 
pareiškė:

— “Mes privalome ir reiki 
laujame vadovybės, kuri... n 
sislapstytų už kokių popierg; 
lių arba būtų iš užpakalio sti 
miami kieno nors agentų 
gal net pinigėlių. Niujorke g 
rai informuoti sfuogsniai sp 
lioja, ar tik ne kaikurie pasai 
liniai slapti sąjūdžiai, pas 
naudodami lietuviškomis p 
vardėmis, čia siekia savo tik 
lų”.

Tuose pareiškimuose iškeli 
labai daug svarbių problem 
Nuo jų priklauso Lietuvos lik 
mas. Bet yra daug neaiškumi 
kaip Vienybės bendradarb 
aną kartą teisingai pastebėja 
Mokslas reikalauja visus neaii 
kumus išaiškinti. Todėl Sidz 
kauskui turime pastatyti k< 
lėtą klausimų, kurie privest 
prie mįslės išsprendimo.

sų okupantai 'visuomet pir
miausiai siekdavo meno ir kul
tūros institucijas arba sau pa
jungti arba jas sunaikinti,

menas — lietuvių kaip tautinės kultūros tvirto
ves.

Praeities sunkmečiais mes, 
kaip tauta, išlikom gyvi tik to
dėl, kad mūsų'liaudis sugebė
jo kurti tautines meno ir kul
tūros vertybes ir jas išsaugoti 
atėinančiom kartom, švieses
niam laikam , atėjus, tautai 
išsikovojus nepriklausomybę, 
mūsų liaudies- kūrybos perlai 
buvo pagrindas ir versmė toli
mesnei mūsų meno ir kultūros 
kūrybai.

Čia suminėti klausimai ir 
problemos buvo -pagrindinė li
nija apie kurią sukosi prof. 
V. Jonyno turininga ir aktua
li paskaita. ' - ,

Paskaitoj iškeltos mintys yra 
gyvybinės reikšmės visiems.

Mūsų kultūrinis gyvenimas 
lietuviškos visuomenės yra ge
rokai apleistos, mūsų veiks
nių visiškai užmirštas.

Paskutinihme šviesos Sam
būrio New Yorke skyriaus su
sirinkime dail. prof. V. Jony
nas skaitė paskaitą:

Lietuvių
kultūros ramstis.

Prelegentas gyvoj, vaizdin
goj ir turiningoj paskaitoj iš
kėlė visą eilę problemų iš mū
sų meno ir kultūros gyvenimo, 
kurių ^vienoks ar kitoks spren
dimas arba visiškas nuo jų nu
sisukimas turi ir turės lemian
čios reikšmės mūsų, kaip tau
tinės grupės, išlikimui tremty
je.

Nekartojant visos paskaitos 
ištisai ir joje iškeltų klausimų 
beį problemų, galima paliesti 
tik kai kurias, mums pačias 
svarbiausias, kurių nepaisymas 
ir nevertinimas reikštų mūsų 
pačių savižudystę.

.Menas, čia turima galvoj vi
sos meno rūšys, yra tautos dva 
sinio gyvenimo, jos kultūros 
apraiška ir išraiška, vienas pa
čių gražiausių jos žiedų, at
skleidžiąs žmogaus kaip tau
tos nario, pačius giliausius 
tfoškimus ir jų -pobūdį. Tauti
nės kultūros pradai, įos šak
nys šakojasi toj apylinkėj, ku
rioj žmogus gimsta ir auga, sa 
vo krašto gamtoj, jo praeityje, 

. savo tautos siekimuose, dar
buose ir žygiuose.

Mūsų, kaip tremtinių, trage
dija yra ta, kad mes netekom 
natūralios gimtosios aplinkos, 
savo krašto, kuriame 'gyvena 
mūsų tautos kamienas. Tuo 
pačiu mes atitrukome nuo mū 
sų tautinės kultūros versmių 
ir pakilom tarp darfgaus ir'že
mės. šiuo metu mum vienas iš 
pačių svarbiausių uždavinių 
yra išlaikyti gyva išneštas 
tautinės kultūros skeveldras, 
apjungti jas į visumą, kad Ji 
bent dalinai galėtų pavaduoti 
mum, ir priaugančiąja! kartai 
tautinę aplinką, be kurios mes 
labai greit pradėtumėm tarnau 
ti svetimiems dievam. Todėl 
lietuviškų kultūros institucijų 
Lfcėritnas jau vykdomas ir išlai
kymas turi,pačios svarbiausios 

- reikšmės. Jeigu mes nutolsim

GERINGAS REALISTAS 
♦

Bet jo pirmasis leitenantas 
nebuvo tiek tikras kaip jis 
pats. Geringas nebuvo bepro
tis ir matė kas dedasi aplink, 
žinojo kas laukia, jei dar il
giau pasiliks Berlyne.

Jis kreipėsi į Hitlerį, kada 
šis vėl grįžo į slėptuvę.

— Mano Fiureri, nepažemi
nant mūsų armijos vertę, kuri 
yra herojiška, aš noriu atkreip 
ti jūsų dėmesį į mažai galimą 
rusų susijungimą su amerikie
čiais. Jei tas įvyktų, jūs būsi
te atkirstas nuo pagrindinių 
jėgų ir aš patarčiau vykti į Ba 
variją, kad radus prieglaudą 
pietuose.

Hitleris suprato savo storu
lio leitenanto strategiją.
. —Jūs man patariate, Gerin
gai, ne tam kad aš pasitrau- 
čiau iš Berlyno, bet jūs pats 
norite pasitraukti į saugią vie
tą.

— Ne, ne, mano Fiureri! 
Mes bendrai pradėjome kelio
nę, bendrai ir baigsime. Aš bū
siu ištikimas ir lojalus, kaip ir 
anksčiau buvau.

— Aš džiaugiuos girdėdamas 
šitą ištikimybės pareiškimą.

— Aš manau, mano Fiureri, 
kad kas nors jus turi atsto
vauti pietuose, tuo atveju jei 
Vokietija bus perkirsta i dvi 
dalis, ko aš nemanau, kad a- 
merikiečiams ir rusams pa
vyks padaryti.

Geringas, sumušdamas už
kulniais, -pasitraukė su kvaila 
išraiška. Wilhelmstrassej jau 
jo lauke automobiliai ir sunk
vežimiai. Visa tai jis iš anksto 
buvo paruošęs, dar prieš eida
mas pas Hitlerį. Amerikiečiai 
su rusais dar nebuvo susijungę 
ir buvo likęs siauras korido
rius, per kurį Geringas su savo

bebuvo 
panaši 
žemės

ir subombarduoto

svetimoj litera-
JT sekreta- 
panaudotas 
JT delega- 
dokumenta-

kažkuriam tiks
Giovani Papini Gal Myk. Januliui su 

nesiseka, bet tuo ir 
netenka. Čia reikia ki- 

Literatūra

nematė- subombarduoto aero- 
-dromo.

HITLERIS TIK KARTĄ
LANKĖSI FRONTE

Tuo laiku Voiketija 
tik griuvėsių imperija, 
į Pompėją, suardytą
drebėjimo. Tiesiog nepatikėti- 
na, kad galėjo butf"vfenas vo
kietis, kuris viso to nemate. Hit 
leris nematė Voiketijos, kaip 
jis nematė
aerodromo. Jis niekad neap
lankė jokio 
bardavimo.

Jo kambarinė Anne Winter 
vieną dieną bandė Hitleriui 
pasakyti:

— Mano Fiureri, jūs turė
tumėte eiti pasižiūrėti visą tą 
mizerija atsiradusi nuo bom
bardavimų.

Už valandos vienas Hitlerio 
karininkas ją įspėjo, kad - ji 
niekad panašius žodžius netu
rinti ištarti.

Ar ne keistas dalykas, bet 
Hitleris po 1940 metų {vienbu
tei! kartą kada išdrįso) niekad 
nesilankė fronte. Stačias prieš 
žemėlapius, bet toli nuo .pa
trankų sviedinių, jis galėjo 
vaidinti genijų ir rėkti įsaky
mus.

Balandžio 20 d. Žukovo ir 
Konievo armijos jau baigė ap
supti Berlyną, paimdamos 
Reicho sostinę į geležines rep
les. Hitleris manė, kad užteks 
mesti dalį kariuomenės šiau
rėje, prieš viršutinę replių pu
sę, pralaužant rusų barjerą ir 
paskui sunaikinus raudonuo
sius šiaurėje, pulti Konieyą ir 
rusai bus visiškai sumušti.

Sekančiame numeryje: FAN
TOMAS STEINER NEPASIRO
DO.

miestelio po bonl-
klausimai būtSvarbiausi 

tokie:
— Kuriedeja, JT mūsų laisvinim 

vairuotojai slapstosi už popiei 
galių? Kas tuos popiergaliu 
rašė ir kada?

— Kieno agentai juos stun 
do iš užpakalio? Kodėl stumd 
ne iš priešakio ir ne iš šono?

— Kaip vadinasi tie Niujoi 
ko gerai informuoti sluogs 
niai?

— Ar tie sluogsniai ką nor 
žino ar tik spėlioja?

— Jeigu tik spėlioja, tai ka 
dar kitas tuos gandus leidžis 
be paties Sidzikausko?

— Kokie svetimieji prisiden 
gia lietuviškomis pavardėmi 
ir ko jie siekia?

— Kokie slapti pasaulinia 
sąjūdžiai čionai veikia lietuvii 
vardų?

— Gal juodasis ar geltonas! 
internacionalas, gal žaliasis a 
raudonasis? Gal liberalai, ga 
masonerija, gal Jėzuitai? Ka 
iš užpakalio vairuoja, vado 
va uja ir valdo Lietuvą?

Lietuvos išlaisvinimo moks 
lo ir verslo naudai į tuos klau 
simus turi pirmiausia atsakyt 
pats tų problemų judintojas.

Nukelta į 7 psl.)

GENEROLAI PIRMYN
Iki šiam laikui VLIKe kariš

ku ekspertu buvęs pulk. Lan- 
skoronskis, kuriam karo metu 
neteko iššauti nė vieno šūvio, 
pasidaręs žurnalistu, numato
mas j informacijos politikos 
vietą Miunchene...

Gi į Vykdomąją Tarybą ka
rišku patarėju numatomas 
gen. Raštikis, kuriam į pagel- 

. bininkus bus duoti du pulki
ninkai.

Lieka tik sudaryti dūdų 
kestrą ir jau bus galima 
ruduoti... Eilinių, kareivių 

'atlyginimo visad atsiras!

bandė paaiškin

82 DAR LAUKIA

bus

krės-

būti

pakilimo take 
aerodrome yra

gyve-
Aror-

pa-
be

Nuo 
ka-

kad jie
sepa-

I

— Berlynas nekris!
18,76 metų jokia svetima 
riuomenė ,nebuvo įžengusi į 
Berlyną —• priminė Hitleris, 
lyg tai būtų kokia garantija, 
jog šis dalykas negalės įvykti 
1945 metais.

Vieną momentą Hitleris pa
sitraukė nuo žemėlapių. Gru
pė karininkų, susirinkusi kie
me išreikšti linkėjimus jo me
tinių sukaktuvių proga, įteikė 
dovaną, surinktą iš kareivių.

Paimdamas dovaną, Hitleris 
pastebėjo, kad šį kartą ji esan
tį lengvesnė, negu buvusi prieš 
metus, kada jam buvo padary
ta pusės milijono dolerių do
vana.

Padėkojęs, jis įsakė jiems 
mušti be pasigailėjimo rusus, 
sunaikinti su ženie ir neleisti 
užimti Berlyną.

palydovais kaip žaibas metėsi.
Nusiviles tokiu savo pirmo

jo leitenanto skubėjimu nusi
kratyti Berlyno dulkes nuo sa
vo gražios mršalo uniformos 
ir išgelbėti lašinius, Hitleris 
suriko: &

— Reikėtų pakarti tuojau 
pat visą Luftwaffe vadovybę!
JIS NIEKAD NEMATĖ 
SUDAUŽYTO AERODROMO

Paskui Hitleris paklausė ka
rininkų, kodėl subombarduo
tieji aerodromai nesutvarkomi 
tą pačią naktį.

— Jei geležinkelį galima pa 
taisyti per keletą valandų, tai 
kodėl negalima pataisyti‘aero
dromo takų?

Gen Koller 
ti:

— Viename 
Oranienburgo
200 duobių nuo bombų, kurios 
pilnos vandens. Į kiekvieną jų 
reikia pripilti 25 kvadratinius 
metrus žemių. Ir reikia, kad 
ši žemė būtų padengta tvirta 
medžiaga. Geležinkelis yra vi
sai skirtingas dalykas. Skyles 
gali būti lengvai užkištos. Bė
giai gali būti padėti viršujė ir 
traukinys atsargiai gali perva
žiuoti. Bet to negalima pada
ryti su pakilimo takais aero
drome dėl mūsų sprausminių 
lėktuvų. A<it pagrindo, kuris 
nebus stiprus, lėktuvas suduš.

Bet Hitleris neklausė:
— Aš reikalauju, kad sudau

žytieji aerodromo takai būtų 
tą pačią naktį pataisyti.

Gen. Koller greit išėjo iš 
kambario, bijodamas Įsikarš
čiavęs pasakyti kokį žodį.' 
Prieškambary ginklavimosi mi 
nistras Speer jam sušnibždėjo 
į ausį:

— Leiskite jam eiti iš proto. 
Jis neturi jokios idėjos kokiam 
stovy yra dalykai. Jis niekad

GERAS “DŽIABAS”
Susidaro įspūdis, kad 

Vykdomosios Tarybos nariu y- 
ra geras “džiabas”. Tą pat virt i 
na Lietuvių Fronto atstovas 
Prapuolianis, užsispyrusiai pa
siūlęs VLIKo posėdy priimti 
rezoliuciją, kad VLIKo na
riams būtinai būtų mokamos 
alcos, nes sunkios ekonominės 
sąlygos neleidžia pilnumoje at 
si dėti Lietuvos laisvinimo dar
bui.

Iš tiesų; koks čia seimo na
rys ir Lietuvos laisvintojo* be

algos? Jei neužteks aukų Ame
rikoje, bus galima paraginti 
Lietuvos partizanus, 
sudėtų aukų ir neveiktų 
ratiškai!...

Užtenka, ponai juokus 
ti.

Ar Lietuvoj partizanai
na geresnėse sąlygose? 
jiems ten mokamos algos? Ne
jaugi tėvynės meilė turi būti 
apmokama doleriu?

Štai kodėl bus neįmanoma 
reformuoti VLIKą ir VT, kol 
jį sudarantieji žiūrės į laisvi
nimo darbą, kaip į pragyveni
mo šaltinį.

AR NE KEISTA?
Visi žinome, kaip krikdemai 

VLIKe priešinasi Mažosios Lie
tuvos atstovo įsileidimui, kad 
tik nresuardžius “aritmetikos“.

Bet kada reikėjo Vykdoma
jai Tarybai išsinuomoti Pary
žiuje butą žinote kieno vardu 
buvo surašyta nuomos sutar- nuo tautinės kultūros pradų— 
tis? Gi mažlietuvio Brako... mes žūsim kaip lietuviai. Mu-

Vasario 16 Gimnazijos atsi
šaukimas į pasaulio lietuvius 
neliko be atgarsio. . .

Pirmasis atskubėjo Daina
vos Meno Ansamblis. Chicago- 
je.

Antrasis neseniai pasižadė
jo išlaikyti vieną mokinį ben
drabutyje Burlington© (Chi
cago) prekių stotyje dirbančių 
lietuvių būrys, kurio vardu 
pasižadėjimą pasirašė G. La
penas, L. Kerulis ir J. Sus- 
maras. Jų išlaikymui paskirtas 
gabus mokinys Algimantas 
Grintalis, glm. 1937 m. rug- 
piūčio mėn. 3 d. Panevėžyje.

Trečiasis išlaikytojas tai po
nai E. ir V. Mikaloniai, 367 
Jackson St., W. 
Ont. Canada. Jų 
paskirta viena iš 
mokinių Mažosios

mergaitė Erna Smitą i tė, glm. 
1940 m. kovo mėn. 28 d. Klai
pėdoje.

Bet 87 mokiniai dar neturi 
išlaikytojų

Hamilton, 
išlaikymui 

geriausių 
Lietuvos

Su saulute ir turistai pasirodi
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Visai nelauktai praeitą šeš
tadienį prez...Trvra? 
pareiškė, kad būsimuose rin
kimuose jis ne kandidatuos.

Paslaptis iki paskutinės mi
nutės buvo taip gerai išlaiky
ta. jog tik keli artimi draugai 
žinojo, gi 6 tūkstančiams Sve
čių, dalyvavusiems bankiete.^ši 
žinia buvo tikra bomba.

Baigęs savo kalbą, preziden-
5 Trumanas, nekeisdamas 
slss, pakėlęs akis prieš tele

vizijos prožektorius trumpai 
pareiškė:

"Aš nebūsiu kandidatu i per
rinkimus. Aš užtenkamai ilgai 
tarnavau savb kraštui ir tikiu, 
jog naudingai ir garbingai. Aš 
nesutiksiu būti naujai paski- 
riama^/Aš nemanau, kad ma
no 4?5.reiga būtų pasilikti dar 
keturis metus Baltuose 
muose...”

Nežiūrint visų šauksmų: Ne, 
ne. Trumanas po iškilmių pa
tvirtino, kad jis neatsiimsiąs 
pasakytų žodžių.

Nebandysime čia, tai būtų 
netikslinga, svarstyti kokią 
reakciją sukels Trumano pasi
traukimas būsimuose rinki
muose, tačiau negalima sutik
ti ši nutarimą, nepaminint jo 
politikos svarbiąją liniją, už 
kurią pasaulis turi būti dėkin
gas.

Kada Rooseveltas 1945 me
tais mirė, niekas tikrumoje 
nepažinojo—Harry—Trumano. 
Bet užteko kelių mėnesių, kaip 
visi įsitikino, kad tai stiprios 
valios ir didi asmenybė.

Trumanui užteko vienos kon 
ferencijos Potsdame, kad. ga
lėtų įsitikinti; koks pavojus 
gresia iš sovietų pusės. Pade
damas keturių sekretorių: pra 
džioje Stettinius, vėliau Byr
nes, Marshall ir , Acheson, pre
zidentas išlaikė 7 metus Ame
rikos politiką tiesioj linijoj. ■

Įsitikinęs Potsdame, kad žo
dis “Taika” sovietams tereiš
kia tik ekspansijos tęstinumą, 
kitais metodais negu karu, 
Trumanas nutarė priešintis, 
pradžioje baigdamas su nuo
laidomis, o paskui pastatyda
mas barjerą.

Tam reikėjo atsisakyti ne 
tik nuo Roosevelto iliuzijų, bet 
tai.p pat sulaužyti stiprų tra
dicinį amerikiečių izoliacio- 
nizmą.

Jokios kliūtys nesulaiky.” 
Trumaną ir 17 tarpusavio pa
galbos sutarčių, kurios dabar 
Ameriką jungia su 17 valsty
bėm yra kaip tik rezultatas tos 
jo politikos, lygiai kaip priva
lomoji karinė tarnyba ir tarp
tautinė akcija prieš agresorių 
Kerėjoje.

Bet šitas diplomatinis ir ka
rinis barjeras prieš bolševizmą 
nebūtų _____
jei mizerija būtų 
skverbti komunizmui į Euro
pos kraštų vidaus gyvenimą.

Čia kaip tik atsiranda Mar- 
shallo planas, kurį Trumanas 
parėmė ir Europoje badas, epi 
demijos buvo sustabdyta, be
darbė sumažėjo ir sugriautų 
kraštų atstatymas prasidėjo.

Trumanas visą 
buvo nukreipęs 
taikos.

1951 metais tam 
vyzdį, nepabijojęs 
puliariu, staiga atšaukdamas 
pagarsėjusį kariškį, garbingą 
generolą MacArthurą, įsitiki
nęs, kad pastarojo iniciatyva 
veda į pasaulinį karą.

šitas mišinys drąsos ir šal
to kraujo, griežtumo ir protin
gume, labai charakteringas po
žymis pas Trumaną, ir įrašys 
jo vardą į istoriją.

Po šio prezidento Trumano 
nutarimo dabar darosi aišku, 
kad gen. Eisenhoweris be jo
kių kliūčių pasieks Baltuosius 
Rūmus. Ir tokiu būdu po 20 
metų republikonai susigrąžins 
valdžią, kurią Hooveris prara
do 1932 metais.

DAR DRUMSTI VANDENĮ;
KADA JIS IR TAIP DRUMZLINAS 

Yra žmonių, kurie mano, kad orkestre svarbiausias instrumentas yra 
būgnas — Planingas ar nesąmonių ^as puolimas prieš 
Lietuvos pasiuntinius Washingtone ir Londone? '

kai kas iš mūsiškių, nors ir pa 
kviestas, Londono konferenci
joj nedalyvavo, tuo metu išvy
ko pailsėti. “Tarytum ir taip 
ligi tol nebūtų kiek reikiant ' 
prisilsėję.” Kad koks korespon 
dentas taip nurašė, apie mi
nister! Londone, tuščio jo, bet 
kad jis čia pasirėmė VLIKo 
leidžiama Elta, kuri panorėjo, 
įtikinti, kad Lietuvos minist
ras Londone B. K. Balutis, 
nors ir kviestas, bet lyg tyčia 
konferencijoje 
tai dalykas kelia rimto susirū
pinimo. Tuo labiau, kad Elta 
rašė netiesą, Lietuvos Minist
ras Londone konferencijoje 
dalyvavo, tik kviestas daly
vauti jis nebuvo, nes tie, kurie 
sako, kad jį kvietė, jo nebuvo 
kvietę. Toks tad “veiksnių” 
bendradarbiavimas su mūsų 
Lietuvos Valstybės suverenu
mo atstovais ir toks jų darbo 
rėmimas. Ir tai tad vyksta vi
sų partyvių jėgų “apjungimas” 
ir jų “konsolidacija”. O ką 
jau ir kalbėti apie Lietuvos 
Diplomatijos šefą! Kad tik 
galėtų, tai nuo žemės pavir
šiaus nutrintų, kad ir dulkės 
neliktų. Ir .p. I. L-s suranda 
“kabliuką” LRS pareiškime, 
kad LRS išdrįso atskirai pa
minėti Diplomatijos šefą, jį 
prieš ‘ pastatau kitiems Liet, 
atstoyarns kaip atskirą veiks
nį.” Kažih, girdi, ar LRS kom
petentinga tai ‘daryti. Visų pir 
ma, LRS pareiškime LDš nėra 
priešpastatomas kitiems Lie
tuvos Atstovams. Bet visai tei
singai, LRS nėra kompeten
tinga kvestijonuoti LDš kompe, 
tencijos ar jo santykių su ki
tais Lietuvos Atstovais, nes tai 
pačių Atstovų reikalas. Ir ne

Naujoviška "diplomatiška” 
kalbosena kalbėdamas, p. Si
dzikauskai Draugo korespon
dentui pasakė, kad LRS tai 
tik "šašai” ant ligonio VLIKo 
kūno, šašai, ne šašai, gal net 
visas guzas, svarbu, kad ir p. 
Sidzikauskas pripažįsta, kad 
VLIKas yra ligonis. Lankyda
masis Europoje p. Sidzikaus
kas taip pat apie esamus ne
gerumus VLIKe vietai pakal
bėjo... s

Bet palikus p. Sidzikausko 
"medicinišką” terminologiją" 
nuošaly, tikrai susidaro į pū- 
džio, kad toji nelaimngoji LRS 
kai kam yra ne tik krislas aky, 
bet tiesiog baslys. Tai parodo, 
pav. I. L-io straipsnis Nepri
klausomoje Lietuvoje 1952. II.' 
7 d.. “Vienam sambūriui pasi
skelbus”.

P. I. L-is labai norėtų kuo_ 
ners LRS įgelti, ką nors jai 
pr kišti, nesvarbu ką, bet kad 
tik LRS iškoneveikt. Gerai 
dar. kad jos narių nevadina 
“gabrininkais,” “avantiūris
tais,” kaip kad tai vis dar da
roma, tad šiuo atveiu reikia 
konstantuoti nemažą progresą. 
Bet LRS p. I. L-iui vis dar tik 
“tariama,” ją sudaro tik 36 
pasirašę asmenys, ji girdi;- vi
sus metus delsė, nieko nedirb
dama, dabar nesiryžta dirbti, 
kitiems dirbti tik kliudo ir pan. 
LR’; sudaro ne tik tie 36 as

menys, jie tik LRS narių var
du pareiškimą visuomenei pa
skelbė. Ir dėl darbo I. L-is irgi 
gali būti ramus. LRS yra nuo
monės, kad Lietuvos laisvini
mo darbas yra lyg tam tikras 
simfoninis orkestras, kuriam 
visi instrumentai, kurių yra
daug ir labai įvairių, gali pui- faš pareiškia, 

valstybės konstitucija gali bū- - tik LRS- nėra kompetentinga 
ti pakeista tik atstačius Lietu- tai daryti, bet taip pat ir VLIK 
ves nepriklausomybę? Tikrai, juridinė komisija, VLIKas, 
savotiškai remiami užsieny ir ALTas ir peats p. I. L-s. Kom- 
Lietuvos valstybės Suverenu-—petetingi buvo, yra ir bus tik— 
mo atstovai. Pasiskaitykime Lietuvos vyriausybė ir Lietu- 
tik Gedimino Galvos straips-'j vos Užsienio reikalų minist

ras. Tad kam I. L-is vandenį spaudos morale, kai pav., išti
si sakiniai ir pastraipos nura
šomos, visiškai nepažymint, iš 
kur jos paimtos. Arba kai gy- 
vo ar mirusio autoriaus min
tys taip suredaguojamos, kad ' minėsi. Net atranka ųėlengva. 
iš jų vargu būtų galima pats 
originalas atpažinti. . 

šalia spaudos moralės dar 
yra spaudos lygio klausimas. 
Jie vienas su antru glaudžiai 
susi i e ir dažnai labai sunku 
.na sakyti, kur vienas pasibai-

sekretoriatas, oficialiai 
klaustas įuo ir kitais reikalais, 
jo savo atsakyme nė nepami
nėjo UNO sekretoriatas apie 
VL1K0 pirmininko lankymąsi 
UNO nežino, nes jis ten ir 
nesilankė. VLIKo memoran
dumui įteikti. I. L-is toliau vi
sokiais budais stengėsi rasti 
spragų LRS viešame pareiški
me. Argumentai maždaug to
kie, pasakyta “a”, tai kodėl 
nepasakyta "b”, ar jei pasaky
ta "a”, tai kodėl nepaaiškinta 
kas yra pati abėcėlė. Jos mo
kyti p. I. L-io tikrai neapsimo
ka. Ęčviltiškas reikalas.

Bet greta to viso, I. L-is pa
togiai kai kuriuos dalykus nu
tyli ir "pamiršta”. Jis klausia, 
ar galima kam nors primesti 
savo valią ir tuo labiau vado
vauti kovojantiems dėl laisvės 
tėvynėje? LRS savo pareiški
me nieko panašaus nėra pasa
kiusi. Atvirkščiai, kaip greit I. 
L-is pamiršta visus ~ tvirtini
mus užsieny apie VLIKo vad. 
visos tautos laisvės kovai, sie
kiant net ir kraštą. I. L-is ci
tuodamas tą LRS pareiškimo 
vietą, kurioje sakoma, kad “iš
laisvintos Lietuvos valstybinės 
santvarkos nustatymas yra pa 
čios Tautos reikalas” ir kad 
LRS “laiko savo pareigą rem
ti suverenumo atstovus užsie
ny,” nustebusį nuduodamas 
pareiškia, kad ’tai seniai visų 
priimta ir vykdoma. Bet kaip 
“vykdoma”? Keičiant užsieny 
Lietuvos valstybės konstituci
ją ir pakeliant baisų triukšmą, 
kai Lietuvos Diplomatijos še- 

kad’ Lietuvos
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Su 
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dos. Bėdos ne tik saviems, bet
ir svetimiems, kad nemokame 
tarpusavy gražiai susitvarky
tu

Prof J. Kaminskas, kuris pa
galiau sutiko sudaryti Vykdo
mąją Tarybą ir artimiausiu 
laiku išvyksta j Paryžių, lan
kydamasis Amerikoje iš įtai- 
kingų amerikiečių sluogsnių 
išgirdo tokį dalyką: -

----Mes sugaišome 2,000 va
landų beaiškindami jūsų nega
lavimus!...

Tai yra įspėjimas mūsų po
litikieriams. Jei bus hepasisku- 
binta greičiau išnarplioti maz
gą, kuri susuko Krupavičius 
su savo draugais, tai Dėdei Ša
mui begaištant dar 1000 va
landų pritruks kantrybės 
numos į viską ranką...

VLIKO MEMORANDUMAS?

KRIKŠČIONYBĖS nusigyvenimas
Aiškiai matosi iš lietuvių katalikų spaudos puslapių

Turime gausią lietuvišką 
spaudą, ypač laikraščių. Gal ir 
perkausią? Kiek išgalėdami ir 
nulikdami skaitome ją, nes ji 
sava ir savus reikalus gvaldo. 
Esame atlaidus jai, jei kartais 
ji ir ne taip nurašo, arba tie
siog numeluoja ir šiukšles pa- 
žarsto. Neveltui juk sakoma, 
kad nėra gražesnio sutvėrimo 
pelėdai kaip pelėdukas.

Tuščia būtų ginčytis dėl 
spaudos moralės. Tokių ginčų
— rimtų mokslišku ir nerimtų
— buvo daug, bet nedaug jais 
buvo pakelta spaudos moralė. 
Ir įstatymai čia ne ką tepade
da, ypač 
visuomet 
susikerta 
kuri jau 
laiku jeigu ir nėra tapusi kū
nu, tai bent mėginama dekla
muoti ir deklaruoti. Bet susi
darė tam tikros moralinės 
spaudos tradicijos, kurių rim
ta spauda laikosi. Tokios tra
dicijos, pav., draudžia spaus
dinti privatų laišką, jei jis nė
ra skiriamas spaudai, drau
džia spausdinti straipsnį ar ei
lėraštį be autoriaus sutikimo, 
draudžia spausdinti straipsnį 
tikruoju vardu, jei jis pasira
šytas slapyvarde ir t. t. Prasi
lenkimas su tokiais ir pana
šiais įpročiais yra spaudos mo
ralės klausimas.
Galbūt prie spaudos nemora- 
lės būtų galima priskaityti ir 
sąmoningą norą ką nors ap
gauti. Pavyzdžiui, atrodo ne
moralu, kai straipsnį parašo 
redakcijos štabo rwerys, ir ji pa 
skelbia, kaip darbininko balsą, 
pridedant dar labai įtikinamą 
vardą ir pavardę. Nemoralu 
taipogi įterpti į eilinio piliečio 
lūpas tokias mintis ir postrin- 
.gavimus, kurie tėra suderina
mi tik su dantis praėdusio po- 
litrkieriaus galvojimu ir sieki
mais. Nemoralu vėlgi tam pa
čiam asmeniui, tik pasislėpu
siam po •keliomis slapyvarde- 
mis, pulti ką nors, arba parem
ti savo paties teigimus. Sima- 
no Daukanto pavyzdys čia pa
siteisinimui netinka. Čia jau 

. geriau" tinka populiarusis “gi- 
ra giria, 'kad gerai geria girą.”

Sunkesni prasižengimai su

gia, o kitas prasideda, žinoma, 
ir labai aukšto lygio spauda 
galį būti nemorali, ir atvirkš
čiai — labai žemo lygio spau
dą gali būti labai morali. Ga
lima taip pat kelti klausimas, 
kas yra prasčiau: ar aukšto 
lygio bet nemorali spauda, ar 
žemo lygio bet morali spauda. 
NesigiĮįnant plačiau — jos abi 
prastos. IJagal mūsų liaudies 
išmintį, atrodo, kad antrosios 
rūšies spauda verta 
nio pasmerkimo, 
priežodžio, “geriau 
gu pamest, negu
rast”. Spaudos moralės ir spau 
dos lygio reikalas gali būti pa
iliustruotas tokiu iš gyveni- 

' mo paimtu pavyzdžiu. Spaus
dinti be autoriaus sutikimo 
eilėraštį yra spaudos moralės 
klausimas, bet apkarpyti to 
eilėraščio eilutes, dėlto kad 
jes sunkiai duodasi laužymui, 
jau yra spaudas lygio klausi
mas.

Churchillis. Antras reikalavi
mas būtų sumažinti kiek gali
ma spaudos anonimiškumą. 
Šiuo atžvilgiu padėtis / tikrai 
prasta. Suprantama, kad L 4 
kas šiuo momentu nenori ati
dengti savo pavardės, ypač dėl 
pasitikusiems krašte gresančio 
pavojaus. Tačiau visiškai ne
suprantamas daiktas, kai koks 
nors slapukas išvardina visą 
eilę pusiau slaptoms ar slap

Draugas (kovo 1 d.) išspaus
dino Mik. Janulio straipsnį 
apie V. Alanto romaną Praga
ro Pošvaistės. Kadangi pana
šių recenzijų literatūriniame 
pasaulyje retai pasitaiko, tai 
pravartu su tokiu literatūrinės 
kritikos “perlu” susipažinti ir 
Vienybės skaitytojams.

Dar veikalo nenagrinėjęs, re 
cenzentas pareiškia, kad ro
manas esąs toks, “apie kurį 
nekalbama”. Myk. Januliui 
Alanto romanas perskilęs į ke
letą dalių” (kokios tos dalys, 
recenzentas nepasako), “sti
lius nekūrybiškas”. Tačiau pik 
čiausiai Myk. Janulis priekaiš
tauja Alantui už tai, kad jo 
romano pagrindinis veikėjas 
Girkalnis, kuris su pagarba ir 
meile prisimena didžią lietu
vių tautos senovę, kuris, nesi
piktina netgi mūsų bočių ti
kėjimu, nėra bolševikas: to 
Myk Janulis Alantui atleisti 
negali. Ir kaip gi atleisti: juk

iša uginęs išdaviką 
tuo turbūt norėda- 

pats esąs dė
jo recenzijoj 

otaikos nieko 
kGs demo-

liturgijose, 
katalikų, 

sun- 
Myk.
Pra- 
Tes-

Svieskis ir šviesk... Reikia v 
grąžinti 
lietuvių

Todėl 
skyriuje 
biausia
kitus šviesti, 
tyrinėjimų iš įvairių moki 
sričių: politikos, istorijos, lit 
ratūros, ekonomijos, spekuli 
ei jos, tikybos, tautos laisvi! 
mo ir artimetikos.

Skaitytojus, turinčius lyga 
mokslo laipsnį, kaip aš, kvi 
čiu bendradarbiauti ir du< 
man patarimų. Skaitytojus, j 
kio mokslo laipsnio neturi 
čius, prašau kelti tik klau 
mus, į kuriuos aš vėliau ats 
kyšiu. Bet iš jų nepriimsiu j 
kių patarimų. x

Kai dabar į Ameriką priv 
žiavo ir vis dar lėktuvais a 
skrenda daug profesorių ir d 
tarų, tai kiti žmonės nebesi 
gaudo ir pradeda maišytis pr 
tas. Kad atskirtume mano ti 
rus mokslinius sugebėjom 
čia pranešu susipažinimui aj 
save:—

Prieš karą vienerius met

aiškus nukrypimas nuo šian
dieninės dogmos “arba Rcma 
arba Maskva”. Girkalnio sielo- 
jimasis lietuvių tautos likimu 
Myk. Januliui yra tik "kaimo 
moterėlės aimanavimas’’. Kai 
dėl mūsų bočių tikėjimo, tai 
Myk Janulis ironiškai klausia 
Alantą — ar tai esą tik "Ber- 
žanskis, sapnininkas ir ugnis ”? 
Kunigaikštį Beržanskį —Klau
sutį mes žinojome esant tau
rų lietuvį. Ugnis figūruoja di
džiumos religijų 
šiame skaičiuje ir
Prie ko čia sapnininkas, 
ku suprasti. Gal kartais 
Janulis pakaitomis skaitė 
garo Pošvaistes ir Senąjį
tamentą ir abu tekstu supai
niojo.

Kelias pastraipas praleidęs, 
Myk Janulis vėl priekaištauja 
Alantui, kam Girkalnis bėgo 
nuo bolševikų, “juk jis galėjo 
likti Lietuvoj ir kūrenti sau 
ugnį bei smilkyti pagonybės 
atgaivintojų sostus”. Tokiais 
pagieža persunktais žodžiais 
^yk. Janulis tyčiojasi iš- “pa
gonybės,” kuri — Pragaro Po
švaistėse — yra ne kas kita, 
kaip svetimų įtakų dar nede-

- formuota lietuvybė.
Radęs Alanto romane žodį 

“už ką” ir prisiminęs rusišką 
apysaką irgi .pavadinta "už 
ką,” Myk Janulis šiuos žodžius 
sugretina (pabrėžtinai, kelis 
kartus pakartodami) ir suges- 

t tijuojuoja skaitytojui
minčių neoriginalumą... Pagal
vokit tik, ir vienoj knygoj ir 
kitoj yra tas pats žodis “už 
ką”: aiškus plagijatas! Tikrai 
išradingas Myk Janulio litera
tūrinės kritikos metodas.

Girkalnį, už pogrindžio veik
lą praradusį sveikatą gestapo 
kalėj ime, Myk. Janulis va dina 
ne rezistentu, o “rezistentu” 
(Draugo standartinis termi
nas-visiems ne jo partijos re
zistentams), didžiuma 
lo scenų Myk Januliu 
mos arba tetinkančios 
variniam romanui”.

Myk Janulis negali 
Girkalniui, kam jis kalbasi su krikščionybės

sančių žmonių su jų tikromis 
pavardėmis ir vardais, pripila 
ant jų nieko nepagrįstų pa
mazgų, primeluoja, kiek tik 
telpa. Tai jau 
spaudos moralės 
simas,
kraštų teismai 
skaito su anoniminiais kalti
nimais. Negi mes šiuo atžvil
giu nusmukome dar žemiau! 
O turint galvoj spaudos lygį 
niekas nedrįs ginčytis, kad pa
sirašydamas tikra savo pavar
de toks rašeiva tikrai daugiau 
apsigalvos prieš duodamas sa
vo pamazgas spaudai. Norėtų
si iškelti sumanymas, kad visa 
anoniminė “literatūra” būtų 
priskiriama redakcijai ir re
dakcija turėtų būti visiškai už 
ją -atsakinga. Nesvarbu ar to
kia “literatūra” spausdinama, 
kaip skaitytojo, ar kaip darbi
ninko, ar kaip eilinio piliečio 
baisas. Tai vienas pagrindinių 
reikalavimų, norint pakelti 
spaudos lygį.

Galima būtų ir daugiau pa
šnekėti spaudos moralės ir ly
gio reikalu, bet žinau, kad pa
mokslini nkaut i ir moralės mo
kyti nėra dėkingas amatas, 
žiūrėk ims kas nors ir nesigi
lindamas visiškai, af‘ąš čia 
teisybę nušnekėjau ar ne, ir 
užvažiuos: kas davė Trumpai 
teisę moralės mokyti,, kas jis 
toks, kam kam tik ne jam mo
ralės mokyti. Ir sumals tą 
biedną Trumpą į miltus. Tai 
irgi yra viena iš mūsų spau
dos negerovių, kad visiškai ne
žiūrima, ką kas rašo, bet kas 
rašo. Atrodo, lyg būtų -vieni 
gimę būti teisėjais, o kiti tei-

Korėjoje kareiviai turi ir tokių “patogumų Lietus maz
goja jų lėkštes, o saulė džiovina...

Kad ir kaip nesididžiuotu- 
me mūsų emigrantine spauda, 

‘negalime nutylėti, kad jos ly
gis dažnai yra nelabai aukš
tas. Dėlto kaltos ir sąlygos. 
Senoji emigrantinė karta ma
ža’ teturėjo inteligentijos ir 
kūrė spaudą su labai mažomis 
jėgomis (reikia nulenkti galvą 
prieš jos atsiektus laimėji
mus). Tarp naujosios emigra
cijos plunksnos žmonių nema
ža. Tačiau jie susidūrė su sun
kiomis materialinėmis sąlygo- 
mįs_ir be to nevisados rado at
viras duris į spaudą. Būnant 
Vokietijoje buvoo lengviau, nes 
nereikėjo išlaikyti konkurenci
jos su senąja emigrantine 
spauda. Dėlto ten laikraštinė 
spauda buvo pasiekusi gana 
geros aukštumos. JAV atsidū
rus padėtis susikomplikavo. 
Tiesa, vienas kitas senesnis 
laikraštis sugebėjo į savo šta
bą įsijungti naujas jėgas ir pa 
gerinti spaudą. Vienam kitam 
ir naujam daigui pasisekė iš
silaikyti (Kanadoje). Bet ap- 
lamai būtu galima laukti ir ,ti- 
kėtis daugiau.

Kad skaitytojui nebūtų nuo
bodus tie teoretiški išvedžioji
mai apie spaudos lygį, reikėtų 
juos pailiustruoti pavyzdžiais. 
Tačiau tų pavyzdžių yra tiek 
daug, ir norėdamas jų -nesu- ,

kiai grįęžti vieną ir barnią sim 
foniją. Būt na, kada tas* -or
kestras turi griežti piano, net 
pianissimo. Bet I. Lis atrodo, y 
ra nuomonės, kad čia pakanka 
kariško dūdų orkestro, kuria
me didžiausias ir svarbiausias 
instrumentas yra būgnas ir 
juo garsiau būgninama tuo ge
riau. Skonio dalykas.LRS tik
rai negali prieštarauti, jei kas 
nors turi kitą nuomonę. Vienu 
iš tokio “būgninimo” veikimo 
pavyzdžių yra paV. akcija prieš 
Ponią Roosevelt, kuri visad 
buvo ir yra lietuviams ir pa
vergtų 
Kitas 
VLTKo 
dūmas

nius- Tėviškės žiburiuose ir 
Drauge (Prie naujo slenksčio, 
Draugas, 1952. I. 8) <p. Galva 
šaukte šaukia, kad girdi, ne* 
gali būti dviejų nuomonių, 
mūsų atstovas .Washingtone 
(tai įgal. ministeris P. žadei- 
kis!) daro nusikaltimą, pasi
savinęs valstybės organo pre
rogatyvas! Tikrai nebėra jau ' Iliustracijos J. Kuzminskio. IŠ 
kur toliau eiti. O Darbininkas 
1952. II. 12 spausdina kores
pondenciją iš Muncheno, kad pažymėta. . /

drumsčia.? Jis Jr tai jau yra 
pakankamai I drumzlinas..

Kazys Boruta. BALTARA- 
GIO MALŪNAS arba kas dėjo
si anuo metu Paudruvės kraš
te. Viršelis' Albino Bielskio.

kį eventualumą aš noriu pasi- 
šaukti į apgalbą anglų poetą 
William Blake ir jo 'žodžius: 
“jei' kiti nebūtų kvaili, mes 
patys būtume tokie:” .

KAS KASA DUOBĘ?
O tie negalavimai, tai 

kios intrigos ir skundai. Že
mas pavydas, kodėl tie, o ne 
kitu'

Sakysim, vienas buvęs dip
lomatas, priklausąs vienai gru 
pei, kuri VLIKe nudaro “pen
ketuką,” lankydamasis Wash- 
mgtone vienam valstybės de
partamento tarnautojui pri- 
tauškė visokių niekų apie Lie- 
tuvos pasiuntinius.

Ar toks darbas vadinamas 
konsolidacija?

Arba, sakysim Darbo Fede
racijos atstovas VLIKe Gri
nius pasiūlė Brazaičiui ir Ka
minskui išsiaiškinti su Lietu
vos pasiuntiniu Washington e 
p. Žadeikių, kas * yra Lietuvos 

/Diplomatijos šefas ir papra- 
šyti jį susilaikyti nuo “separa
tiškos” veiklos, atseit, nepalai
kyti jokių santykių su šefu.

atsakė, kad tik delegacijos su 
p. Lozoraičiu atsilankymas ir 
memorandumas yra JT žino
mas!

Štai ką reiškia prieiti j)rie 
JTO normaliais ir oficialiais 
keliais. Būtų buvę labai džiu
gu, jei JT būtų priėmusi ir Vi
lko. delegaciją oficialiai. Deja, 
to nebuvo. Kieno gi memoran
dumas galėjo pakliūti į krep
šį... 1

P. Turauskas, pats būdamas 
žurnalistas, galėjo plačiai ap
rašyti apie savo pasimatymus 
ir žurnalistinius žygius — nie
kas jam to nepavydi — jei jam

iai artimų delegatų — tuo ge
riau, bet iš kur tai gali kiti ži
noti, ar atspėti... ir, pagaliau, 
arėtai taip jau svarbu. Lietu
viai žurnalistai JT posėdžiuo
se nematė Turauską ypatin
gai konferuojant su kokiais 
delegatais — p. Turauskas’ sė-

tai tą padarė visi žurnalistai 
ir kai kurie net daug daugiau 
atstovų kontaktavo, pav. p. 
Turausko nepaminėta dr. De- 
vęikė. Gal p. Turauskui kliudė 
anglų kalbos nemokėjimas...

Dabar paaiškėjo, kad “ide- 
listas” Turauskas, atitrukda
mas nuo savo ūkio reikalų, 
“sekė” JT posėdžius ne tiek 
dėl korespondencijų lietuvių 
spaudai, kiek dėl VUko pavedi
mo ir už tam tikrą atlygini
mą...

Nepavydi niekas ir to. Į svei
katą tai jam.

Kiekvienas žygis-^—Lietuvos- 
reikalais yra naudingas, net ir 
toks, kokį padaro, matyt, per 
•neapsižiūrėjimą Turauską į 
diplomatus ištempęs ano me
to Užsienio Reikalų Ministras 
p. Lozoraitis, kuriam Draugo 
skiltyse Turauskas nepagaili 
dabar “atsidėkoti” su visu pri- 
-derančiu geram krikščioniui 
“tolerantingumu”, bei kuklu
mu. o D.

ti, kad tie viduramžių kilmin
gi ritieriai Lietuvoje ne tik 
kalbėjo, bet'jr elgėsi daug pik
čiau už gestapininkus. Čia pat 
Myk. Janulis užkliūva ir už 
tctalistinjo bei vadistinio rėži
mo, kuris 
Dzedulionj
mas pasisakyti 
mokratas. Deja 
vyraujančios m 
bendro su vakarięt
kratijos principais neturi, prie 
šingai, jos Jiudija 
netolerantiškumu, 
kiekvieno totalitarizmo 
nis akmuo.

Myk. Janulis su pasigardžia
vimu vartoja posakius "nemo
kytų bobų gaivomis,” siūlo 
Alantui "perskaityti keletą ge
resnių filosofinio turinio kny
gų”... Jei tos geresniosios filo
sofinio turinio knygos tik tiek 
išminties ir etikos teišmokino 
Myk/ Janulį, kiek jis jos paro
do šioje savo recenzijoje, 
riau, kad jis tas filosofijas 
siliktų sau.

Baigdamas, 
sako įprastą 
aiškindamas
kenčia ir būtent už tai, kad 
"žmogus pasaulį išmatavo sa
vo mastu” (tarytum žmogui 
būtų įmanoma pasaulį matuoti 
kieno kito mastu!)..., “kad 
žmogus skuba neatsigrįžda
mas, Dievo nepažindamas į pa
gonybę” ir tt. čia Myk. Janu- 

Alanto lis pamiršo* Lietuvos istoriją, 
pamiršo?" kad mus nelaimės 
apnyko ne skubančius į “pago
nybę,” bet atsisakius nuo “pa
gonybės-” ir p 
nybę, kurios : 
koj išaugo ir 
kai panašūs į : 
sišovę smogti 
išdrįstų tarti laisvesni žodį ar 
prasilenkti su naująja dogma 
“arba Roma arba Maskva”.

V. Alanto vietoj, aš rašyčiau 
Draugui padėkos laišką, nes 
joks gudriausias, iškalbingiau
sias oratorius ir geriausias^ 
Alanto draugas nebūtų suge-' 
bėjęs taip* vaizdžiai įrodyti 

nusigyvenimą.

veika- 
neitiki- 

tik “bul .

atleisti

zijoj dėsčiau gimnastiką. P 
karą, prie bolševikų ir voki 
čių, buvau pakviestas į Kau 
universiteto teologijos — f ii 
sofijos fakultetą dėstyti šhi 
tas, šiukšlių dėžes ir pilstą 
rašalą į rašalines savo3 kai 
goms, kitiems profesoriau 
Vadinasi, esu profesorius.

Atvykęs Amerikon į New Jf 
sey valstybę, prieš pusnie 
gavau gydomųjų žolių arbat 
pardavinėjimo atstovybę. Dai 
visur važinėjau, gerai uždi 
bau ir sėkmingai gydau žm 
nes. Vadinasi, esu daktare 
Tikresnis už tuos, kurie šį 1 
tūlą tik šiaip sau prie pava 
dės prisideda, bet iš . to joki 
naudos neturi. Nei sau, nei 1 
tiems.

Todėl neabejoju, kad mai 
autoritetu galima pilnai .pas 
tikėti.
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leido leidykla Terra Chicago- 
je, 748 W. 33rd St. Kaina ne-

Svarbiausias reikalavimas šiuo 
atžvilgiu turėtų būti, kad rą
žąs apie vieną ar kitą klausi
mą nusimanytų, • apie ką jis 
rašo. Tada nebūtų tokių kur- 
jozų, kaip kad Stalinas nori, 
kad anglų rinkimus laimėtų

NEPAMIRŠKITE
atnaujinti prenumera" 
tą ir paraginti kitas

RUSAMS APSUPANT BERLYNĄ
GERINGAS PIRMASIS PABĖGO

Kada 1945 m. balandžio 14 
d. maršalas Konievas su savo 
Ukrainos armija perėjo Niderį, 
pasukdamas į Drezdiną ir Leip
cigą, o paskui staiga pakeitė 
kryptį per Spręe miškus, no
rėdamas pasiekti Berlyną iš 
pietų, žygiuodamas po 10 — 30 

. mylių per dieną, tuo laiku mar 
šąląs Žukovas skubėjo pasiek
ti Berlyną iš šiaurės.

žemėlapiai aiškiai rodė Hit
leriui sovietų maršalų strate
giją — paimti Berlyną į rep
les. Abi armijos turėjo susi
tikti vakaruose už Berlyno ir 
tokiu būdu Reicho sostinė lik
tų geležinio

Tą dieną 
po kambarį, 
žemėlapiais
sužeistas tigras narve.

Jo trečioji šarvuotoji armi
ja, kuri laikė Oderį tarp Stoti
no ir Eberswalde, buvo grasi
nama iš pietų. Kad išvengus 
apsupimo, ji turėjo atsiskirti 
nuo Berlyno ir sudaryti naują 
ginimosi liniją.

Hitleris įsakė devintąją! ar
mijai pulti Žukovą iš užpaka
lio. Bet šis manevras tiek pat

rato apsupta.
Hitleris blaškėsi 

kurio sienos buvo 
nukabinėtos, kaip

tesutrukdė Žukovą, kaip bitės 
įgilimas meškai.
DRAUDŽIAMA KALBĖTI! 
DRAUDŽIAMA ABEJOTI!

Generolai, kurie buvo apsto
ję Hitlerį, buvo bejėgiai, kaip 
maži mokiniai. Niekas jų ne
turėjo drąsos pasakyti Hitle
riui, kad armijos, į kurias jis 
šaukiasi pagalbos, yra likusios 
tik popieriuje. Išvargusius ir 
sumažėjusios iki pusės, jos ga
lėjo būti tiek .pat naudingos, 
kaip raišas arklys kavalerijo
je.

Hitleris tačiau galvojo, žiū
rėdamas į žemėlapius, kad vo
kiečių armija tebėra tokia pat 
gera kaip ir pirmąją mobiliza
cijos dieną, su jaunais ener
gingais kariais, gerais ginklais, 
su naujais tankais, ligoninėm... 
kada viskas dar žibėjo.

Hitlerio generolai nenorė
dami užsitraukti pyktį, buvo 
nutarę naikinti ra pertus apie 
armijos nuostolius.

Štai kokiu būdu Hitleris da
vinėjo įsakymus armijoms 
muštis, kurios tikrumoje, jau 
bebuvo tik skeletai, lygiai kaip 
jis nesusivokė ir produkcijoje, 
manydamas, kad nuo vieno jo

ženklo, viskas padvigu-

paklausė ginklavimosi

piršto 
bes.

Jis
ministro Speero:

— Kiek pagaminate sunkių
jų lauko -patrankų (haubitzų)?

— 160,— atsakė Speer.
— Ąš įsakau gaminti 900! 

Kiek gaminate priešlėktuvinių 
sviedinių?

— Du šimtus tūkstančių.
— Aš įsakau gaminti du mi- 

lijonus^ijj
Ir Hitlens manė, kad kitą 

dieną tos 900 patrankos ir du 
milijonai sviedinių jau 
pagaminti. .
BERLYNAS NEKRIS...

Nors JTO sesija Paryžiuje 
jau seniai pasibaigė, kai kam 
ji vis dar atsirūgsta. Europoje 
tik dabar gautame Draugo Nr. 
46, 25. II, Ę. Turauskas negali 
suvirškinti, kad koresponden
tų iš Paryžiaus buvo atitinka
mai pažymėti LDš Min. Lozo
raičio žygiai JTO, tuo tarpu 
apie Turauską — nieko... nors 
.ir jis šnektelėjęs su vienu ki
tu delegatu...

Ot tau ir palyginimas. Ob
jektyvūs korespondentai tei
singai rašė, kad JTO sesijoje 
Paryžiuje tiktai min. Lozorai
tis dalyvavo, kaip Nepriklau-
somos Lietuvos diplomatas ir pavyko prieiti prie savo parti- 
tuo titulu: gavo korteles į po
sėdžius, buvo priimtas JT pa
reigūnų ir įteikė memorandu
mus, kalbėjo per JT radiją, ta
rėsi su kitais diplomatais ir 
■apie visą tai papasakojo žur
nalistams, kurie savo ruožtu 
perdavė informacijas lietuvių
ir net latviu spaudai. Visi kiti__ dėjo su kitais ■ ■žu-malistajs ir-
lietuviai dalyvavę JT posė- jei kada vieną kitą žodį su 
džiuose, juose dalyvavo arba kuo koridoriuose šnektelėjo, 
kaip žurnalistai, arba kaip žur ■

diplomatai, ar Vii ko atstovai. NUTOLĘ NUO TAUTINĖS KULTŪROS
- PRADŲ - ŽŪSIME“ KAIR LIETIA 

diplomato titulu LDš ir buv. 
Užsienio Reikalų Ministrui, 
Prancūzijos Garbės Legijono 
ordeno Didžiajam Karininkui, 
yra viena, o kalbėti žurnalisto 
titulu kokiam abejotinos pra
eities buv. " diplomatui yra ki
ta. Būti priimtam oficialiai J 
T generalinio sekretoriaus pa

raduotojo ir per jį įteikti Se
sijos Pirmininkui ir JT Gene
raliniam Sekretoriui memo
randumus yra vienos reikšmės 
dalykas, o nusiųsti JT adre
suotą memorandumą per paš
tą ar per trečius asmenis yra 
visai kitas reikalas.

Oficialiai įteiktasis LDš ir. 
ir dr. Bačkio su visa pavergtų' 
tautų delegacija, apie kurią, 
buvo minėta. JT memorandu
mas yra žinomas 
riatui oficialiai ir 
oficialiai, visiems 
tams prieinamai, 
cijai.

Apie Vliko atstovų memo
randumų įteikimą, 
sekretariatas nieko nežino ir 
paklaustas oficialiu raštu 1952 
2. File No.: DPI-GA-25-062,

kaip neapykanta persunkti 
panašūs į Janulio straipsniai, 
kokiais išmarginti lietuvių ka-

zakristijonu, jo etika negali 
pateisinti profesoriaus bendra 
darbiavimo su paprastu žmo-

...gum. Myk. Janulis taip pat pik- taliki^ spaudos puslapiai, 
tinasi, kam Girkalnis turėjo . 
regėjimą — matė Punios ku
nigaikštį Margi. Betgi, regėji- 

• mais išrazgyta visa krikščio
nybės istorija, ir šiandien dar 
teberaizgoma. Janulis, atrodo, 
tuo nesipiktina. Bet mūsų di
džios senovės vizija kažkodėl 
Myk. Janulį išveda iš dvasinės 
pusiausvyros.

Užtikęs romane vietą kur 
Girkalniui pasirodo 1o nužu
dytas Dzedulionis, Myk. Janu
lis vėl džiūgauja radęs naują 
įrodymą, kad Alantas — pla- 
gijatorius: girdi, panašus įsi
vaizdavimas esąs “randamas 
Krumino apysakoj ir daug kur 
svetimoj literatūroj...” ir nie- 
kadėjas gi tas Vytautas Alan
tas! Savo romane aprašė vizi
jas, vaiduoklius, meilę, mirtį, 
— juk visa tai jau daug kartų 
buvo aprašyta 
tūroj...

Myk Janulis 
lu i pacituoja
posakį, kad “viduramžių ricie- 
rius negali kalbėti kaip gesta
pininkas”. Nors ir Giovahi Pa
pini priklauso šie žodžiai, ta
čiau Myk. Janulis galėtų žino-

Mano programoje pirmuo, 
punktu stovi panagrinėjim 
klausimo apie pinigėlius.

Apie šį Alanto veikalą iš es
mės Vienybėje būvo pasisaky
ta kitų, ir su Myk. Januliu dis
kutuoti Pragaro Pošvaisčių li
teratūrinę vertę nematau tiks
lingu. Nei jo straipsnio tonas, 
nei turinys nesudaro bazės li
teratūrinėms diskusijoms. Tai 
tik įniršusio recenzento svai
čiojimai, stengiantis bet kurio 
mis priemonėmis pakenkti ne 
jo partijos rašytojui. Tenka 
pasakyti, kad Myk. Janulio į- 
tūžimas ant mūsų senojo tikė
jimo ir didingos praeities 
anaiptol nėra originalus: po
piežiai rengė kryžiaus karus 
jau XIII—XIV šimtm. . Mūsų 
protėvių žudynes vykdė Myk. 
Janulio šlovinamieji kilmingi 
viduramžių ricieriai.

O kad lietuviams su romanu 
nesiseka, taj Myk. Janulis klys 
ta. Lietuviaį susilaukė Pragaro 
Pcšvaičių pavidale puikaus ro
mano, 
-romanu 
stebėtis
tokio charakterio.
ne Myk. Janulio sritis.

Algirdas Baliūnas

KAS PIRMESNIS...
Vykdomajai Tarybai nuta

rus“ apsigyventi Paryžiuje, daug' ‘ 
kas panoro patekti ir ją ir pra
sidėjo varžybos dėl poTtfelių.

Daugiausiai .varžomasi į už- 
' sienio valdytojo vietą. Dr. Bač 

kini, Lietuvos atstovui Pary
žiuje, atsisakius užimti šią 
vietą, tuoj pats pasisiūlė Bra
zaitis, bet jam už akių stengia
si užbėgti E. Turauskas, kuris, 
turėdamas Prancūzijoje didelį 

’ : ūkį, norėtų užsidirbti vieną ki
tą šimtą dolerių iš šalies.

Turauskas pradėjo ruoštis 
planingai, apie save sukelda
mas didžiausią reklamą. Jei 
niekas jo darbų neįvertina, tai 
jis pats pradėjo girtis savo 
žygdarbiais (ne visais) aukš
tindamas save prieš visus ki
tus, norėdamas pasirodyti koks 
jis didelis diplomatas.

Bet ne visi krikdemai jį re- 
r mia.

% Dėl kelių istorijų kai kurie 
krikdemai laiko Turauską “ne- 
košer” ir dar vengia stumti jį 
į viešas pozicijas.

Tėviškės žiburių laikrašty 
pareiškė:

— “Mes privalome ir reiki 
laujame vadovybės, kuri... n 
sislapstytų už kokių popierg; 
lių arba būtų iš užpakalio sti 
miami kieno nors agentų 
gal net pinigėlių. Niujorke g 
rai informuoti sfuogsniai sp 
lioja, ar tik ne kaikurie pasai 
liniai slapti sąjūdžiai, pas 
naudodami lietuviškomis p 
vardėmis, čia siekia savo tik 
lų”.

Tuose pareiškimuose iškeli 
labai daug svarbių problem 
Nuo jų priklauso Lietuvos lik 
mas. Bet yra daug neaiškumi 
kaip Vienybės bendradarb 
aną kartą teisingai pastebėja 
Mokslas reikalauja visus neaii 
kumus išaiškinti. Todėl Sidz 
kauskui turime pastatyti k< 
lėtą klausimų, kurie privest 
prie mįslės išsprendimo.

sų okupantai 'visuomet pir
miausiai siekdavo meno ir kul
tūros institucijas arba sau pa
jungti arba jas sunaikinti,

menas — lietuvių kaip tautinės kultūros tvirto
ves.

Praeities sunkmečiais mes, 
kaip tauta, išlikom gyvi tik to
dėl, kad mūsų'liaudis sugebė
jo kurti tautines meno ir kul
tūros vertybes ir jas išsaugoti 
atėinančiom kartom, švieses
niam laikam , atėjus, tautai 
išsikovojus nepriklausomybę, 
mūsų liaudies- kūrybos perlai 
buvo pagrindas ir versmė toli
mesnei mūsų meno ir kultūros 
kūrybai.

Čia suminėti klausimai ir 
problemos buvo -pagrindinė li
nija apie kurią sukosi prof. 
V. Jonyno turininga ir aktua
li paskaita. ' - ,

Paskaitoj iškeltos mintys yra 
gyvybinės reikšmės visiems.

Mūsų kultūrinis gyvenimas 
lietuviškos visuomenės yra ge
rokai apleistos, mūsų veiks
nių visiškai užmirštas.

Paskutinihme šviesos Sam
būrio New Yorke skyriaus su
sirinkime dail. prof. V. Jony
nas skaitė paskaitą:

Lietuvių
kultūros ramstis.

Prelegentas gyvoj, vaizdin
goj ir turiningoj paskaitoj iš
kėlė visą eilę problemų iš mū
sų meno ir kultūros gyvenimo, 
kurių ^vienoks ar kitoks spren
dimas arba visiškas nuo jų nu
sisukimas turi ir turės lemian
čios reikšmės mūsų, kaip tau
tinės grupės, išlikimui tremty
je.

Nekartojant visos paskaitos 
ištisai ir joje iškeltų klausimų 
beį problemų, galima paliesti 
tik kai kurias, mums pačias 
svarbiausias, kurių nepaisymas 
ir nevertinimas reikštų mūsų 
pačių savižudystę.

.Menas, čia turima galvoj vi
sos meno rūšys, yra tautos dva 
sinio gyvenimo, jos kultūros 
apraiška ir išraiška, vienas pa
čių gražiausių jos žiedų, at
skleidžiąs žmogaus kaip tau
tos nario, pačius giliausius 
tfoškimus ir jų -pobūdį. Tauti
nės kultūros pradai, įos šak
nys šakojasi toj apylinkėj, ku
rioj žmogus gimsta ir auga, sa 
vo krašto gamtoj, jo praeityje, 

. savo tautos siekimuose, dar
buose ir žygiuose.

Mūsų, kaip tremtinių, trage
dija yra ta, kad mes netekom 
natūralios gimtosios aplinkos, 
savo krašto, kuriame 'gyvena 
mūsų tautos kamienas. Tuo 
pačiu mes atitrukome nuo mū 
sų tautinės kultūros versmių 
ir pakilom tarp darfgaus ir'že
mės. šiuo metu mum vienas iš 
pačių svarbiausių uždavinių 
yra išlaikyti gyva išneštas 
tautinės kultūros skeveldras, 
apjungti jas į visumą, kad Ji 
bent dalinai galėtų pavaduoti 
mum, ir priaugančiąja! kartai 
tautinę aplinką, be kurios mes 
labai greit pradėtumėm tarnau 
ti svetimiems dievam. Todėl 
lietuviškų kultūros institucijų 
Lfcėritnas jau vykdomas ir išlai
kymas turi,pačios svarbiausios 

- reikšmės. Jeigu mes nutolsim

GERINGAS REALISTAS 
♦

Bet jo pirmasis leitenantas 
nebuvo tiek tikras kaip jis 
pats. Geringas nebuvo bepro
tis ir matė kas dedasi aplink, 
žinojo kas laukia, jei dar il
giau pasiliks Berlyne.

Jis kreipėsi į Hitlerį, kada 
šis vėl grįžo į slėptuvę.

— Mano Fiureri, nepažemi
nant mūsų armijos vertę, kuri 
yra herojiška, aš noriu atkreip 
ti jūsų dėmesį į mažai galimą 
rusų susijungimą su amerikie
čiais. Jei tas įvyktų, jūs būsi
te atkirstas nuo pagrindinių 
jėgų ir aš patarčiau vykti į Ba 
variją, kad radus prieglaudą 
pietuose.

Hitleris suprato savo storu
lio leitenanto strategiją.
. —Jūs man patariate, Gerin
gai, ne tam kad aš pasitrau- 
čiau iš Berlyno, bet jūs pats 
norite pasitraukti į saugią vie
tą.

— Ne, ne, mano Fiureri! 
Mes bendrai pradėjome kelio
nę, bendrai ir baigsime. Aš bū
siu ištikimas ir lojalus, kaip ir 
anksčiau buvau.

— Aš džiaugiuos girdėdamas 
šitą ištikimybės pareiškimą.

— Aš manau, mano Fiureri, 
kad kas nors jus turi atsto
vauti pietuose, tuo atveju jei 
Vokietija bus perkirsta i dvi 
dalis, ko aš nemanau, kad a- 
merikiečiams ir rusams pa
vyks padaryti.

Geringas, sumušdamas už
kulniais, -pasitraukė su kvaila 
išraiška. Wilhelmstrassej jau 
jo lauke automobiliai ir sunk
vežimiai. Visa tai jis iš anksto 
buvo paruošęs, dar prieš eida
mas pas Hitlerį. Amerikiečiai 
su rusais dar nebuvo susijungę 
ir buvo likęs siauras korido
rius, per kurį Geringas su savo

bebuvo 
panaši 
žemės

ir subombarduoto

svetimoj litera-
JT sekreta- 
panaudotas 
JT delega- 
dokumenta-

kažkuriam tiks
Giovani Papini Gal Myk. Januliui su 

nesiseka, bet tuo ir 
netenka. Čia reikia ki- 

Literatūra

nematė- subombarduoto aero- 
-dromo.

HITLERIS TIK KARTĄ
LANKĖSI FRONTE

Tuo laiku Voiketija 
tik griuvėsių imperija, 
į Pompėją, suardytą
drebėjimo. Tiesiog nepatikėti- 
na, kad galėjo butf"vfenas vo
kietis, kuris viso to nemate. Hit 
leris nematė Voiketijos, kaip 
jis nematė
aerodromo. Jis niekad neap
lankė jokio 
bardavimo.

Jo kambarinė Anne Winter 
vieną dieną bandė Hitleriui 
pasakyti:

— Mano Fiureri, jūs turė
tumėte eiti pasižiūrėti visą tą 
mizerija atsiradusi nuo bom
bardavimų.

Už valandos vienas Hitlerio 
karininkas ją įspėjo, kad - ji 
niekad panašius žodžius netu
rinti ištarti.

Ar ne keistas dalykas, bet 
Hitleris po 1940 metų {vienbu
tei! kartą kada išdrįso) niekad 
nesilankė fronte. Stačias prieš 
žemėlapius, bet toli nuo .pa
trankų sviedinių, jis galėjo 
vaidinti genijų ir rėkti įsaky
mus.

Balandžio 20 d. Žukovo ir 
Konievo armijos jau baigė ap
supti Berlyną, paimdamos 
Reicho sostinę į geležines rep
les. Hitleris manė, kad užteks 
mesti dalį kariuomenės šiau
rėje, prieš viršutinę replių pu
sę, pralaužant rusų barjerą ir 
paskui sunaikinus raudonuo
sius šiaurėje, pulti Konieyą ir 
rusai bus visiškai sumušti.

Sekančiame numeryje: FAN
TOMAS STEINER NEPASIRO
DO.

miestelio po bonl-
klausimai būtSvarbiausi 

tokie:
— Kuriedeja, JT mūsų laisvinim 

vairuotojai slapstosi už popiei 
galių? Kas tuos popiergaliu 
rašė ir kada?

— Kieno agentai juos stun 
do iš užpakalio? Kodėl stumd 
ne iš priešakio ir ne iš šono?

— Kaip vadinasi tie Niujoi 
ko gerai informuoti sluogs 
niai?

— Ar tie sluogsniai ką nor 
žino ar tik spėlioja?

— Jeigu tik spėlioja, tai ka 
dar kitas tuos gandus leidžis 
be paties Sidzikausko?

— Kokie svetimieji prisiden 
gia lietuviškomis pavardėmi 
ir ko jie siekia?

— Kokie slapti pasaulinia 
sąjūdžiai čionai veikia lietuvii 
vardų?

— Gal juodasis ar geltonas! 
internacionalas, gal žaliasis a 
raudonasis? Gal liberalai, ga 
masonerija, gal Jėzuitai? Ka 
iš užpakalio vairuoja, vado 
va uja ir valdo Lietuvą?

Lietuvos išlaisvinimo moks 
lo ir verslo naudai į tuos klau 
simus turi pirmiausia atsakyt 
pats tų problemų judintojas.

Nukelta į 7 psl.)

GENEROLAI PIRMYN
Iki šiam laikui VLIKe kariš

ku ekspertu buvęs pulk. Lan- 
skoronskis, kuriam karo metu 
neteko iššauti nė vieno šūvio, 
pasidaręs žurnalistu, numato
mas j informacijos politikos 
vietą Miunchene...

Gi į Vykdomąją Tarybą ka
rišku patarėju numatomas 
gen. Raštikis, kuriam į pagel- 

. bininkus bus duoti du pulki
ninkai.

Lieka tik sudaryti dūdų 
kestrą ir jau bus galima 
ruduoti... Eilinių, kareivių 

'atlyginimo visad atsiras!

bandė paaiškin
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bus

krės-

būti

pakilimo take 
aerodrome yra

gyve-
Aror-

pa-
be

Nuo 
ka-

kad jie
sepa-

I

— Berlynas nekris!
18,76 metų jokia svetima 
riuomenė ,nebuvo įžengusi į 
Berlyną —• priminė Hitleris, 
lyg tai būtų kokia garantija, 
jog šis dalykas negalės įvykti 
1945 metais.

Vieną momentą Hitleris pa
sitraukė nuo žemėlapių. Gru
pė karininkų, susirinkusi kie
me išreikšti linkėjimus jo me
tinių sukaktuvių proga, įteikė 
dovaną, surinktą iš kareivių.

Paimdamas dovaną, Hitleris 
pastebėjo, kad šį kartą ji esan
tį lengvesnė, negu buvusi prieš 
metus, kada jam buvo padary
ta pusės milijono dolerių do
vana.

Padėkojęs, jis įsakė jiems 
mušti be pasigailėjimo rusus, 
sunaikinti su ženie ir neleisti 
užimti Berlyną.

palydovais kaip žaibas metėsi.
Nusiviles tokiu savo pirmo

jo leitenanto skubėjimu nusi
kratyti Berlyno dulkes nuo sa
vo gražios mršalo uniformos 
ir išgelbėti lašinius, Hitleris 
suriko: &

— Reikėtų pakarti tuojau 
pat visą Luftwaffe vadovybę!
JIS NIEKAD NEMATĖ 
SUDAUŽYTO AERODROMO

Paskui Hitleris paklausė ka
rininkų, kodėl subombarduo
tieji aerodromai nesutvarkomi 
tą pačią naktį.

— Jei geležinkelį galima pa 
taisyti per keletą valandų, tai 
kodėl negalima pataisyti‘aero
dromo takų?

Gen Koller 
ti:

— Viename 
Oranienburgo
200 duobių nuo bombų, kurios 
pilnos vandens. Į kiekvieną jų 
reikia pripilti 25 kvadratinius 
metrus žemių. Ir reikia, kad 
ši žemė būtų padengta tvirta 
medžiaga. Geležinkelis yra vi
sai skirtingas dalykas. Skyles 
gali būti lengvai užkištos. Bė
giai gali būti padėti viršujė ir 
traukinys atsargiai gali perva
žiuoti. Bet to negalima pada
ryti su pakilimo takais aero
drome dėl mūsų sprausminių 
lėktuvų. A<it pagrindo, kuris 
nebus stiprus, lėktuvas suduš.

Bet Hitleris neklausė:
— Aš reikalauju, kad sudau

žytieji aerodromo takai būtų 
tą pačią naktį pataisyti.

Gen. Koller greit išėjo iš 
kambario, bijodamas Įsikarš
čiavęs pasakyti kokį žodį.' 
Prieškambary ginklavimosi mi 
nistras Speer jam sušnibždėjo 
į ausį:

— Leiskite jam eiti iš proto. 
Jis neturi jokios idėjos kokiam 
stovy yra dalykai. Jis niekad

GERAS “DŽIABAS”
Susidaro įspūdis, kad 

Vykdomosios Tarybos nariu y- 
ra geras “džiabas”. Tą pat virt i 
na Lietuvių Fronto atstovas 
Prapuolianis, užsispyrusiai pa
siūlęs VLIKo posėdy priimti 
rezoliuciją, kad VLIKo na
riams būtinai būtų mokamos 
alcos, nes sunkios ekonominės 
sąlygos neleidžia pilnumoje at 
si dėti Lietuvos laisvinimo dar
bui.

Iš tiesų; koks čia seimo na
rys ir Lietuvos laisvintojo* be

algos? Jei neužteks aukų Ame
rikoje, bus galima paraginti 
Lietuvos partizanus, 
sudėtų aukų ir neveiktų 
ratiškai!...

Užtenka, ponai juokus 
ti.

Ar Lietuvoj partizanai
na geresnėse sąlygose? 
jiems ten mokamos algos? Ne
jaugi tėvynės meilė turi būti 
apmokama doleriu?

Štai kodėl bus neįmanoma 
reformuoti VLIKą ir VT, kol 
jį sudarantieji žiūrės į laisvi
nimo darbą, kaip į pragyveni
mo šaltinį.

AR NE KEISTA?
Visi žinome, kaip krikdemai 

VLIKe priešinasi Mažosios Lie
tuvos atstovo įsileidimui, kad 
tik nresuardžius “aritmetikos“.

Bet kada reikėjo Vykdoma
jai Tarybai išsinuomoti Pary
žiuje butą žinote kieno vardu 
buvo surašyta nuomos sutar- nuo tautinės kultūros pradų— 
tis? Gi mažlietuvio Brako... mes žūsim kaip lietuviai. Mu-

Vasario 16 Gimnazijos atsi
šaukimas į pasaulio lietuvius 
neliko be atgarsio. . .

Pirmasis atskubėjo Daina
vos Meno Ansamblis. Chicago- 
je.

Antrasis neseniai pasižadė
jo išlaikyti vieną mokinį ben
drabutyje Burlington© (Chi
cago) prekių stotyje dirbančių 
lietuvių būrys, kurio vardu 
pasižadėjimą pasirašė G. La
penas, L. Kerulis ir J. Sus- 
maras. Jų išlaikymui paskirtas 
gabus mokinys Algimantas 
Grintalis, glm. 1937 m. rug- 
piūčio mėn. 3 d. Panevėžyje.

Trečiasis išlaikytojas tai po
nai E. ir V. Mikaloniai, 367 
Jackson St., W. 
Ont. Canada. Jų 
paskirta viena iš 
mokinių Mažosios

mergaitė Erna Smitą i tė, glm. 
1940 m. kovo mėn. 28 d. Klai
pėdoje.

Bet 87 mokiniai dar neturi 
išlaikytojų

Hamilton, 
išlaikymui 

geriausių 
Lietuvos

Su saulute ir turistai pasirodi



LAISVOS NUOMONĖS
P AIŠKINTUGAL LOKAS

Vienybės 12 Nr. p. W. M. 
Chase viešai pareiškė savo nuo 
monę apie Amerikos Lietuvių 
Bendruomenę, būtent, kas kal
tas ir kas nekaltas, kad jos į- 
steigimas taip sklandžiai ne
vyksta.

Puiku, kai visos Amerikos. 
lietuvių organizacijos reikalus 
pradedama viešai svarstyti, o 
ne slaptai kokiam tai trijų ar 
keturių asmenų rately! Bet dėl 
viešos nuomonės gali būti pa
reikšta ir kitų nuomonė, o taip 
pat iškelta viešų klausimų, į 
kuriuos, savo tvirtinimus ap
ginti. gal p. W. M. Chase teiks- 
sis ir viešai atsakyti.

Visų pirma mano nuomonė 
dėl p. W. M. Chase minčių a- 
pie A. Lietuvių Bendruomenę. 
Be abejo, jis kalba nuoširdžiai, 
bet kaikur naiviai, ir šauna 
pro šalį- Neabejotina, kad tai 
yra p. Chasės žodžiai, bet iš 
šalies, atrodo, kad jo, neparti
nio. žodžiais čia orakalbėjo 
kiti trys LOKo partiniai na
riai. Jiems patiems ir nepato
gu save teisintis dėl nesklan
dumų A. Lietuvių Bendruome
nės organizavime bei partines 
kaltes kitiems suversti. Juk tai r 
daug patogiau nepartinio lū
pomis. .Aš tikiu p. Chasės nuo
širdumu ir neįtariu, jog jis kal
bėjo tų trijų rytinio LOKo 
partinhi paprašytas.

Visai be reikalo taip lengva 
ranka visas negeroves suversti 
Chicagos LOKo daliai, o tuo 
pačiu teisinti rytinį LOKą. 
Nors Chicagos LOKas sudary
tas ir partiniais pagrindais, 
bet ten nei viena partija ne
turi dominavimo, todėl visuo
menė juo labiau ir pasitiki. Prie 
šingai, rytinio LOKo dalis, ku
ris pasišovęs diktuoti . visai 
■AL Bendruomenei, sudarytas 
ne partinio susitarimo, bet pa^ 
tūlio dominavimo principu (3 
nariai vienos srovės partiniai

pritarimą naujai steigiamai A- 
merikos Lietuvių Bendruome
nei? Ar kaikurie jos vadai bei 
veikėjai, kurie tą idėją pradė
jo tempti į šunkelius bei pla
čiajai ivsuomenei neaiškumus 
(o juos nepasistengė iškelti), 
ar spauda, kuri dalykus vadino 
tikraisiais vardais (jei ne taip, 
tai kodėl LOKas kažkurių spau 
doje pasirodžiusių žinių nepa
sistengė paniegti ir įrodyti ki
taip — tuo pačiu patvirtino, 
ką spauda apie jj rašė)?

6. Ką mano LOKas, ar orga
nizuojant AL Bendruomenę, 
nori girdėti visuomenės nuo
monę, kad ir per spaudą ar ki
tu būdu, ar būtų geriau, kad vi
suomenė tuo klausimu už
čiauptų savo burną? Ar bijo 
LOKas viešosios opinijos ir 
kritikos ir ar nemano į tai at
sižvelgti? Kad ir dėl 
statuto, ar mano jo 
iš anksto paskelbti 
nei susipažinti, dėl 
sakyti ir paskui 
priėmimą bei eiti 
kių steigimo?

ruošiamo 
projektą 

visuome- 
jo pasi-

svarstyti jo 
prie apylin-

tikrai pasi-Manau p. Chase 
tarnaus A. L. Bendruomenės 
labui, jei į tuos klausimus nuo
širdžiai ir viešai atsakys. Tai 
yra ne vien tik mano klausi
mai, bet tie patys rūpi ir pla
čiajai Amerikos lietuvių visuo
menei. S. J.

ir 1 nepartinis.).
Naiviai p. Chase kalba, kai 

tų trijų .partinių (prel. Balkū- 
no p. Vileišio ir p. A. ’SaulaiĄ 
čio) norį įrodyti nepartiškumą 
ir bešališkumą. Visuomenei ži
noma visai kas kita.

Partiškumui įrodyti ir ne
reikia matyti jų rankoje atkiš
tus partijos bilietus. Savo par
tinius veidus visuomenei jie 
jau yra parodę darbais ir savo 
pasisakymais (kad ir tokiais, 
jog Lietuva 80% katalikiška, 
taigi visur turi valdyti krikde
miška srovė....). Visai be reika
lo p. Chase dengia jų, ypač kai 
kurių, partini veidą, kai jie 
patys katalikybės neatskiria 
nuo partinės politikos.

Mano klausimai p. W. M. 
Chasei:

1. Pripuolamai, ar pagal vie
nos srovės dominavimo sieki
mus rytiniame LOKe atsirado 
3 tos srovės nariai? Be to, pri
puolamai, ar pagal vienos krik- 
demiškos srovės dominavimo 
siekimus AL Bendruomenei or
ganizuoti kolonijose atsiranda 
tik tos vienos srovės įgalioti
niai?

2. Ar i§ tikrųjų mano, kad 
rytinė LOKo dalis tiksliau su
daryta, kur krikdemiška srovė 
turi aiškų dominavimą, negu, 
Chicagos LOKo dalis, kur jo
kia srovė neturi dominavimo?

3. Ar demokratiškai ir ap
galvotai rytinis LOKas darė, 
kad be statuto, o vien tik savo 
kokiais visuomenei nežino
mais planais praktiškai rytinis 
LOKas pradėjo kai kur orga
nizuoti bendruomenės apylin
kes, pav. Waterbury, kur akty
viai buvo įsivėlę net du LOKo 
nariai (p. p. A. Saulaitis ir P. 
Vileišis)? Ir ar tokius reiški
nius visuomenei bei spauda ga 
Įėjo teigiamai vertinti, kad da
roma be statuto, vien 
skirų asmenų kažkokiu 
vimu?

4. Ar tiesa, kad pav.
bury, kur ALB apylinkei orga
nizuoti 4J?a stipri vietos inicia
tyva, rytinis LOKas (ar jo pir
mininkas) būtinai nori pri
mesti du LOKo narius žinomos 
srovės, su sprendžiamuoju bal
su, ir tai, kai vietos veikėjai 
tam priešinasi? Ar tai demo
kratiška ir visuomeniška?

5. Kas sumažino tikrai bu
vusį visuomenės entuziazmą ir

tik at- 
pasišo-

Water-
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Gyvatės moka hipnotizuoti savo aukas
šiltuose kraštuose yra labai Smauglys neturi nuodingų 

didelių gyvačių, net 18 pėdų^Jdantų. Todėl jis negali įkasti, 
ilgio. Visų didžiausia gyvatė 
vadinasi smauglys, ši gyvatė 
nenuodinga, smaugliu ją vadi
na dėl to, kad ji smaugia gy
vulius.

Vienas keleivis (pasakoja, ma 
tęs, kaįp smauglys sugavo ož
kytę. Pastebėjęs ožkytę, smaug 
lys susitraukęs ir pasislėpęs 
laukęs prieinant grobį arčiau. 
Kai ožkytė buvo arti, staiga 
puolęs, sukandęs jos snukį, 
a s i r i e t ę s dviem eilėm 
aplink jos krūtinę ir ėmęs 
smaugti. Smaugęs taip stipriai, 
kad po 8 minučių ožkutė kri
tusi nebegyva.

Smauglys, kad galėtų geriau 
ryti pirmiausia ją aplaižęs 
gausiai iš jo snukio tekėjusio
mis seilėmis ir pradėjęs ryti.

Pirmiausia Iri j o galvą, pas
kui krūtinę, pagaliau ir kojas. 
Rijo iš viso ketvirti valandos. 
Nurijęs vėl išsitiesęs ir ilgai gu 
Įėjęs nejudėdamas. Buvę net 
matyti, kurioje smauglio vidu
rių vietoje buvęs nurytas gy
vulys: toji vieta pupsojusi, lyg 
ištinusi.

šiU gyvačių yra Pietų Ame
rikoje. Gyvena jos girioęe ir 
krūmuose.

Kai kada smauglys sliuogia 
į medžius, ir juose laukia atei
nant kokio nors gyvulio.

Jisai ėda peles, triušius ir 
ipaukščius. Ir žmogui riestai 
būtų, jeigu tokia blaurybė ap
sivyniotų aplink jį.

o gali tik smaugti. Bet yra gy
vačių, kurios 
dantis. Šios 
gyvulį įkanda, 
paskui suryja.

Mažieji gyvuliukai gyvačių 
labai bijo. Pavyzdžiui, voverė 
pamačiusi barškuolę gyvatę, 
lyg proto nustoja.

Vienas keleivis pasakojo, 
kad kad kartą medy, po kuriuo 
gulėjusi susirietus barškuolė: 
šokinėjusi voverė. Pamačiusi 
gyvatę, voverė ėmusi graudžiai 
cypti. Paskui ėmusi bėgioti me 
džiu aukštyn ir. žemyn, ir kiek
vieną kartą bėgo vis arčiau 
gyvatės. Gyvatė nejudėdama

turi nuodingus 
gyvatės pirma 
ji nunuodija, o

Daugiau pagarbos .
Kiekvienas turime savo gim

tinę — kaimą, miestelį arba 
mieste, kuriame gimime, au
gome ir iš savo motinos 
pų pirmuosius lietuviškus 
džius tarti išmokome. »

Taigi visų mūsų lietuvių 
musių, Lietuvoje viena bendra 
yra tėvynė Lietuva.*Ten gimė 
ir gyveno mūsų tėvai, protė
viai bei proseneliai, ten šal
tuose kapuose ilsisi brangių 
mūsų genčių ir už Lietuvos 
laisvę žuvusių kaulai.

Niekšinga ^bolševikų okupa
cija, klasta ir smurtu užmigdė 
mūsų tikybinį, tautinį, kultū
rinį ir visuomeninį bendrumą, 
pavergė Lietuvą.

Šiandien*jos pavergėjas bol
ševikas yra balsiausias slibi-

žiūrėjo hipnotizuodama į vo- - nas. Lietuvių tauta naikinama, 
vėrę. Pagaliau voverė šokusi 
ant gyvatės ir toji sugavusi ją 
prarijo.

BRGOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

1Ū
ŽO

DR. JANINA SNIE8KA 
(DANTŲ GYDYTOJA)

408 Jay Str. Room 306, 
kamp. Fulton Str. (miesto cei 
Ofiso tel. ULster 8-8789 
Namų tel. TAylor 7-8231

DR. VACLOVAS PAPROCKAS
1357 Bushwlek Ave.

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

Chauncey 8t.).

VALANDOS: 
9—12 ryte 
2—7 vakare 
susitarus 
Ketvirtadieniais visą dieną 
ir šeštadieniais po pietų 
uždaryta.

VALANDOS;
12:30 — 2
6 — 8 
ir susitarus

PETER GUSTAITIS, Jr„ M. D. 
87-20 85th Street 

Woodhaven. L. I., N. Y.

VALANDOS^ 
2 — 3 popiet 
6 — 8 vakare 
Ketvirtadieniais ir šventad. 
tik susitarus 
Tel. Virginia 9-6125

į WINTER GARDEN TAVERN, >“•
f VYTAUTAS BELECKAS, savininkas |
t BARAS, RESTORANAS, DIDELĖ SALĖ SUSIRINKIMAMS I 
! ' VESTUVĖMS IR KITOKIOMS PUOTOMS ' I

ATSILANKYTI |
BROOKLYN 27, N. T. | 

(RIDGEWOOD) g

VISI KVIEČIAMI
1883 MADISON STREET,

Tel; EV. 2-9586

82,000 svaru maisto 
ir rūbų tremtiniams

Trijų javaičių laikotarpyje 
BALFo centras išsiuntė ‘ trem
tiniams Vokietijoje tris mais
to, rūbų ir avalinės. siuntas 
Jose buvo 40,000 svarų mais
to ir 42,000 svarų avalinės.

ši didelė dovana yra bendro 
Amerikos lietuvių darbo vai
sius ir už ją didelis ačiū pri
klauso tūkstančiams pasišven
tusių lietuvių visoje Ameriko
je, kurie, nė'.tik patys aukavo, 
bet ir padėjo rinkti pinigus, 
rūbus ir avalynę vargšams su
šelpti.

Panašių siuntų BALFo or
ganizacija stengias kasmet iš
siųsti bent 3 — 4 kartus ir tai 
ne^vien į Vokietiją, bet taip 
pat į Austriją, Prancūziją, Ita 
Ii ją. Tai pasiekti BALFo vado
vybė gali tiktai*visos lietuvių 
visuomenės remiama, šiuo me
tu vien Vokietijoje yra 8,000 
pagalbos reikalingų tremtinių 
ir BALFo vadovybė gerai’su
pranta, kad šiomis trimis siun
tomis—šaipos—problema—nėra—tuomet ir- teks atbunda ir pra* 
galutinai išspręsta, nes vie
nam tremtiniui vidutiniai teks 
vos apie 5 svarai maisto ir tiek 
pat rūbų, ir todėl prašo 5 visų 
geraširdžių. ‘ Amerikos lietuvių 

i toliau remti įįi^kilnų artimo 
šelpimo darbąsavo aukomis 
sudaryti sąlygas ^netrukus vėl 

j išsiųsti kelias dideles siuntas.

prievarta mokyklose brukama 
rusų kalba, persekiojama, žu
doma ir tremiama į Sibirą ir 
ten kalėjimuose bei stovyklo
se pūdomi geriausi lietuvių tau 
tos sūnūs ir dukros.

Dėl siaučiamo Lietuvoj bol
ševikinio teroro apie pusė mi
lijono lietuvių yra netekę savo 
tėvynės. Jie yra išsibarstę po 
visus pasaulio kontinentus. 
Pradedant Sibiro taigomis, 
baigiant tolimąją Australiją.

Apie trisdešimt tūkstančių 
lietuvių patekom į Jungtines 
Amerikos Valstybes, čia atvy
kę radome daug savų tautie
čių, atvykusių prieš 40-50 me
tų.

Džiugu, kad daugelis jų gra
žiai kalba lietuviškai ir ja di
džiuojasi. Skaito lietuviškus 
laikraščius ir jais labai domi
si. Be to, buvo ir duosnūs Lie- 
vos vadavimo reikaluose.

Tačiau pasitaįkp sutikti ir 
tokių lietuvių, kurie savo gim- - 
tąjį kraštą vadina kaž kokiu 
“krajumi”. O iš to “krajaus” 
nieko gero nebeprisimena. Bet 
kada tokiems primeni banguo
jantį Nemuną, sriaunų Merkį, 
Dubysos, Neries ir Nevėžio gra
žiąsias .pakrantes, žavingus 
ežerus, istorinius piliakalnius 
čiulbančius paukštelius ir pa
vasarį kukuojančią, gegutę, tai

DR. BLADAS K. VENCIUS 
I

(DANTŲ GYDYTOJAS)
499 Grand Street

DR. A. PETRIKĄ

(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 So. 4th. Street

mėsos krautuvė
J. MIRONAS, Sav. CH. AIMONTAS, VedBjas

~ - prekės tuvi gerą vardą,
'•> -- * ** * ’■

340 GRAND STREET, BROO
STagg 2-4329

VALANDOS: 
9 — 12 ryte 
2 — J vakare 
Penktadieniais uždaryta 
Tel. Ofiso STagg 2-0706 
Namų — Jamaica 6-3834

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

Td. EVergreen 7-6868

r^- - 1 1 ■ ■ ...
DR. A. S. KASHLANSKY 

DANTŲ GYDYTOJA
222 West 83 St., kampas Broadway, New York City, N. Y. 

Tel. TR. 7-9430

DR. ANNA MESSING
Gydomoji kosmetika

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

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

BRETOCOL POWDERS ir SYR. BRETOCOL
Geriausi vaistai nuo slogos ir kosulio.Bretocol Powders — 50 c. Syr Bre- 
tocol — 3 uncijos 50 c.. 8 unc ijos $1.00.

Brooklyn© lietuviai kreipiasi j
A. D’ONOFRIO’S PHARMACY —

500 Grand St. - (Union avė k.) Brooklyn, N. Y.
Užsisakant per paštą kreiptis: 2812 Cortelyou Rd., Brooklyn, N. Y.

MIČIULIO RŪBŲ KRAUTUVĖJE
Jūs galite gauti paltų ir siūtų žemesnėmis kai
nomis, negu bet kurioje New Yorko krautuvėje. 
Bet, svarbiausia, jūs čia turite tą patį, šimto 
procentą vilnos ir pirmos rūšies darbo drabužią 
pasirinkimą. Nueikite persitikrinti! 1

E. P. MITCHELL CO.
Manufactures of 

FINE CLOTHES FOR MEN

1245 BROADWAY BROOKLYN 21, N. Y. 
GL 5-2249

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

BŪKIT SVEIKI ............  Dr. S. Biežii

KAIP ILGAI MES GYVENAME?
AR TIKRAI DABAR MES 
ILGIAU GYVENAME?

Kiekvienas žmogus nori gyventi kuo U- - 
giausiai. Išimčių beveik nėra. Nesvarbu, ar jis 
būtų vargšas ar turtuolis, jo didžiausias troš
kimas gyventi. Tai natūralus,reiškinys, šis ne
atlaidus pasiryžimas gyventi dažnai prailgina 
jo amžių.

Tai įvyksta trimis atvejais: Pirma— gam
ta saugoja žmogaus sveikatą nuo nepalankių 
sąlygų. Čia tikrai yra stiprus kertinis akmuo, 
kuris duoda progos ilgai gyventi. Be to žmo
nijos egzistavimas nebūtų galimas. Antra — 
Kiekvienas stengiasi apsaugoti savo sveikatą. 
Tai labai svarbu, nes be asmeninių pastangų 
gyvenimo ilgis, žinoma, gerokai sutrumpėtų. 
Trečia — Moderniškasis medicinos mokslas 
savo įstabia pažanga, ypač pastaromis dešim
timis metų, žymiai pagelbėjo 
gaus amžių. Tai įvyko todėl, 
jingų ligų jau yra nugalėta.

Tiesa, dar yra pavojingų
ra pažabotos, kurios kasmet nusineša tūkstan
čius aukų. Bet reikia viltis, kad netrukus ir

prailginti žmo- 
kad daug pavo-

Ilgų, kurios nė-

deda “krajaus” ilgėtis.
Atminkime, kad kiekvieno 

krašto tautietis brangina, my
li ir. aktyviai kovoja dėl savo 
gimtojo krašto. Tai ir mes lie
tuviai anksčiau ar vėliau at
vykę į svetimą kraštą turime 
mylėti ir branginti savo tėvy
nę — Lietuvą. Kad ir kažin 
kaip būtų gera gyventi sveti
mame krašte, vis vien pasiilgs
tame savojo gimtojo krašto.

Nepamirškime, kad ir mūsų 
vaikai gerai įsisąmonintų savo 
tėvų gimtąjį kraštą ir.reikštų 
daugiau jam pagarbos. Nenu- 
sigrįžkime • nuo šeštadieninių 
lietuviškų mokyklų. Remkime 
jas ir siųskime savo valkus. Jie 
ten išmoks ne tik gerai lietu
viškai kalbėti, bet ir pamils sa
vo tėvų gimtąjį kraštą ir rei
kalui esant mokės ryžtingai 
dėl jo kovoti ir neduos niekin
ti. ’ Jonas Miškinis

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Nelė Mazalaitė, GINTARI

NIAI VARTAI. Novelės. Virše
lis B. Vilkutaitytės - Gedvilie
nės. Išleido LKSD Knygos Klu
bas Chicagoje. 248 pel. Kaina 
2 dol.

Alfred Bilmanis A HISTORY 
OF LATVIA. Išleido Princeton 
University Press, Princeton, N.

I J.. 442 psi. Kaina 6 doleriai.

lapuose, nes mokslas

šalies gyventojo am- 
reiškia, kad kūdikis,

jos pasiliks tik istorijos 
ženga pirmyn ir laimi. .

1900 m. vidutinis šios 
žius buvo 48 metai. Tai
gimęs prieš 50 metų, turėjo galimybės išgy
venti 48 metus. Čia reikia suprasti, kad vieni 
mirė, nesulaukę nė vienerių metų, o kiti gy
veno, kaip dabar, dar ilgiau. Kai kurie, nors 
nedaug jų yra, dar ir šiandien turi progos pra
lenkti šimtinę.

1950 m. bendras amžius pašoko iki 68 me
tų. Vadinasi, 50 metų bėgyje bendras amžius 
pailgėjo net 20 metų.

Norint įvertinti skaitlines tikroje švieso
je, reikia turėti aiškų vaizdą, ką reiškia tas iš
sireiškimas “bendras amžius".

Paimkime porą pavyzdžiu* Sakysime, yra 
du asmenys, kurių vienas išgyvena 60 metų 
amžiaus, o antrasis 10 metų. Sudėjus, pasi
daro *70 metu, o padalinus J du, bendrb am
žiaus išeina 35 metai. Arba, sakysime, du as
menys išgyvena: vienas 60 metų, kitas 40, tai 
iš viso 100. Bendras jų amžius yra 50 metų.

ALBRECHT & KOELBER

MeSOSURMO~ PARDAVIMAS
197 NORTH 6th ST., BROOKLYN 11, N. Y<

EVergreen 8-6322 ,

JOHN DERUHA, M. D.
Inkstų, pūslės, odos, kraujo, vidurių ir kitų ligų gydytojas.
Apžiūrėjimas ir kraujo tyrimas 3 dol. Priėmimo valandos 10-2 ir 4-9. 

Mokslus baigęs Europoje
128 E. 86th ST., NEW YORK CITY

Virš Lexington Ave. požeminio traukinio atotiea. Lengva privažiuoti ii 
visur. Atskiri laukimo kambariai vyrams ir S2CC3ZŠ23.

LEONA’S BAR & RESTAURANT

LEONA IR JUOZAS PETRAIČIAI, Sav.
341 Grand Street, Brooklyn 11, N. Y.

EVergreen 4-9414

Tačiau tas seniausias asmuo nėkiek ilgiau ne
gyveno nė pirmuoju atveju, nė antruoju, o bet
gi bendrojo amžiaus skirtumas pasidarė net 
15 metų. Kitaip sakant, bendrojo amžiaus pa
ilgėjimas dar nereiškia, kad žmonės ilgiau gy
vena, susilaukdami gilios senatvės.

šis bendrojo amžiaus pailgėjimas dau
giausia, nors nebūtinai, pareina nuo jaunuolių 
mirtingumo sumažėjimo. Reikia 
kad dauguma vaikų ligų, kaip tai: 
kokliušas, įvairūs vidurių uždegimai 
mokslo nugalėtos. Todėl šis faktas 
bendrojo amžiaus skaitlinę.

Nuo seno įprasta manyti, kad moterys 
trumpiau gyvena, negu vyrai. Tačiau statis
tika rodo visiškai ką kitą. Moterų bendras am
žius yra ilgesnis už vyrų net penkerlais me
tais. To skirtumo priežasčių irgi nesunku su
rasti. Daug vyrų dirba sunkius ir pavojingus 
darbus kasyklose, fabrikuose ir kt., kas jiems 
sudaro nemažai tiesioginio pavojaus susižeis
ti, nuvargti ir persidirbti. Visa tai 
sutrumpina amžių. •

Remiantis vėliausiais aficiallals 
mis iš 1950 m., žmogus, sulaukęs 40
ri progos ilgiau gyventi beveik trejus metus, 
negu 1900 m. Tokiu būdu dabar mes gyvena
me ilgiau,, negu buvo gyvenama šio šimtme
čio praddžtoje. Aplamai galima pasakyti, kad

atsiminti, 
difteritas, 
ir kt., yra 
ir pakėlė

daugeliui

duomeni- 
metų, tu-

su kiekvienu dešimtmečiu mes truputį ilgiau 
gyvename.

šiuo metu JAV yra kone 11 mik gyvento
jų, kurių amžius yra per 65 metų. Pasiremiant 
apskaičiavimais, po 25 metų reikia tikėtis, jog 
tokio senyvo amžiaus žmonių skaičius padvi
gubės. Tai gana smagi visiems žinia.' Iš viso 
to pasidaro išvada, kad ateityje žmonės su
lauks vis gilesnės senatvės.

šia proga iškyla klausimas, kas gi trukdo 
žmogaus amžiaus ilgėjimą. Kodėl žmogus 
normaliai negalėtų išgyventi bent 100 metų?

Galimybių yra. Jau šiandien nemažai 
mokslininkų pranašauja tokį ilgą amžių, pa
siremdami logiškais sprendimais. Betgi ne taip 
greitai. O štai kodėl:

Daugiausia senesniųjų žmonių miršta nuo 
širdies ligų, vėžio, cukraus, džiovos ir kt. Ta
čiau svarbiausią vietą užima širdies nusidė
vėjimas ir vėžio liga. Nuo širdies ligų iš se
nesniųjų tarpo miršta kone pusė visų mirš
tančiųjų, o nuo vėžio kas aštuntas asmuo. 
Taigi, ligi tos dvi svarbiausios ligos nebus nu
galėtos', tol negalima tikėtis spartesnio am- 
amžiaus pailginimo ateityje.

Pastaraisiais keleriais metais labai daug 
darbo ir' kapitalo. įdedama šioms ligcms stu
dijuoti. Kaip greitai pasiseks surasti šių ligų 
priežastis, taip Veiklai bus surastos ir apsau
gojimo Ir gydymo priemonės.
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GYVENIMAS
Redaguoja KĘSTUTIS ČERKELIŪNAS

SPORTININKŲ UNIJA
Vasario mėn. vengrų, pate

kusių į JAV, iniciatyva New 
Yorke buvo sukviesti dešim
ties Rytų Europos kraštų spor 
tinių sluoksnių atstovai. Kaip 
žinoma, visa eilė žymesnių 
sportininkų, kurių kraštai yra 
atsidūrę už Geležinės uždan
gos, yra pasprukę į Vakarus ir 
norėta ieškoti būdų, kad tos 
pajėgos galėtų prasimušti į 
olimpinius žaidimus Helsinky. 
Tų pasitarimų buvo visa eilė, 
kiekvieną savaitę, ir juose da
lyvavo Estijos, Latvijos, Lietu
vos, Lenkijos, Čekoslovakijos, 

- Vengrijos, Jugoslavijos, Alba
nijos, Rumunijos ir Bulgari
jos sportinio jaunimo atsto
vai.

Vėliau nutarta nesitenkinti 
vien tik olimpiniu komitetu, 
bet eiti didesnį žingsnį ir tų 
tautų emigracijoj atsidūrusias 
sportines pajėgas suburti į 
Laisvųjų Rytų Europos sporti- 

. ninku uniją (Union of Free 
Eastern European Sportsmen).

Kovo 24 d. įvyko jau pla
tesnio masto susirinkimas, kur 
iš atskirų tautų dalyvavo bent 
po pora atstovų. Pasitarus, bu
vo priimtas unijos statutas, 

pagrindinių unijos 
atstovauti laisvuo- 
Europos sportinin- 
jų interesus, būti

Vienas iš 
, „tikslų yra 

sius Rytų 
kus, ginti
pripažintais tarptautinių spor 
to organizacijų, dalyvauti tarp 
tautinėse .varžybose ir olimpi
niuose žaidimuose.

Nenorint nutęsti bandymų 
patekti į olimpinius žaidimus 
Helsinky, kovo 24 d. ir buvo 
sudarytas laikinasis egzekuty- 
vinis komitetas. Į jį Įėjo visų 
dešimties tautų sporto atsto
vai.

šiame susirinkime iš lietu
vių pusės dalyvavo Rima čer- * 

—keHūnienė ir Aleksandras Vak-
selis. Buvo pasiūlyta laikinąją 
vadovybę sudaryti iš jau anks
čiau pasireiškusių 
grupės.

B. čerkeliūnienė 
visuose anksčiau

iniciatorių

yra buvusi 
įvykusiuose

nimasi vien tik olimpiniais 
reikalais. Ji ir liko laikinojoj 
unijos vadovybėj.

Reikia tikėtis, jog balandžio 
6 d. Chicagoj numatytas iš
rinktu Vyr. Fizinio Auklėjimo 
ir Sporto Komitetas atkreips 
dėmesį į šią uniją ir New Yor
ko lietuvių pradines pastan
gas joje atstovauti mūsų spor
tinį jaunimą. Po šios organi
zacijos skraiste dešimties Ry
tų Europos tautų sportininkai 
įsijungia į bendrą darbą vi- • 
soms toms tautoms likiminėj 
kovoj už savuosius interesus. 
Toks organizuotas sutartinu- 
mas ir glaudesnis bendradar
biavimas savitarpy galės bū
ti reikšmingu įnašu tam žygy, 
kuriame dalyvauja tremtiniai 
ir kreips pasaulinės opinijos 
žvilgsnį į mums rūpimas pro- 

. blemas.
SUVAŽIAVIMO PARAŠTĖJE

numatoma 
Auklėjimo 

Reikia pa- 
problemos

Balandžio 6 d. Chicagoj šau
kiamas sporto klubų atstovų 
Ir sporto darbuotojų suvažia
vimas. Be kita ko, 
rinkti Vyr. Fizinio 
irSporto Komitetą, 
linkėti, jog visos
būtų sėkmingai išnarpliotos ir 
mūsų sportinis aktyvumas į- 
gautų ryškesnę prasmę.

Kiek žinoma, New Yorko 
sporto klubai į ši suvažiavimą 
oficialių atstovų dėl laiko sto
kos ir ypatingai finansinių pai 
niavų negalės siųsti. Nestinga 
kalbų, kad vadovybės rinki
mus ar nebūtų vertėję kitaip 
pravesti, pavyzdžiui, kad ir 
korespondenciniu būdu. Visa 
tai, aišku, ne kiek netemdo 
būtinybės turėti rimtą ir pa
jėgią sportinę vadovybę ir ten
ka laukti, jog problemos bus

Fasolino Memorials
Lietuviai advokatai

Savininkas 
Biznio vedėjas.

išspręstos visiems tinkama ir 
priimtina forma.
LSK — SCHWABEN SC 4-0

Latest 
Declared 

Interest Rate

Credited and
Compounded

Quarterly

On Regular Savings Accounts
30 d. Lietuvių SK vie- Interest starts from the first of every’ month
laimėjo DAFB lygos zx on sums from $25. to $10,000.

Deposits Made On or Before Monday, 
April?, Will DrawInterestFromApril 1.popie- 

beprje- 
Queens 
nema-

Kovo 
nuolikė 
kl. pirmenybių rungtynes prieš 
Schwaben SC 4-0 (3-0). Pasi
gėrėtinas sekmadienio 
tis rungtynėms sudarė 
kaištinius rėmus ir į 
Soccer Field paviliojo
žą būrį lietuviškos visuomenės, 
šį kartą geltonai - žalieji žai
dė įprastinės sudėties ir, atro
do. paskubintai grįžta į savo į- 
prastinę klasę. Pergalės įvar
čius Įkirto: Kalašinskas — 2. 
Jokūbaitis — 1, Gražys — 1. 
Adomavičius neišnaudojo bau
dinio, o paskutinėj minutėj Jo
kūbaitis (sekmadienį ypatin
gai gerai pasirodęs) dar sukir
to Į skersinį.

Priežaismyje Lietuvių SK re 
zervinė pralaimėjo pirmeny-^ 
bių rungtynėse prieš Schwaben 
SC rezervinę 2-3. Mūsiškių į- 
varčiai: Beleckas — 1, Vaitke
vičius — 1.
SEKMADIENĮ FUTBOLAS

Balandžio 6 d. Lietuvių SK 
turi DAFB lygos kl. pirmeny
bių rungtynes su West New 
York. Bus žaidžiama lietuvių 
nuomojamoj aikštėj —Queens 
Soccer Field (222nd St. ir 
Braddock Ave., Bellerose, L. 
I.). Pradžia 3 vai. Priežaismy, 
1:15 vai. pasirodys rezervinės 
komandos.

Sekmadieninis priekin kasi 
West New York, pirmenybių 
lentelėj užima aštuntą vietą 
(16 r., 13 tšk.’, 33 — 35 įv.).
STALO TENISININKAI

šeštadienį, balandžio 5 
Broadway Table Tennis Courts 
Inc. patalpose, 1721. Broadway 
N. Y. C. .Įvyksta DAFB stalo 
teniso turnyras. A. kl. iš lietu
vių dalyvauja: Garunkštis, 
Daukša, Vaitkevičius, Naruše
vičius ir- B kl.: Bagdžiūnas, 
Grabnickaš. šie stalo tenisi
ninkai yra Lietuvių Atletų 
Klubą sėkmingai atstovavę 
DA^B’r komandinėse pirmeny
bėse Tikimasi, kad ir šiame 
turnyre jie tinkamai repre- 
zentuosis.

d.,

Turnyro pradžia 5 vai. Tą 
patį vakarą turnyrą numato
ma ir baigti.

ŠACHMATININKAI
Brooklyn© Lietuvių • Atletų 

Klubo šachmatininkai įsijun
gė į New Yorko Metropolitan 
lygos B kl. pirmenybes ir ko
vo 29 d. turėjo pirmąsias ko
mandines rungtynes su Wood
side Chess Club. Pradžia buvo 
sėkminga ir mūsiškiai laimė
jo 5-1. Pasekmės: Škėma— 
Gladstone 1-0, Paškevičius — 
Babykin 1-0, Staknys — Cor- 
banty 1-0, Galminas — Wil
cox 1-0, Šukys — Vcgel 1-0 ir 
Trojanas pralaimėjo prieš 
Gelobter 0-1.

“MOKSLO KAMPELIS
(Atkelta iš 5 pusi.)

V. Sidzikauskas paleido tiek 
įtarinėjimų apie mūsų vado
vaujančius .veiksnius per Tė
viškės žiburius, jog aš stačiai 
nebežinau, kas mus valdo ir su 
kieno pinigėliais valdo. Ir koks 
bųtų valdymas, jeigu iš užpa
kalio agentai stumdo ir dar 
pinigėlius duoda!

Tai nebe valdymas, o stačiai 
— geras uždarbis...

JONAS SUTKAITIS, 
% Laikrodininkas.

Parduodami nauji ir 
taisomi bei atnaujinami 

seni laikrodžiai.
449 Grand Street, 

Brooklyn 11, N. Y.

86-TH ST. CASINO TEATRAS
210 East 86th Street BUtterfield 8-0561

Nuo balandžio 4 iki 10 d.
PIRMĄ KARTĄ AMERIKOJE •

“DER HIMMLISCHE WALZER”
Su Elfie Mayerbofer — Paul Hubschmid (Paul Chrisian) 

Jurgens — Paul Kemp — Inge Konradi — Theodor Danegger.
“MENSCHEN IN DEN BERGEN”
So Georg Stepnukova — I. Mittersteiner — Willi Volker — Rudolf 

Stadler — Marion Wunsehe — Viktor Afritseh.
NAUJAUSIA SAVAITES APŽVALGA.

Curt

THE

SAVINGS BANK
135 BROADWAY at BEDFQR£ AVE.

539 Eastern Parkway at Nostrand Avenue 
Your Deposits in This Bunk Are Fully Insured Up to SlO.OOO.

Member Federal Deposit Insurance Corporation

Jau 10 metų, kai visi klauso

“LIETUVOS ATSIMINIMŲ” 
radijo valandų,

kurios yra transliuojamos šeštadieniai* nuo 4,45 iki 5,30 va
landos iš stotie* WEVD (1330 klc. — 5000 W).

Direktorius Jokūbas J. Stukas, 1264 White St., Hillside
N. J. Tel. WAverly 6-3325.

Fank Fasolino, Sr 
Ernest Fasolino, 

GAUNAMrjVAlRIAUSIO STILIAUS PAMINKLAI, 
MAUZOLIEJAI IR STATULOS.

Fasolino Memorial firma, kuri stato paminklus, Calvary, 
Mt. St. Mary ir visose kitose Long Island kapinėse, lietu
viams yra žinoma daugiau, kaip 40 metų.

Darbas atliekamas artistiškai, spinin
gai ir prieinamomis kainomis.

Pasirinkimas neribotas. Tik reikia aplankyti Fasoliio 
Memorials paminklų parodas...
DIRBTUVĖ IR PARODA:

79-12 METROPOLITAN AVE., MIDDLE VILLAGE, L. L
Paminklų paroda: 4^

( 66-86 80th STREET, MIDDLE VILLAGE, L. L 
CENTRALINIS OFISAS:

66-56 80th STREET, MIDDLE VILLAGE, L. L
FASOLINO MEMORIALS

(PRIEŠ PAT ŠVENTO JONO KAPŲ VARTUS)
DAvehport 6-1282

ST. BREDIS, JR.
197 Havemeyer Street, 
BROOKLYN 11’. N. Y.

EVergreen 7-9394

WM. J.
(DRAGŪNAS) 

85-03 Wareham PL
JAMAICA ESTATES 3. N. Y.

JAmaica 3-7722

ALFRED J. WENTZ 
225 S. 4th Street, 

BROOKLYN 11. N. Y. 
EVergreen 7-8067

(ANTHONY J. WESLAN
(VIŽLANSKAS)

16 Court Street, 
BROOKLYN. N. Y.

MAin 5-1260

W. J. DOWNER
Pirmas lietuvis vaistiniu- >

kas Amerikoje. >
229 BEDFORD AVE.,
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. Virginia 9-3112

JI Matthew Mažeika
£ Gėlės - priistatomos į bet kurią

pasaulio vietą.
8015 JAMAICA AVE., WOODHAVEN 21, N. Y.

' (Skersai nuo Haven teatro)

STEAMBOAT INN
ALMA KASMOČIUS, Vedėja

ĮVAIRŪS GĖRIMAI, PIRMOS RŪSIES 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
(Biznio) (Rez.)

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

JOSEPH VASTUNAS
Real Estate & Insurance 

Paskolos namams 
1008 Gates Avenue 

Brooklyn, N. Y.
GLenmore 5-7285

LIETUVIŲ RADIJO PROGRAMA
JUOZAS GINKUS, VEDĖJAS

IŠ WWRL, 5000 kcl. ,v . . ,
495 GRAND STREET BROOKLYN 11, N. Y.

Telefonas: EVergreen 4-9293

Telefonas: EVergreen 4-8934

PARAMOUNT BAR & GRILL
STANLEY-MISIŪNAS IR SŪNUS Eb WARD AS MISIŪNAS 

SAVININKAI j
Lietuviška Užeiga, kur visi myli užeiti.

I

Pavieniai ir su šeimom, ir svečiai būsite maloniai aptarnauti i 
<7 *

' Į

Importuoti konjakai — Užkandžiai — Televizija — Muzika — Sportas

502 GRAND ST., kampas Union Ave. BROOKLYN, N. Y. į

JONAS PATAŠIUS 
žiedai, laikrodžiai, jų tai

symas, kosmetika ir 
, religiniai dalykai 
307 GRAND STREET

Brooklyn, N. Y.
■ • " ->

PHI UP BENDER »•
. AVALINĖS KRAUTUVĖ r 
Mūsų krautuvėje galima gauti batų, 

tinkamų visiems keturiems metų sezonams.
Lietuviams ypač gerai žinoma L '■ 

mūsų avalinės kokybe.
245-247 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y.

Telefonas: EV. 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

Paminklai
J0S- BERMEL INC-

H. H. ALTHOFF. Pres.
PAVYZDŽIAI IR ĮSTAIGA

PRIEŠAIS NAUJUS VARTUS Į ŠV. JONO KAPINES
Kampe Metropolitan ir 8-th Street (Dry Harbor Road) 

MIDDLE VILLAGE,’QUEENS COUNTY, N. Y.
Tel. DAvenport 6-2393 DAvenport 6-2633

ROEBUNG SUPPLY Co.
I. FISHMAN

Mes taisome viską, kas priklauso 
gaso pečiams. Parduodame naujus 
geso pečius žemomis kainomis.

Patarnavimas garantuotas.
244 ROEBLING SKREET, 

BROOKLYN- 11, N. Y.
. Telefonai : E V. 7-5633' " 

UL. 5-0083

A. ANDRIUŠKEVIČIUS

Taisomi laikrodžiai, parduo 
darni laikrodžiai, žiedai- 
apyrankial auskarai ir t.t.

485 GRAND STREET
Brooklyn 11, N. Y<

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
JUOZAS GARŠVA

231 Bedford Avenue, Brooklyn, N. Y.
KOPLYČIA LAIDOTUVĖMS _ 

’ Telefonas, EVergreen 8-9770
" ' '* —.... .  u ■ i „n a—

STEPHEN AROMISKIS ’
(ARMAKAUSKAS)

423 Metropolitan Ave., Brooklyn, N. Y<
Tel. EVergreen 7-4335 Koplyčia Laidotuvės^

MATHEW P. BALLAS FUNERAL HOME
MATHEW P. BALLAS, ALB. BALTRŪNAS-BALTO&,

Direktorius Reikalų Vedėjas
660 GRAND STREET, BROOKLYN, M T.
Tel. STagg 2-5043 NOTARY PUBLIC -

Eastate of A. J. VALANTIEJUS
GENERAL INSURANCE AGENT

54-41 — 72nd Street, Maspeth, L. L, N. Y.
NOTARY PUBLIC. Tel. NEwton 9-4464

SHAUNS FUNERAL HOME
y LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

F. W; SHALINS, Jr. J. B. SHALINS
84-02 Jamaica Avenue, Woodhaven, N, Y.
Tel. Virginia 7-4499 Koplyčia Leidot u vim>

ROGERS FUNERAL HOME
P. RADZEVIČIUS, Direktorius 

Telefonas, STagg 2-4409 
a •

Koplyčia Laidotuvėms NOTARV PUBLIC

Visi šie laidotuvių direktoriai išnuomoja 
automobilius įvairiems reikalams

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. Tel. HE 2-2613

Patogus privažiavimas:
BMT Subway — Canarsic Linija iki DeKalb Ave. Stoties.

CAPPIELLO KRAUTUVĖJE
Galite gauti radijo bei 
tuvų, skalbimo mašinų, 
šomųjų mašinėlių, dujomis bei aliejumi kūrena
mų krosnių (gas ranges), lovų, stalų ir kitokių na. 
mų apyvokos dalykų. ,

Jau 36 metai, kai Cappiello sąžiningai tarnauja visiems 
savo klijentams

Visi Brooklyno ir apylinkės lietuviai perka 
krautuvėje.

Cappiello krautuvėje gaunamos lietuviškos

televizijos aparatų, šaldy- 
dulkių siurblių, prosų ra-

Cappiello

plokštelės.

CAPPIELLO KRAUTUVĖ
706 GRAND ST., BROOKLYN

EVergreen 8-7848
11, N. Y,

NAUJAI ATIDARYTAS

JULIUS’ RESTAURANT
JULIUS DAUGMAUDIS, 

Savininkas
ĮVAIRŪS GĖRIMAI. PIRMOS RŪŠIEŠ MAISTAS

273 GRAND STREET, BROOKLYN 11, N. Y.
EVergreen 4-9533.

Generalinis dažymo kontraktorius
STANLEY PETRASH

Pataisymo — pertaisymo darbai 
SENIAUSIAS LIETUVIU DAŽYMO KONTRAKTORIUS 

9432 111 th STREET, RICHMOND HILL, N. Y.
• Tel. Virginia 9-6354

(Ray’s Liquor Store)
Didelis Įvairių rūšių degtinės 

ir .vyno pasirinkimas.
Juozas ir Izabelė Misiūnai, ;

Savininkai
103-55 LEFFERTS BLVD.

RISHMOND HILL, N. Y.
Virginia 3-3544

S. A. Chemoff, M. D
Kraujo ir Odos ligos 

223 SECOND AVENUE, 
Room 14 

Tel. GR. 7-7697

Ajarų šaknys gelb
sti nuo vidurių už
kietėjimo, gerai 
veikia skilvį, pa
ri e d a pašalinti 
dieglius, nereika
lingus pilvo gi
žus, paskatina na- 
kūno organus k

lo| ’ 
veikliuosius 
taip pat naudinga mažakrau- 
jams. Mokslininkai sako, kad 
ajarų šaknys turi šių minera
lų: sulfuro, fosforo ir potasi- 
jaus. Visi šie mineralai reika
lingi žmogaus organizmui. A- 
jarus galima gerti kaip arbatą 
taip pat naudinga juos kram
tyti ir seiles ryti. Ajarų šaknys 
$2.50 svaras. Mažiau perkant* 

uncijos už $1.00.
ALEXANDER’S CO. 
414 West Broadway 

South Boston 27. Masa.

6

: THOMAS MATAS
• REAL ESTATE 

81 Fox Street 
Waterbury, Conn.



Rima ėerkeliūnenė, išrinkta 
į Union Free Eastern Euro
pean Sportsmen laikinąjį eg- 
zekutyvinį komitetą.

Sofija AIišauskiene, gyve
nanti Stamford, Conn., dirba 
vienoj dantų plokš, medžiagos 
tyrimų laboratorijoje, 'kaip la
borantė.

Algirdas Z^nkus susituokia 
su Birute Margarita Girčyte 
balandžio 19 d. Worcestery, 
Mass. Pokylis įvyks 12 vai. 
Vernon Hotel. Kelley Sq.

Kapt. Alfonsas Deikus, Liet. 
Pil. Klubo tarnautojo Aleksan
dro Delkaus sūnus, išvyko į ka 
nuomenės tarnybą. Kapitonas 
Deikus yra praeito karo vete
ranas.

Rita ir Zelda Šimenaitės, 
Jono ir Paulinos Šimėnų dvy
nukės, balandžio 4 d. dalyvaus 
Kate Smith televizijos progra
moje — nuo 4 iki 5 vai. po pie
tų.

Kazys Pupkis, žinomaš^biz- 
nierius. kaip mums praneša
ma, šiuo metu nesveikuoja.

Dr. E. Liatukienė, dr. M. 
Kregždienė ir dr. B. Paprockie- 
nė sudaro naują Lietuvių Dan
tų Gydytojų Draugijos New 
Yorko skyriaus valdybą.

J. Kapočius ruošiasi išleisti 
M. K. Čiurlionio dailės kūrinių 
reprodukcijas. Knygai įvadą’4' 
rašo meno istorikas dr. Vorob
jovas.

Prof. J. Žilevičius, šventęs 60 
metų sukaktį, Aitvarų kvarte
tui paskyrė savo hormanizuo- 
tą dainą “Per naktelę šokau,” 
kurią kvartetas dainuos savo 
metiniame koncerte gegužės
11 d. ■ '

B. Brazdžionis baigė reda
guoti lietuvių prozos antologi
ją, keliolikos šimtų puslapių 
knygą.

S. Zobarsko nauja knyga 
“Doleris iš Pitsburgo” išeina 
šiomis dienomis iš soaudos. .X-

J. Paknis; Schuyler Savings 
and Loan Ass. prezidentas, pla 
čiai žinomas biznierius ir vei
kėjas Kearny, N. J. šiomis die
nomis nusipirko pavyzdingai 
vieno milijonieriaus įrengtą 
135 akrų .farmą, esančią neto
li Chester, N. J.

Česlovas Gedgaudas, šiomis 
dienomis atvykęs iš Paryžiaus, 
lankėsi Vienybės įstaigoje. Jo 
šeima, jau anksčiau atvykusi, 
gyvena Chicagoje.

VI. Jokubėnas, kompozito
rius, atvyksta kartu su Daina
vos ansambliu, kurio koncer
tas bus balandžio 20 d. Carne
gie Hall, New Yorke.

Ona Valaitienė išvyko į Wa
shington aplankyti savo duk
ters ir žento ir pasigėrėti žy
dinčiomis vyšniomis.

Juozas Ginkus, vienintelis 
kandidatas į SLA viršininkus 
su programa, visoje eilėje kuo
pų yra gavęs daugiau balsų, 
negu jo oponentai.

Albertas čižauskas, JAV kon 
sulas Indonezijoje, birželio mė 
nesį žada parvažiuoti su žmo
na Genovaite pasisvečiuoti pas 
savo uošvį J. Ambraziejų.

P. Labanauskas iš Amerikos Balso, užregistruoja pasikal
bėjimą su Dainavos ansamblio dainininkėmis, kurias bus 
progos pamatyti ir išgirsti balandžio 20 d. Carnegie Hall.

Pobūvis pas Dilius
Praeitą sekmadienį Vlado ir 

Izabelės Dilių namuose, East 
Orange, N. J., įvyko labai jau
kus pobūvis. Susirinko arti
miausi Dilių draugai, kurie, 
kaip vienas jų išsireiškė, bu
vo pavaišinti “karališkai.” Po
būvis prasidėjo apie 1 vai. po 
pietų ir baigėsi vėlai nakčia.

šis pobūvis buvo įdomus dar 
tuo atveju, kad jame dalyva
vo ir Metropolitan operos ar
tistas Algirdas Brazis, kuris tą 
sekmadienį giedojo Newarko 
lietuvių bažnyčioje. Mat, ten 
buvo surengtas bažnytinis kon 
certas.

Pobūvyje dalyvavo: Algirdas 
Brazis, Pakniai, Albinas ir Ie
va Trečiokai, Budreckai, Ka
zys ir Genė Trečiokai, Giedri- 
kiai, Tallat—Kelpša su dukre
le, L. Boreikaitė-Rosell, P. Ma- 
čiulaitis ir J. Tysliava.

Beje prieš porą savaičių Di
liai savo draugams buvo su
rengę panašų priėmimą, ku
riame dalyvavo Gudai, Gare
liai, Katiliai, Cepreckiai, Tre
čiokai ir Putinai.

Inžinierius ir Izabelė Diliai 
yra populiarūs veikėjai, ku
riems dažnai tenka dalyvauti 
panašiose savo draugų suren- 
tuose .pobūviuose. Taigi, šie du 
priėmimai buvo ne tik pagar
bos, bet ir savo rūšies padėkos 
išreiškimas draugams.

Journal American 
apie Kaži Buivydą

Kovo 25 d. New York Jour
nal American įdėjo Kazio Bui- 
vido, Alliance klubo savininko, 
paveikslą, pažymėdamas, kad 
jis vadovauja vienam didžiau
sių .naktinių klubų, esančių 
žemutinėje . Manhattan© daly
je — 78 St. Marks Place. Ap
rašyme, tarp kita ko, sakoma, 
kad- Alliance kabarete duoda
ma pirmos rūšies maistas ir, 
be to, svečių malonumui, va
karais groja orkestras, daly
vauja žinomi artistai, kaip 
Frank Clark, Dixie Land ir k. 
Laikraštyje sakoma, kad Al
liance kabarete telpa apie 400 
svečių, kad salė tinkama ves
tuvėms ir kitokioms puotoms 
ruošti.

Vienybėje jau seniai buvo 
rašyta, kad Kazio ir Alvinos 
Buividų Alliance klubas yra 
vienas gražiausių šios rūšies 
užeigų New Yorke.

REGINĄ PLAUŠINAITYTĘ PRISIMINUS

Velionė R. P. Ritter

šių metų balandžio mėn. 
5 d. sukanka vieneri metai nuo 
Reginos Plaušinaitytės-Ritter 
mirties.

Regina, duktė Antano ir Le
okadijos Plaušinaičių, dvieju 
metu amžiaus atveži;* « .*! kraš

tą, užaugo Amerikoje ir pasku
tiniu metu dirbo atsakingose 
pareigose American Broad
casting Company. Nelaukta ir 
ankstyva mylimo tėvo, uolaus 
Vienybės rėmėjo ir skaitytojo 
mirtis, nepaprastai paveikė 
Reginos sveikatą ir metais vė
liau staigi mirtis ją ištiko Flo
ridoje atostogų metu.

Norėtųsi pabrėžti faktą, kad 
Regina amerikoniškoje aplin
kumoje didžiavosi garbinga 
Lietuvos praeitimi, gerbė savo 
gimtąją kalbą ir tėvelius, ku
rie neleido jai tos kalbos pa
miršti.

Metinių proga su liūdesiu 
širdyje lenkiame galvą atsimi
nimui šios taurios lietuvaitės 
ir. gilią pagarbą reiškiame jos 
motinai Leokadijai Plaušinai- 
tienei, gyv. 103-24 — 118 St., 
Richmond Hill 19.

Vytautas ir Vanda 
Zclcnkevičiai.

Visuomenininko 
erbimas

Aukos Vienybės 
popierių fondui

NAMU SAVININKU DĖMESIUI!
Mes Įtaisome ir pataisome:
Šilumos sistemą, vandenis lafdus, maudynes, virtuves ir vi
sus kitus namų Įrengimo dalykus Mes pašalnam vadinamas

Amerikos lietuvių veikėjui, 
ALT Sandaros 1 kuopos gar
bės pirmininkui, Juozui Am
braziejui pagerbti 75 metų am
žiaus sukaktuviu proga, ba- 

’landžio 26 d. 7:30 vai Lietuvių 
Piliečių Klube, 280 Union Avė., 
Brcoklyne, ruošiama vakarie
nė, kurioj kviečiami visi daly
vauti. įžanga $3.00.

Užsirašyti galima pas P. Mi
kalauską, 23-10 169th St., Flu
shing, L. I. (telef. BA 9-6902), 
A. Vaišvilą,' 73 W. J04th St.,
New Yorke (RI 9-9164) ir A. 
Ošlapą, 630 Westminster Rd., 
Brooklyne (UL 9-4039).

PRAMOGOS IR
SUSIRINKIMAI

VELYKINĖ FILMĄ
Mūsų tautiečio Jono Ches- 

niaus tvarkomame Grand The
atre, 743 Grand St., Brooklyne, 
bus rodoma įdomi Velykinės 
nuotaikos filmą “King of 
Kings”. Filmą tebus rodoma 
tik vieną di^ną, penktadieni 
balandžio 11. Nepraleiskite 
šios progos.

balandžio 4 d., 8 vai. vak. 
SLA Centro raštinėje, 307 W. 
30th St., New Yorke šaukiamas 
SLA 126 kuopos svarbus susi
rinkimas. Įvyks SLA Pildomo
sios Tarybos rinkimų balsavi
mai ir bus renkami delegatai į 
SLA Seimą.

Balandžio 6 d. 4 vai. Apreiš
kimo parapijos salėje, Brook
lyne, Motuzai rodys filmas, ku
riose užfiksuotos Proven išk i ų 
žudynės.

Be to, kvietimus galima gau
ti Gabijos knygyne, Lietuvių 
Piliečių Klube. Tautininkų 
Klube, pas J. Ginkų, Atletų 
klube ir Maspetho Klube.

Parengimo komisija: Pirm. 
P. Mikalauskas, nariai: Barbo
ra Darlys, P. Dagys, A. Vaišvi
la, A. Ošia pas.

ANGLŲ kalbą lengva moky
tis pačiam vienam iš paveiks
lų. Dvj knygos ir viena valan
da pamokos tekainuoja $3.00. 
EV. 8-4591, 163 Penn Street, 
Brooklyne.

IŠNUOMOJAMI du dideli švie
sūs kambariai ir virtuvė porai. 
Vienas blokas nuo subway, 
gražioje sekcijoje. Kreiptis va
karais, šeštadieniais jr sekma
dieniais. Adresas: 61-19 Booth 
St., Rego Park, N. Y. (Išlipti 
Woodhaven Blvd.).

J. Paknis
Chester, N. J. 15.00

T. Vancevičius 
Kearny, N. J.

J. Navickas
15.00

Bayonne, N. J.
F. Milvid

5.00

Bayonne, N. J. 5.00
J. _ Wilson

Bayonne, N. J. 5.00
V. Pietaris

Kearny, N. J.
Mrs. Fred E. Rosell

5.00

Orange, N. J. 5.00
J. Zakarauskas

Brooklyn, N. Y. 5.00
K. Seikus 

Brooklyn, N. Y........
A. Puodžiūnas

. 2.00

Grand Rapids, Mich. .' 2.00
J. Berzgela

Kearny, N. J...............
K. Nugaris

2.00

Kearny, N. J. . 1.00
P. Rubliauskas 

Brooklyn, N. Y. .
I. Ališauskas 

Stamford, Conn........
P. Kurtinaitis

1.00

1.00

Newark, N. J..............\
J. Simon

1.00

Newark, N. J.
J. Stulgaitis

1.00

Brooklyn, N. Y..........*.
J. Miltenis

1.00

Brooklyn, N. Y........... 1.00
V. Vaičiulis 

Brooklyn, N. Y. .
V. Daugnora

. 1.00

Miami, Fla...................
P. Baranauskas

1.00

Bridgeport, Conn. . . . 1.00
M. Stonys

Brooklyn, N. Y. .
A. Vaišvila

1.00

New York, N. Y. ....... 1.00

— '^ 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 visuj 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

Licensed Plumbing & Home Repairs
303 SOUTH 4th STREET, BROOKLYN 11, N. Y.

EVergreen 7-5590
(Taip pat galite šaukti: EV. 4-0862)

Pasinaudokite šia proga
DABAR jums siūloma tikrai žemomis kaino
mis įvairiausiu baldu — stalu, kėdžių, spintų 
sofų, lovų, matracų ir 1.1. -

PATS DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS
Mūsų biznis yra seniai įkurtas ir todėl jis savo rūpestin

gu patarnavimu gerai žinomas visiems Brooklyno 
lietuviams. KREIPKITĖS DABAR.

Founded in 1886 by 
Juozas Paukštis

LXVII M. 15 N.

uaman Telephone:
Vergretn 4 086 2

412 Bedford Ave., Brooklyn 11 N. Y. 1952 M. BALANDŽIO (APRIL) 11 D. KAINA 10 c.

DABAR

| SEKMAD., BALANDŽIO 20, 1952
| 1 — 5:30 valandą po pietų

I DAINAVOS ANSAMBLIO
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, Vie nybėje 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. <

ŠEŠTADIENĮ, BALANDŽIO 19 D., 8 V AL. VAKARO
įvyksta

DAINAVOS ANSAMBLIO KONCERTAS
KINGSTON HIGH SCHOOL AUDITORIUM • 

" WILKES BARRE, PA.
BILIETŲ KAINOS: $2.00 ir $3.00

Bilietai gaunami per Lietuvių Centro pirmininką, adv. J. Verbalių, 500 Bennett 
Bldg., Wilkes Barre, Pa. ir pas platintojus.

UŽ SAVAITES IR VELYKOS
sakysite Palmių Sekmadieni ir nusigąsite, kad tiek ma
žai bus laiko, o jūs dar nepasirūpinote Velykų dovanomis.

Bet dabar dar yra laiko. Ir dabar pats laikas nusi
pirkti tų mūsų pačių pagamintų velykinių šokoladinių 
kiaušinių, kiškiukų, paukštelių, visokio dydžio saldainių 
dėžučių, pliušinių lėlų, zuikių ir kitų velykinių dovanų. 
Visa jau paruošta ir Jūsų laukia.

Juozo Ginkaus Saldainių Krautuvėje
495 GRAND STREET, BROOKLYN 11, N. Y.

Tel. EV. 4-9293

Su dovana ar belos turėsi savo bičiuliams pasiųsti Ve
lykų sveikinimą, čia rasi naujai išleistų atvirukų net su 
dvidešimt rūšių tekstų, kurios specialiai parengė Bernar
das Brazddžionis. Artimieji kreipkitės čia, kiti kaip 
kam patogiau, į Colney, Waterbury, Conn., ir Stp. Minkų, 
So. Boston, Mass.

Juozas Ginkus, SLA 38 kuopos narys, kandidatas j SLA Pildomosios Tarybos iždininkus.

k fURMAT U Ine
(Prieš Republic teatrą) - -■

445 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
EVergreen 4-1530

ALLIANCE CRYSTAL COCTAIL BAR
Kazys ir Alvina Buividai 

Vienas iš gražiausių kabaretų mieste. Geriausios 
rūšies maistas, Įvairiausi gėrimai

DU ORKESTRAI, “FLOOR SHOW” IR ŠOKIAI 
Vakarais muzika prie baro.

80 ST. MARKS PLACE NEW YORK, N. Y.
(8th St. ir 1st Avenue) GRamercy 7-9 765

r=- ■ -... -................. " --- t

BAKING, Inc.
'NA—GERIAUSIA DUONA

V. LUKAS, vedėjas -
Mes kepame visokias duonas 
ir pyragus vestuvėms, krikš
tynoms, gimtadieniams ir kito
kioms iškilmėms. Visus užsa
kymus mes išpildome koge- 
riausiai.

- 532 Grand St. Brooklyn, N. Y.
Tel. EVergreen 4-8802

- ■ 1    JĮ
—-------- ----------------------3

MALONI VIETA SUSITIKTI PO DARBO

RESTORANAS IR BARAS
ĮVAIRUS GĖRYMAI IR UŽKANDŽIAI

Savininkas — mūsų tautietis GEORGE RACHUN
MORGAN AVĖ. ir HARRISON PLACE, BROOKLYN, N. Y.

Telefonas: HY 7-9758

POVILANSKŲ BARAS IR RESTORANAS
SALĖ ŠEIMYNINĖMS PRAMOGOMS 

158 GRAND STREET
TeL EVergreen 4-9737 BROOKLYN, N. Y.

Velykos, Velykos...
Dainavos belaukiant
•'Arklių lenktynės”
Eik jau, profesoriau

JUOZAS TYSLIAVA
“Velykos Velykos, — kas jū

sų nelaukia?...”
šiais poeto žodžiais, fakti- 

nai, apibudinama ir ta pava
sarinė nuotaika,- kuri ateina 
drauge su Velykų šventėmis.

Ypač mes, kuriems likimo 
buvo lemta augti anapus van
denyno, su neaprašomu ilgesiu 
širdyje atsimename Velykas.

Ak, tas pavasaris su parskri
dusiais paukščiais iš pietų ša
lies...

Net ir dabar, kai tas kraš
tas sukaustytas plieniniais o- 
kupantų pančiais, aš matau, 
kaip žmonių minios, eidamos 
aplink savo bažnyčias, nešasi 
Prisikėlimo simbolį...

Lietuva laukia savo laisvės 
Velykų.

Kas gali sulaikyti pavasarį?
V

New Yorko ir apylinkių lie
tuviai nekantriai laukia at
vykstant Dainavos ansamblio, 
kurio koncertas, kaip jau žino
ma, bus balandžio 20 d. garsio
je Carnegie salėje.

Galiu tvirtinti, kad tas an
samblis neapvils laukiančiųjų. 
,. Praeitą pavasarį, lankantis 
Chicagoje, man teko matyti to 
paties Dainavos ansamblio pa- 

* statytą muzikos, dramos, dai
nos ir baleto veikalą Nemunas 
žydi.

Šio tikrai visais atžvilgiais 
Įdomaus veikalo ištraukas, be
je, dainaviečiai parodys ir New

Aš“ neabejoju, kad Dainavos 
ansamblio koncertas New Yor
ke bus vienas didžiausių mūsų 
kultūrinio gyvenimo įvykių.-*

•C*

Trumanui atsisakius kan-, 
didatuoti, dabar visiems labai 
įdomu žinoti, kuo pagaliau 
baigsis tos “arklių lenktynės”.

Kiek tai liečia republikonų 
partijos kandidatus, reikia pa
sakyti, kad šį kartą, šiuose pir
miniuose balsavimuose, gana 
svarbų vaidmenį vaidina izo
liacijos šalininkai.

Pavyzdžiui, Nebraskos bal
savimuose, kuriuos # laimėjo 
Taftas, į Eisenhowerį buvo pa
leistas toks šūvis:

“...kandidatas tų, kurie pa
siuntė 400,000, amerikiečių žū
ti nereikalingame ir nenaudin
game kare.”

Neveltui generolas ruošiasi 
namo...

'"*• t#
❖

Trumanui staiga parūpo su
žinoti, kiek federalinė j e val
džioje esama kyšininkų.

Kyšininkams medžioti, arba 
korupcijai tyrinėti, preziden
tas buvo paskyręs tokį “aukš
tai gerbiamą” (šešių pėdų ir 
keturių colių) New Yorko re- 
publikoną, vardu Newbold 
Morris, kurį, savo ruožtu, net 
vyriausias valstybės gynėjas 
McGrath pasikvietė į padėjė
jus.

Viskas vyko sklandžiai, kol 
NewboM Morris nepranešė, kad 
jis ir patį pohą valstybės gy
nėją su jo teisingumo .depar
tamentu norėtų patyrinėti...

Staiga įvyko tai, kas šiuo 
rinkimų įkarščio metu, tur būt, 
negalėjo neįvykti:

McGrathas atleido Morrisą, 
a Trumanas — McGrathą...

♦ « *
Indokinijos karas, kuriame 

Prancūzija prarado 25,000 ge
riausių savo kareivių ir apie 
tūkstantį karjeros karininkų, 
tebesitęsia.

Tuo tarpu arabų nacionaliz- 
- mo potvynis Afrikoje, ypač to

kiuose protektoratuose, kaip 
Tunlsija Ir Moroka, taip pat 
neatslūgsta.

žodžiu, prancūzų Imperija, 
Išbarstyta po visus penkis že-

PASKUTINIS STALINO MANEVRAS
Stalinas per Indijos pasiuntinį siūlo sušaukti “Keturių Didžiųjų” Konfe
renciją — Sovietai norėtų atnaujinti prekybinius ryšius su vakarais — 

Churchillis nuo susitikimo su Stalinu neatsisako
Vakarų sąjungininkai ati

džiai svarsto vėliausius Stali
no pasiūlymus ir manevrus.

Amerikos užsienio politikos 
vadovai priėja išvados, kad ne
žiūrint kai kurių pasikeitimų 
Kremliaus taktikoje, sovietų 
siekimai pasilieka tie patys.

Ne taip seniai Stalinas pa
siūlė sąjungininkams suvieny-

TIMOŠENKO
“Generolas Žiema” 
pakeičiamas
“Generolu Panika”

“Mūsų armijos žiemos ma
nevrai įrodė sugebėjimus mū
sų strategų, karininkų ir ka
reivių. Bė kitko buvo išbandy
ta nauja taktika maršalo Ti- 
mošenko, komandavusio šiems 
manevrams, .kas vakarų impe
rialistams bus didžiausių smū- 

- giu. Manevrai įrodė, kad su
manymas sunaikinti Sovietų 
Rusiją yra didžiausia utopija.”

štai iš tų kelių Raudonosios 
žvaigždės.....(sovietų armijos
laikraščio) linijų vakarai su
žinojo apie sovietų maršalo Ti- 
mošenko pasirodymą armijos 
priešaky, kuriam jau yra 57 m. 
amžiaus.

Pabaigoj paskutiniojo karo, 
maršalas Timošenko staiga pa
slaptingai dingo, sovietų spau
dai nepaminint nė vienu žo-' 
džiu, kaip dažnai atistinka 
Sovietų Ęusijoje, kokiam dide
liam “tūzui” patekus į nemalo
nę... arba jam pavedus slaptą 
misiją.

Paskutiniausiais karo mėne
siais Timošenko dėstė Lenin
grado kariškoje akademijoje, 
“Priešas, sakė jis tada savo 
mokiniams, neturi būti palik
tas nė minutei atsikvėpti. Pa
sitraukimas dažnai yra pagei
dautinas, negu fronto stabili
zavimas. Kas link “Generolo 
žiemos”, tai reikia jį pakeisti 
“Generolu Panika,” su pagal
ba mažų judrių vienetų, kurie 
skleistų terorą priešo pusėje.”

Tai tiek, bendrais bruožais, 
težinoma apie Timošenko nau
ją strategiją. Bet tų kelių lini
jų pasirodžiusių Raudonoje 
žvaigždėje užteko, sukėlimui 
aliarmo Eisenhowerio štabe.

mynus, kaip ir kitos tos rūšies 
imperijos, yra pavojuje.

Neveltui Paryžius taip susi
rūpinęs tos “prancūzų unijos” 
plano vykdymu.

Bet, ar tai išgelbės imperiją, 
kurią iki šiol šiaip taip tvarkė 
vidaus nesantaikų išvarginta 
Prancūzija?

Viktoras Biržiška Naujieno
se rašo apie “banditus.” kurių, 
girdi, “apsčiai priviso šių die
nu Amerikos lietuvių spaudo
je”

O buvo laikas, kai Lietuvos 
žmonės sakydavo, kad Ameri
kos lietuvių laikraščiai — “pa
mazgų duobės.”

Panašiai manė ir ’ Lietuvos 
žurnalistų sąjungos atstovas 
A. Bružas, aną metą lankęsis 
Amerikoje. Jis, sugrįžęs namo, 
tada* premjerui Tubeliui pa
reiškė:

“Mūsų pareiga Amerikos lie
tuvių laikraičius aprūpinti be
šališka informacija apie Lie
tuvą, o prisispiaudyti, jie pa
tys mokės..”

Dabar, kai beveik pusė Lie
tuvos žurnalistų gyvena Ame
rikoje, tai Viktoras Biržiška 
taše pačiose “pamazgų duobė
se” suranda — ką?...

Ar neperdaug pagiežos savo 
likimo draugams, profesoriau?

ti Vokietiją ir leisti jai turėti 
savo tautinę armiją. Dabar, 
pasikalbėjime su Indijos pa
siuntiniu pasisakė už “Didžių
jų” susitikimą, o per vykstan
čią Miaskvoje ekonominę kon
ferenciją vakarams pasiūlė iš
plėsti prekybinius ryšius su 
komunistiniais kraštais.

Tai iš vienos pusės. Iš kitos 
įdusęs Maskva įtikinėja vakarų 
Vokietiją nesusirišti su Atlan
to sąjunga. Ji deda visas pa
stangas suardyti Amerikos pa
stangas įtraukti vokiečius į 
Europos gynimosi sistemą.

Amerikos valstybės departa
mentas tvirtai laikosi to, kad 
Amerika negali ir neturi keis
ti savo politiką vien dėl to, 
kad Stalinas kaž ką pasakė 
Indijos pasiuntiniui, ar kaž ką 
telegrafavo amerikiečių žurna
listams.

Praėjusiame numery trum
pai paminėjome tą Stalino at
sakymą į amerikiečių žurnalis
tų keturis paklausimus tele
gramą dėl karo ir taikos, kad 
pavojus nesąs didesnis kaip 
buvo prieš porą metų ir kad 
kapitalizmas su komunizmu 
galįs sugyventi.

Valstybės vadas niekad nėra 
priverstas atsakyti į klausi
mus, net jei jis interviewiuo- 
jamas telegrafu, bet jei jis pa
siruošė prabilti, tai nustemba
ma, jog jis prabilo, tik tam, 
kad .pasakius tokius niekus.

Aišku, amerikiečių redakto- 
jių jastat^ęH. ^aushnąij^ra 
-labai naivūs.

Klausti Rusijos diktatoriaus 
ar jis laiko naudingu sušaukti 
“keturių didžiųjų” konferenci
ją, arba ar jis mano, kad da
bar patogus momentas Vokie
tijos suvienijimui, leidžia ma
nyti, jog paklausėjai visai ne
skaito pranešimų ateinančių iš 
Maskvos ir nieko negirdėjo a- 
pie Grothewahl kalbą.

Būtų buvę tiksliau paklau
sti Kremliaus diktatoriaus, 
kodėl jo leitenantai visą lai
ką reikalauja tarptautinių kon 
ferfincijUj bet sušaukus kon
ferencijas, jas išnaudoja tik 
savo propagandos skleidimui.

Palikime šį klausimą atei
čiai, gal nauja grupė susipras 
paklausti.

Stalinui tretysis pasaulinis 
karas neatrodo artimesnis ne
gu buvo prieš porą ar trejetą 
metų.

To dar maža! Pasaulis norė
tų. patirti, ką nors pozityviš- 
kesnio. Pasaulis norėtų, kad 
taika būtų labiau užtikrinta, 
kad būtų pašalintas šaltasis 
karas, kad grįžtų ramybė ir 
būtų pašalintas netikrumas.

Kremliaus diktatorius dar 
kalbėjo, jog tarp kapitalizmo 
ir komunizmo galįs būti sugy
venimas, bet kas patikės, kad 
dalykai, kaip dabar stovi, leis 
tokiam bendradarbiavimui?

Laikytis duotų pasižadėjimų, 
nesikišti i kitų kraštų vidaus 
gyvenimą, tai būtų vienas iš 
svarbiausių aktų, kurie-parody 
tų daugiai/, negu visi šitie Sta
lino “bla-bla”.

Kas laužo principus? Ką vei
kia rusai Baltijos kraštuose, 
Čekoslovakijoje, Lenkijoje, Ven 
grijoje, Rumunijoje?... Kodėl 
rusai nepasirašo taiką su Aust
rija? • * ■ .■

Adv. Antanas A. Olis 
laimėjo nominacijas

Balandžio 8 d. Įvykusiuose 
pirminiuose balsavimuose, adv. 
Antanas A. Oils laimėjo nomi
nacijas į Chicagos sanitarijos 
d įstrik to patikėtinius antra
jam terminui.

Šiuo metu Olis yra Chicagos 
sanitarijos distrikto patikėti
nių tarybos prezidentas.

Tol, kol šie prievartavimai 
nebus atitaisyti ir net bus da
romi nauji,j visokie panašūs 
interview pasiliks be praktiš
kos reikšmės, o vien tik propa
gandos manevru.

Churchillis,. paklaustas par
lamente, ar jis sutiktų vykti į 
tokį pasimatymą su Stalinu, 
atsakęs, kad jis nieko neturįs 
pridėti prie jau anksčiau duo
to pareiškimo, specialių planų 
tokiam susitikimui neturįs, jei 
tik bus palankios sąlygos, su
tiks susitikti,.

Teismas palaiko 
prezidento žygi

Kaip žinoma, - prezidentas 
.Trumanas specialiu aktu laiki
nai nusavino plieno pramonės 
dirbtuves. Tuo žygiu norėta iš
vengti streiko, kuris būtų kilęs 
dėl nesugebėjimo susitarti su 
unija, reikalaujančia pekelti 
algas.

Plieno kompanijos kreipėsi 
į federalinį teismą, kuris, bet
gi, prezidento žygį pateisino.

Prezidentas, savo specialia
me pranešime kongresui, kal
tina plieno pramonės savi
ninkus. Bet kongrese, ypač re
publikonų sluoksniuose, šis pre 
zidento žygis sutiktas gana nei 
giamai. Jis vadinamas “dikta
torišku” ir “neteisingu”.

Kuo ši plieno pramonės kri
zė- baigsis, n«jinlan bet dęry- 

ir Jmflbs atstovų vyksta toliau.

Vakarai padarė- 
didelę pažangą

Gen. Eisenhoweris savo ra- , 
porte prezidentui Trumanui, 
rašo, kad 30 sąjungininkų divi
zijų prieš yra . pastatytos 175 
sovietų divizijos ir 60 satelitų 
divizijų.

Sąjungininkai šių metų pa
baigoje turės 4,000 lėktuvų, 
tuo tarpu sovietai — 20,000.

Nežiūrint, viso to ir, kad so
vietai turi 300 povandeninių 
laivų, 20 kreiserių ir 4 milži
nus kreiserius, kąd jų indust
rija pajėgia gaminti atomines 
bombas, gen. Eisenhoweris pa
silieka optimistas, nes vakarie 
čiai apsiginklavime yra pada
rę didelę pažangą.

j Bet anot Eisenhowerio, dar 
reikia kad visa Euoopa susi
vienytų, kad vokiečių jėgos pri 
sidėtų prie gynimosi ir kad in
fliacija nepakenktų laisvojo 
pasaulio ekonomijai.

LINKSMŲ VELYKŲ 
linkime visiems mūsų laik
raščio skaitytojams, bendra
darbiams, rėmėjams ir pla
tintojams.

VIENYBĖ

•į.

A’

Kanklininkų ir “Sekminių ragelių” grupė, kurią irgi išgirsime Dainavos Ansamblio kon
certe, balandžio 20 d. Carnegie Hall, New Y orke. s

LONDONE RADO PAMESTUS LABAI
SVARBIUS SLAPTUS DOKUMENTUS...

Visa Anglija buvo susijaudinusi... Vėliau paaiškėjo, kad tai tik Balandžio 
šposas — Prancūzu parlamentarai skundžiasi, kad apie tarptautines 

diskusijas tesužino tik iš diplomatinių virtuvių kvapo...
JONAS MASIULIS

Vienybės korespondentas 
Paryžiuje

Karo ir pokarinių rūpesčių 
išvarginta Europa šiemet ypa
tingai linksmai šventė Balan
džio Pirmąją.

Ta: {tradicinė šventė turėju
si daug “pasekėjų” net ir Lie- 
voj-e — visi kiek senesnės kar
tos Lietuvoje gyvenę tautie
čiai su šypsena, turbūt prisi
mena Karaliaus Amanulos at
silankymą Kaune ir Nemuno 
potvynį, užliejusį Kauno tune
lį...

Tai buvo gražūs laikai. Spau 
da buvo taip gerbiama, kad 
tokios “antys” buvo daug kie
no palaikytos tikra paukštiena 
— oficialia, naujiena...

Prancūzijoje — Balandžio 
Pirmoji vadinama Balandžio 
žuvimi — Poisson d’Avril. Tą 
dieną daug piliečių vaikšto su 
prie skyfrnų ar

le — kuo ta balandine “žuvis” 
didesne — tuo linksmiau vi
siems. Iškviesti į kokį svarbų 
pasimatymą pareigūnai randa 
ko gerd juos belaukiančią žu
velę...

Bene geriausią “žuvį” palei
do tą dieną Anglijos mokslei
viai. Londono gatvėje buvo 
rastas pundelis .“dokumentų” 
su hieroglifais ir norvegiškais 

tekstais ir su užrašu “Top 
secret” ir adresu “Harwell’io 
Atominių Tyrimų Įstaiga”.

Naujiena apie tą radinį 
paprastu greičiu . paplito 
Londoną — 'laikraščiuose
sirodė didelės antraštės' apie 
Įprastą “anglišką nerūpestin
gumą”. Pasivaidino Fuchs’o ir 
Pontecorvo dvasia... ir Krem
lius, turbūt, jau buvo beprade
dąs sukti galvą, kuriam čia šni 
pui katinas iš maišo - išspru
ko... Mokiniukai išsigando to
kio netikėto ir jų pačių nelauk 
to “pasisekimo” ir prisipažino, 
kad čia tik Balandžio Pirmo
ji... Tačiau tokią žinią ir at
šaukti nelengva. Sir David

Maxwell —Fyfe vid. reik, mi- 
nisteris turėjo Parlamentą as
meniškai nuraminti.

Po viso to komentuojama, 
ar tik ištikrųjų nekreipiama 
perdėtai daug dėmesio į viską, 
kas turi ryšio su “atominėmis 
paslaptimis”, žmonės taip į- 
bAuginti, kad užtenka “ato
mą” paminėti ir visas “svie
tas” dreba. Sveikas juokas nu
plovė laikiną susijaudinimą ir 
privertė visuomenę pagalvoti, 
ar tik,ne per daug jau nervuo- 
tai ir rimtai žiūrima į pačių 
sukurtas pabaisas.

Belgijos pokštininkai išleido_
Balandžio Piriną suklastuotą Paryžiaus gyventojai galėjo 
kompartijos organo “Raudono- stebėti kompartijos -bastan^S'

“Tegyvuoja Karalius,” mat vie 
nas atstovas paskaitė preten
dento į Prancūzijos sostą Pa
ryžiaus Grafo brošiūrą, kurio
je jis kviečia tautos atstovus 
balsuoti už radikalus ar kitus 
kairiuosius tik ne už gaulistus. .

Balandiškai skambėjo ir Se
natoriaus Morel pasakytoji 
Respublikos Taryboje kalba: 
“Mes parlamento atstovai ir 
senatoriai tikrai mažai ką te
žinome apie tartautines disku
sijas. Tik diplomatinių virtu
vių ventiliatoriai mums atne-* 
ša kartais kvapą tos sriubas, ,

tiena, sriubos, . kurioj verda
mais paukščiais, vieną dieną,, 
gal greitai, būsime mes pa- -
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Gen. Eisenhoweris 
atsisveikina su 
save bendradarbiais

Sią savaitę Paryžiuje buvo 
surengtas bankietas, kuriame 
dalyvavo visi artimieji gen. 
Eisenhowerio bendradarbiai.

Gerai informuotuose sluogs- 
niuese tvirtinama, kad tai bu
vo atsisveikinimo bankietas. 
Bet gen. Eisenhoweris iki šiam 
laikui oficialiai nepareiškė ka
da pasįtrauks iš užimamos vie
tos.

buvo visiškai kaip tikras, tik vaizduojančių vokiečių atgizik- 
jame atspausdintos naujienos lavimo neigiamybes. Kompar- 
buvo belgų komunistams neį
prastos. Vedamajame 
reikalaujama, 
paskutiniosios 
tos “linijos”:

“Reikalinga 
duoti patrankų Grotewohliui 
ir atominių bombų Wilhelmui 
Pieckui. Laikas jau gražinti 
Vokietijai, pagaliau denacifi- 
tkuotai, jos didybę, jos unifor
mas, jos Wehrmachtą, jos 
Tadt'o organizaciją, Gestapo 
ir ginklus... Susivieninkime vi
si už vieningą, stiprią Jr galin- 

. gą bei pilną apetito Vokieti
ją”!

Tame suklastuotame nume
ryje daug labai įdomių smul
kių naujienų apie kasdienines 
vidutinio Rusijos piliečio Boris 
Aleksandrovič Staqoff... apie 
ruošiamą didelę manifestaciją 
pagerbti neseniai likviduotus 
satelinių kraštų lyderius, pa
rodija tikrosis “Raudonosios 
Vėliavos” kolumnų ir t. t.

Tikrasis kompartijos orga
nas įspėjo vėlesnioje laidoje 
to suklastuoto numerio nepirk 
ti pavadindamas jį “goebelsi- 
ne provokacija”...

Prancūzijos senate tą dieną 
pasigirdo neįprasti balsai:

buvo
prisidėti prie

Maskvos užim-

kuo greičiausiai

tijai derinantis prie paSkuti-
• nių Kremliaus instrukcijų tie 

plakatai susilaukė labai smul- ' 
kiomis ^raidėmis atspausdintų^ 
ir kompartijos klijuotojų* pri- • 
lipdytų pastabų: “Savaime su
prantama, kad Vokietija, kaip 
savarankiška valstybė, turi tei 
sę kurti savo ginkluotas, pajė-* 
gas.” ,

Pati paskutinė balandiškai 
nuotaikai istorija ateina iš pa
čios Rusijos gelmių.

’Senas kolchozininkas užsnū
do beklausydamas pirverstinų 
vakarinių kursų —politgraipa- 
tos, kuri skaitoma kaip dva
sios penas po dienos darbų.

Staiga paskaitininkas šūkte
li į užsnudusįjį:

— Dėde Vladimirai, kaip tau 
atrodo, ką tu galėtum apie 
Staliną pasakyti?

Trindamas akis dėdė Vladi
miras nežino ką sakyti: '

—Palaukit, na, galėtų gi bū
ti dar blogiau...

— Ką tu tuo nori pasakyti?
— piktai sušunka partijos se
kretorius. — Tuojau atsiimk 
savo žodžius atgal!

— Gerai, gerai,— sako dėdė 
Vladimiras.— Blogiau būti ne
galėtų... . Z _Z •;

IŠ VISO PASAULIO

Deportuos nepageidau
jamus svetimšalius

Vyriausias Teismas pripaži
no įstatymą teisingu, jog de- 
partuojamieji nepageidaujami 
svetimšaliai, 6 mėnesių bėgy 
neapleidę Ameriką, galės būti 
nuteisti kalėjimu iki 10 metų.

Sis nutarimas palies 3,000 
svetimšalių, kurie pamerkti de 
portacijai, iki šiam laikui te
begyvena. Amerikoje, aiškinda
miesi, jog negauna vizos į ki
tą valstybę.

• Nuo 1948 metų Čekoslovakijoje buvo nubausta sunkie
siems darbams 250,000 žmonių, mirties bausme 25,000 ir kalėti 
iki gyvos galvos 50,000.

• Indokinijoje prie Raudonosios upės prancūzams pasi
sekė sumušti komunistus. t

• šiomis dienomis išeina 8 kalbose Von Papeno, tarnavu
sio Kaizeriui ir Hitleriui, memuarai. Buvęs nacių ambasadorius 
laisvai gyvena Vokietijoje užsiimdamas medžioklės sportu.

• Grupė amerikiečių mokslinkų nustatė, kad amerikiečiai 
riebūs, turi 200,000 tonų nereikalingų riebalų, kas reiškia, 
buvo prarastas milijardas darbo valandų.
• 43 valstybėse vyksta telefono streikas. New Yorke kol 
veikia automatinės stotys, bet su tolimesniu susisiekimu 
sunkumo. Streikuoja 67,000 tarnautojų.
• šią vasarą j armiją bus pašaukta 800,000 jaunų vyrų,

pakeitimui tų kareivių, kurių tarnyba baigiasi artimiausiu laiku. 
Mrs. Rosenberg mano, kad teks pašaukti jaunesnius kaip 20 me
tų jaunuolius. *

• Po aviacijos katastrofos JamaicaN. Y., keturi miesto 
valdybos nariai patiekė pasiūlymą uždaryti La Guardia aero
dromą.

• Egiptas pareikalavo Varšuvos vyriausybę atšaukti save 
ambasadorių Kaire.
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