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Korėjos derybose pasiektas rekordas

Atlanto armijos štabo rūbinėje...
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Pernai žąsį valgė... 
Apie dainaviečius 
šuniškos istorijos 
Moterys ir pasaulis

JUOZAS TYSLIAVA
šįmetPernai žąsį valgė 

pilve girgsi. Girdi,—
“...kodėl kunigaikštis Vytau

tas nekariavo už Klaipėdos ir 
Karaliaučiaus Lietuvai prijun
gimą? Kodėl jis, be, reikalo 
lindo į rytus?...”

Taip rašo Laisvė, kurios re
daktoriai, kaip jau visiems ži
noma, ne pirmas kartas sap
nuoja, kad‘sapnuoja. •

Tilžė pavadinta Soviecku, 
Karaliaučius — Kalingradu, o 
visa Mažoji Lietuva į pietus 
nuo Nemuno įjungta į... Lenin - 
krado sritį, bet lietuvių komu
nistų laikraštis klausia, “kodėl 
kunigaikštis Vytautas.... lindo į 
rytus?”

Tiesa, Laisvė mėgina aiškin
ti, kad Vytautas bijojęs “už
rūstinti Vatikaną”...

Taip gali rašyti tik Laisvė, 
kuri, bijodama užrūstinti 
Kremlių, ikb šiol dar nė karto 
neišsižiojo apie Mažosios Lie
tuvos rusinimą.

* :

Apie Dainavos ansamblį, ku
rio koncertas jau čia pat, šį 
sekmadienį, vienas chicagietis 
man rašo:

“Tai nuostabus meno kūrė
jų kolektyvas. Ne lengvos sąly
gos jam buvo tremtyje. Bet jis 
dirba ir» nuolat tobulėjo. Da
bar, kai dainaviečiams tenka 
dirbti fabrikuose, rodos, nė kal
bose negalėtų būti apie pažan- 

*’ gą. Bet jvyko priešingai. Galiu 
atvirai pasakyti, kad šiandien 
Dainavos Ansamblis neturi sau 
lygaus...”

Toliau laiške sakoma, kad 
“Dainavos Ansamblis yra tur
tingas ne tik savo talentais, 
bet ir nepaprastai gražiomis 
moterimis...”

Na, ši sekmadienį,, nuėję į 
Carnegie Hall, įsitikinsime..

♦ ♦
. . .. . ♦

Visi Amerikos laikraščiai 
parašė apie vėlionio Roosevel- 
to kalaitės Falos laidotuves.

šuniškas gyvenimas, bet be- 
veik žmogiškos laidotuvės?..

Bet ir šunims, kaip jr jų žmo
nėms, ne visada kaulas su mė
sa.

Pavyzdžiui, tie patys laikraš
čiai rašė apie keturis šunis, ku
rie, besivydami kalnų liūtą, 
Įstrigo Washingtono valstybės 
viršukalnėse ir ten, daugiau, 
kaip dvi savaites, jie kovojo 
su šalčiu, badu ir alkanais 
arai...

Deja, ta jaudinanti 
baigėsi sūnų nenaudai, 
vienam tų— keturkojų 
pavyko išsigelbėti.

Jungtinių Tautų darbo pro
gramoje yra ir toks punktas, 
kaip kova su skėriais.

Nenuostabu, nes vargiai, ar 
žemės' kamuolyje . yra vieta, 
kurios nebūtų palietusi ta 
“Dievo rykštė.”

Skėriai, kurie žaliuojančios 
žemės plotus bematant paver
čia tyrais, pradeda plūsti — 
kada?

Ogi — kai jie būna rausvos 
spalvos.

Ar nemanote, kad skėriai, 
apie kurių antplūdžius kalba
ma Biblijoje, daugiau, negu 
vienu atveju, yra panašūs mū
sų dienų bolševikams?

Tai “raudonasis tvanas,” 
anot šeiniaus.

Sužavetas viešnia iš Olandi
jos, karaliene Juliana, vienas 
Brooklyno advokatas (Richard 
O. Levy) šoko organizuoti mo
teris, — moteris, kurios turė
tų vąldyti pasauli...

Išleidęs knygą, Kodėl mote
rys turėtų valdyti pasauli, da- 
Įjar tas advokatas ragina mo
teris mesti demokratų ir re-

GEN. EISENHOWERIS PRIEŠ TAFTĄ
Prezidentas Trumanas pagaliau sutiko atleisti Eisenhoweri iš Atlanto ar
mijos vado pareigų — Gen. Gruntheris bus jo Įpėdiniu - Eisenhoweris turi 
visas galimybes būti republikonų kandidatu — Priešingai, galimas daly

kas/jog Trumanas persigalvos ir pasiliks demokratų kandidatu

armijos komandavimo 
šį kartą pasitvirtino. 

Trumanas leido 
sekretoriui 
paliuosuoti 
iš pareigų

buvo tikėtis,

Gandai, kurie paskutinę sa
vaitę vaikščiojo, apie gen. Ei- 
senhowerio pasitraukimą iš At 
lanto 
posto
Prezidentas 
krašto . apsaugos 
Robertui Lowett 
gėn. Eisenhowe*į 
nuo birželio 1 d.

Kaip ir galima 
pats generolas paprašė balan
džio 2 d., kad būtų atleistas.

HAš prašau imtis reikalingų 
žygių, mane paliuosuoti iš pa
reigų nuo birželio 1 d., kad ga
lėčiau grįžti į J. A. Valstybes.

“Aš manau, kad uždavinys, 
dėl kurio aš buvau pašauktas 
į aktyviąją tarnybą, yra už
tenkamai pasiektas. Atlanto 
vadovybė suorganizuota ir pa
grindiniai klausimai * išspręsti.

KAS BUS JO ĮPĖDINIS?
Į tai R. Lowett atsakė:
“Jums prašant, ir preziden

tui sutinkant, aš paliuosuoju 
jus iš pareigų nuo birželio 1 
dienos, kad jūs galėtumėte su
grįžti į Ameriką”.

Prezidento sekretorius Short, 
paskelbęs šiuos du’ laiškus, sa
ko, kad dar yra kitas susiraši
nėjimas, kuris pasiliks paslap
ty- _ '

Kiek tai liečia tas paslaptis, 
jas neatidengiant, galima pa
žymėti vieną, jog gen. Eisen
howeris savo laiške krašto ap
saugos sekretoriui, siūlo būti
nai į savo vietą paskirti gen. 
Gruntherį. Atrodo, kad Wash- 
ingtonas šį pasiūlymą galuti
nai patvirtins.

Pradžioje buvo galvota apie 
gen. Ridgway, kuriam daug 
simpatijų reiškia prez. Truma
nas, bet du dalykai kliudo jo 
paskyrimą:

1. Karėj os karas dar nebaig
tas ir Jungtinių Tautų armi
jos vadas turi iš arti sekti de
rybų eigą. - į

2. Krašto apsaugos ministe
rija galvoja, jog Eisenhowerį 
galįs pakeisti tik toks žmogus, 
kuris labai gerai supranta da
lyką ir galįs j į-tęsti iki galo.

KOVOJ PRIEŠ TAFTĄ
Vadinasi, ' birželio 1 d. Ike 

nusimes uniformą ir, kaip ci
vilis, pradės rinkiminę kam
paniją.^

Iki šiam laikui jis nesiskai
tė oficialiu kandidatu, bet nuo 
birželio 1 d. jis su visu svoriu 
mesis prieš Taftą ir šiam var
gu ar pavyks atsilaikyti prieš 
tokį stiprų kandidatą, kuris 
Amerikos kino teatruose suke
lia aplodismentų aufiras, tuo 
tarpu Į Tafto pasirodymą nie
kas nereaguoja. 1

šita kova tarp Eisenhowerio 
ir Tafto žada būti labai smar
ki, kol republikonų konvenci
joje liepos 7 d. Chicago j e bus 
nutarta kiuris iš jų bus kandi- ' 
datų į prezidentus.

Kokie yra Eisenhowerio 
limumai laimėti šią kovą?

Atrodo dideli. Iki šiam 
kui jis dar niekur nebuvo 
šytas oficialiu kandidatu, daug 
kam nebuvo žinoma, ar jis sta
tys savo kandidatūrą, ir ne
žiūrint to, jis eina priešaky.

publikonų partijas 
zuoti savo, moterų

Savo laiškuose, 
siuntinėja moterų
joms, advokatas sako, kad pa
saulyje nebus taikos, kol ji 
valdys kraujo ištroškę vyrai.

Įdomu, ką tas moterų val
džios šalininkas galvoja apie 
popiežių.

Nejaugi jis mano, kad ir tą 
vietą turėtų užimti moteris...

DU GALIMUMAI
Jau dabar politiniuose slougs 

niuose užsiima spėliojimų žai
dimu.

Jei Ike nugalės Taftą, tai 
galimas dalykas, kad Truma- 
nas pasiliks prie, savo nutari
mo ir visiškai pasitrauks iš 
ringo. Tokiu atveju, atrodo, 
jog Eisenhoweris laimės prieš 
demokratų kandidatą,% nežiū
rint kas jis bebūtų Kefauveris 
ar Stevensonas. Jei smarkiai 
dešinieji republikonai (Mac 
Arthuro šalininkai) atsisakys 
atiduoti savo balsą už Ike, tai 
jis nemažai gaus balsų ir iš de
mokratų pusės. Tokiu būdu jis 
taps busimuoju Amerikos pre
zidentu.

Antra galimybė: Taftas ga
lutinai bus paskirtas republi- 
konų kandidatu. Tuo atveju, 
didžiuma mano, kad Tr u ma
nas, nenorėdamas ’ krašto sta
tyti į-didelį pavojų, sutiks at
siimti savo nutarimą ir pasi
liks demokratų kandidatu. To
kiu atveju, rinkiminė kova, 
ypač po plieno įmonių streiko, 
bus ypatingai smarki tarp dvie

Gen. Eisenhoweris atsisveikina su Europa

— Sveiki! Posėdis atideda
mas?

— Gerai! Iki rytojaus!
Pan-Man-Jon praėjusią sa

vaitę turėjo įvykti komunistų 
ir sąjungininkų delegacijų po
sėdis apsvarstyti paliaubų kon 
trolę. Bet jo trumpumas sumu- 
šo visus iki šiol buvusių posė
džių rekordus.

Jis tęsėsi tik 90 sekundų, 
tiek kiek reikėjo laiko abiem

1953 m. rupgpiūčio 20 
bus istoriška data?

Ar 1953 m. rugpiūčio 20 d. 
bus istoriška data pasauliui?

Taip, atsako kai kurie moks 
liniukai, kurie pagal Cheopso 
piramidės apskaičiavimus, sa
ko, kad tą dieną turės įvykti 
“kaž. kas ypatingo”.

Bet kas? Ar tai bus trečiojo 
pasaulinio karo pradžia? Ar 
mirs- Stalinas? Ar pasirodys 
Hitleris? Ar bus sukurta taika?

Nieko nežinoma. Amerikie
čių astronomas Charles Piazza 
Smith yra apskaičiavęs, kad 
Cheopso piramidės pakopos 
sutampa su svarbiausiais įvy
kiais pasaulyje. Pagal jį sekan 
čioji data esanti 1953 m. rug
piūčio 20 d.

Bet kiti mokslininkai tvirti
na, kad tai klaidinga.

PAGALIAU JIE ATVYKSTA

jų grupių, vienų smarkiai pa
linkusių į dešinę, kitų į kairę.

Didžiuma galvoja, kad tokiu 
atveju demokratai išeis laimė
tojais, nes amerikiečių tauta 
krypsta į naujas socialines 
koncepsijas.

Su kokiais ginklais ir su ko
kiais šūkiais generolas Eis
enhoweris,' kad tapus dienos, 
žmogumi, susitiks su savo kon
kurentu?

Sakoma, kad jis pasiruošęs 
kovoti prieš per daug didelius 
mokesčius, kurie gula ant ame 
rikiečių .pečių, prieš kišimąsi 
vyriausybės į privačius 
lūs.

Jo šūkiai dėl vidaus 
tikos dar yra bendri, tik 
minėje kampanijoje 
kiau pasisakys.

Gi dėl Amerikos užsienio po
litikos, tai jis norįs ir toliau 
padėti Europai pasidaryti tvir
tu barjeru prieš bolševizmą. 
Jis aiškiai pasisako,, kaip ir 
prez. Trumanas, prie$ preven- 
tyvinį karą, bet norįs išdirbti 
tvirtą tinklą, kuris užtikrintų 
taiką.

reika-

poli- 
rinki- 

jis aiš-

Ar tai ne komedija?

reikalinga suvieny- 
Dėl to, kad armi- 
kiekviena Europos 

yra tokios, jog va-

delegacijom pasisveikinti, pa
sakyti labą dieną, pasiūlyti su
sirinkti, kitą dieną ir persiskir
ti nė vienu žodžiu daugiau ne
ištariant!

Korejoje ne visada iš patrankų šaudoma...

Pagaliau visų laukiamas Dainavos ansamblis, priešaky su St. Sodeika, (viršuje) atvyksta iš 
tolimos Chicagos ir koncertuoja ši 'sekmadienį, Carnegie salėje, New Yorke.

ATLANTO ARMIJA ‘IŠBANDOMA’
Paryžiuje vyksta Atlanto armijos sovietiški “manevrai” — Diskusijose 
dalyvauja visų sektorių viršininkai—Prancūzų" gen. Larminat siūlo iš tau
tinio patrijotizmo pereiti i europini patrijotizmą - Projekto realizavimas 

tebesusiduria su dideliais sunkumais
Atlanto armijos įsteigimas 

turi ne vien tik karinį svarbu
mą, bet tai yra vienas iš pa
grindų, kurie padės suorgani
zuoti rytojaus Europai.

Jau savaitė laiko, kai į Pa
ryžių susirinko žvaigždėtieji 
generolai ir admirolai daly
vauti “kambariniuose manev
ruose” kurie vyksta SHAPE pa
talpose. šių manevrų tikslas 
yra patikrinti, ar vadovybė ir 
štabai yra pasiruošę staigiai 
atakai iš rytų, ar Europos ar
mija jau realizavo savo .projek
tus.

šią operaciją kontroliuoti 
’ pavesta Eisenhowerio pava
duotojui maršalui ’ Montgome- 
riui. Visi Atlanto, štabo kari
ninkai .buvo: “sumpboližuoti”. 
Admirolas Robert Carney, At
lanto jėgų pietuose vadas, at
skrido iš Neapolio. Generolas 
Juin, centrinio sektoriaus va
das, atvyko iš Fontainebleau, 
admirolas Sir Patrick Brind, 
šiaurinio sektoriaus vadas,- at
vyko iš Olso. šalia to dalyvau
ja visi atskirų ginklų rūšių vir
šininkai ir štabų karininkai.

Apie šių operacijų rezulta
tus, aišku, nieko negalima su
žinoti. Korespondentai į salę 
neįsileidžiaini. Karininkai ne- 
šiajasi “Top secret” arba “Ult
ra confidentiel” bylas.

Kodėl gi 
ta armija? 
jos, kurias 
tauta turi,
kariečiai pirmomis karo die
nomis su bolševikais būtų pri
versti Vokietiją ir Ruhro kraš- • 
tą užleisti priešui. Vienintelis 
būdas išvengti šią katastrofą,, 
anot gen. Eisenhowerio, tai į- 
traukti vokiečių kareivius. Iš
vengimui Wehrmachto atstei- 
gimo, kam smarkiai priešina
si Prancūzija, tėra tik vienas 
būdas, įjungti vokiečių dalis į 
kitus vienetus, kad jie atskirai 
negalėtų sudaryti kovos viene

tus, kitaip sakant, sudaryti 
Europos armiją.

Dėl šio pareiškė nuomones 
du dideli kareiviai: generolas 
Eisenhoweris ir gen. Larminat. 
Vienas ir kitas išdėstė sunku
mus, su kuriais susiduria pro
jekto realizavimas. Bet abu su
taria, kad dalykas realizuoja- 
jamas.

Sunkumai paeina nė iš ka
riško taško žiūrint, bet daž
niausiai 
tinių ir 
čių.

Kalba
kūmų nesudaro. Manevrai įro
dė, kad įvairių tautų kareiviai 
puikiai moka manevruoti.

■ r-?" ^<5? ~ k.Kokia turės būti si armija"? 
Ji; pirmiausiai, turi priklausy
ti nuo virš-tautinių organizmų. 
Jos pagrindiniai tautiniai vie
netai, vadinami grupėmis, su- 
sidedės iš 12-15,000 žmonių, 
kalbančių vienoda kalba.

Armijos korpusas susidės iš 
3 ar 4 grupių skirtingų tauty
bių. Sakysim, vienam korpuse 
galės būti dvi grupės prancū
zų ir viena grupė vokiečių.

Rumunijoje pradėtos masinės deportacijos. Pagal ofi
cialų dekretą, iš Bukarešto bus deportuota daugiau kaip 200,000 
asmenų.

• Lenkijos ambasadorius Egipte atsisakė grįžti į Varšuvą: 
ir kreipėsi į Meksikos vyriausybę, kad jam būtų duotas leidimas 
apsigyventi Meksikoje.

• šią savaitę suėjo 40 metų, kaip žuvo laivas Titanikas, 
susidūręs Atlante su ledų kalnu. Tada iš 2,500 keleivių, 1,500 
nuskendo.

• Didžiuma lenkų laivų šiuo metu vežioja iš Baltijos uOs 
tų ginklus į Kiniją. Pakeliui jie nestoja jokiame nuoste. Persi
jos Įlankoje, atviroje jūroje, pasikrauna naftą iš lenkų tanklai
vio, kuris ten visą laiką plaukioja, prisilaikydamas persų uoste.

• Egipto rinkimai į parlamentą, kurie buvo paskirti atei
nanti mėnesį, atidedami neribotam laikui. *

• Indijos mokslininkai daro bandymus, kaip saulės spin
dulius panaudoti šildymui (virtuvei) ir šaldymui.

• Nevarioje buvo padarytas naujas spogimas su atomine 
bomba.

• Washingtone nukrito vienas iš didžiausių Amerikos bom
bonešių, skirtų atominių bombų pervežimui, žuvo 15 žmonių.

• Bolivijoje nacionalistams revoliucija nepasisekė. Gen. 
Ballivian. t surinko ištikimiausius pulkus ir sumušė revoliucio
nierius. Gen. Seleme ir nacionalistų lideris Silez Suaco pabėgo. K

• Švedijoje areštuotas “Taikos komiteto” pirmininkas 
Nordstrand, pakaltintas šnipinėjęs Maskvai.

• Graikijos vyriausybė atėmė generolui Papagos, buvu
siam vyriausybės pirmininkui, kai kurias teises ir privilegijas. *

• Egipto ambasadorius Londone, kuris buvo atšauktas j 
Kairą, dabar grįžta į Londoną.

Panašiai bus daroma su avia 
cija ir laivynu’.

Gen. Larminat primena, kad 
armija nesusideda vien iš pa
trankų ir tankų, bet fr žmonių, 
o žmonės kovoja dėl kokio 
nors tikslo. Ir štai čia kaip tik 
yra reikalas tautinį patrijo- 
tizmą perdirbti į europinį pa- 
trijotizmą, kas reiškia, kad 
Europos karys, turės muštis už 
vakarų civilizacijos gynimą. '

Aišku, dar ne rytoj prancū
zų ir vokiečių kaimietis reikš 
vienodą patrijotizmą. Tas at
eis su laiku. Larminat siūto vo
kiečių karininkų kadrą paruoš
ti prancūzų karo mokyklose, ir 
atvirkščiai, nes tas duos pro
gos kariškiams fraternizuotis.

Aiškiai įrodyta;- IcadsEtwopa. 
tegalės būti ginama tik kaip 
vienas vienetas, bet ne mažom 
dalimis. Tą jau supranta ir- 
vairių Europos kraštų- parlą-Ą 
mentai. Tad, gal būt, vieną die 
na Europai tikrai prasidės 
nauja era.

Ir jei tas bus pasiekta, ar ne., 
juokinga, tai tik dėka sovietų 
grasinimų. Jei jie nebūtų gra
sinę, Europa niekad nebūtų 
susiiungusi.



LITHUANIAN WEEKLY

JUOZAS

Švedija

A. J AŠMANTAS

“JUODOJI MIRTIS”
epi-

grynai lietuviškos kilmės

pa-
Re-

Taika su

vų. varstų tikrai lietuvišku?
Tai noras būti lietuviu kū

ninį ginimą paverčia tiarai lie
tuvišku ir šis noras reiškiasi 
dvejopai: sąmoningu apsi
sprendimu už lietuviškumą • ir 
aktyviu lietuviškumo palaiki-

Vien tik kūninis gimimas 
dar nepadaro žmogaus lietu
viu. Ko dar reikia, kad prigim
tasis pagrindas, gintas i; tė-
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Argi jau būtų prasidėjęs 
demijų karas?

Tokį klausimą neseniai 
statė U. S. New and World
port, rašydamas apie bakte
riologini karą. Jis klausia ar 
tik rusai nebus pradėję bakte
riologini karą prieš Ameriką.

Nes kai kuriose Kanados pa
sienio vietose tarp gyvulių 
pradėjo plisti paslaptinga epi
demiją, gi septyniose vakarų 
valstybėse pasirodė nuodinga 
žolė, dėl kurios jau išgaišo ne
mažai gyvulių.

—- Argi rusai būtų pabėrę 
mikrobus Amerikoje? — klau
sia šis savaitraštis. Ir jis at- 
*pko: Jaip. Neišaiškinamos epi
demijos jau prasidėjo vakari
niame kontinente. Galimas da
lykas, kad jos kilo natūraliu 
būdu, bet valstybės saugumo 
valdininkai mano, kad tai jau 
esanti bakteriologinio karo 
pradžia.
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Kosmopolitizmas yra vienas iš nutautėjimo pavojų — Vieno noro būti lie
tuviu dar neužtenka — Reikia remti Jietuv.škas institucijas ir išsilaikyti

- tautine prasme — Neleiskime mūsų garbei pražūti

ir Korėjoje visos 
būtų pasklidusios 

kaltės?

Nejaugi 
epidemijos 
dėl žmonių

Kinų komunistai stengiasi j-
rodyti, kad tai amerikiečiai 
veda bakteriologinį karą ir ko
vo 15 d. Pekino komunistų 
laikraštis Liaudies Dienraštis 
įsidėjo per visą puslapį foto
grafijas, su kurių pagalba no
ri įrodyti, jog numestiem su 
specialių bombų pagalba vabz
džiai skleidžia epidemijas.

N. Y. Times persispausdino 
šias fotografijas pirm davusios 
ištirti mokslininkams specialis 
tams, kurie papunkčiai atsako 
i kaltinimus ir pabrėžia, kad 
visi šie fotografiniai dokumen
tai esą sufalsifikuoti.

Kinai sako, kad nešiojančios 
epidemijos mikrobus musės 
esančio mažesnės, negu nor
malios, negali skraidyti, o tik 
šliaužioja, gi uodai visai skir
tingos formos...

Jei musės neskraido, tai čia 
nieko nuostabaus. Kada šalta, 
musės vaikšto, 
neskraido. O 
dar ne vasara.

Gi dėl uodų,
darė gražiausiai, 
sparnus ir aišku, uodas pasi
darė nepanašus į kitus uodus...

Atvaizduotoji nuotraukoje 
bomba, kuri neva tarnavusi 
bakterijų paskleidimui, yra ne 
kas kita, kaip atsišaukimams 
mėtyti bomba, kurion sudeda
mi lapeliai...

kaip girtos, bet 
Korėjoje dabar

komunistai pa- 
nupešiojo

mu. •
Sąmoningas apsisprendimas 

yra pats pagrindinis.
Gyvenant Tėvynėje, jis į- 

vyksta savaime. Bet tremtyje 
jis turi virsti mūsų valios ryž
timi.

Tiesa, iš Lietuvos atvykusiai 
kartai jis nėra, sunkus. Suau
gusieji retai kada savos tauty
bės išsižada. Bet prieš jaunųjų 
akis šis klausimas atsistoja vi
su savo sunkumu. Lietuvos ne
matę arba ją tik trumpai te- 
matę vaikai yra nuolatiniame 
pavojuje nutolti nuo lietuvis-, 
kosios dvasios. Svetima aplin
ka ir su ja susijusios pagun
dos, mokyklos ir visuomenės 
pastangos sulieti tremtinius su 
jų gyvenamo krašto kultūra, 
vis dar labai neaiški politinė 
padėtis, įsikūrimas svetimame 
krašte — vis tai yra veiksniai, 
kurie nežada nieko gero jau
najai kartai.

Amerikoje kyla dar vienas 
specialus pavojus, kurį būtų 
galima pavadinti pasaulio pi 
liečio vilione.

Viena ponia neseniai rašė: 
“Mano Romas, zparojęs šian
dien iš mokyklos ir išgirdęs 
apie Lietuvą, pasakė: ‘O kodėl 
mes negalime būti geri pasau
lio piliečiai?”
• Ką jam atsakė jo motina, 
nežinau. Bet jau pats klausi
mo iškėlimas rodo, kad 'Ameri
kos mokyklose vaikų mintys 
yra kreipiamos pasaulio pilie
čio linkme tam, kad jos nutol
tų nuo jų Tėvynės. Kosmopo
litizmas jiems yra diegiamas 
nauju ir. sunkiai nugalimu pa
vidalu. Todėl sąmoningas ap
sisprendimas tiek savyje, tiek 
savo šeimoje šiandien yra vie
nas iš pagrindinių lietuviškų
jų mūsų tremties uždavinių. 
Jaunosios kartos akivaizdoje 
negalima būti neaktyviu lietu
viu, nes kiekvienas neaktyvu
mas gresia virsti lietuviškumo 
laidotuvėmis. Jaunoji mūsų 
karta turi giliai jausti, kad ne
galima būti geru pasaulio pi
liečiu, nebūnant geru tautie
čiu. Kas nemyli savo motinos, 
tas bus melagis, tvirtindamas 
mylįs svetimuosius.

Tautinis apsisprendimas yra 
tokios didžios reikšmės, kad 
jis net jr nelietuviškos arba ne

Religijų istonja (2)

RUSIJA YRA DIDŽIAUSIASAGRESORIUS PASAULYJE
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Nežiūrint kas ją valdė, ji buvo ir tebėra didžiausia imperialistinė valstybė

menu, literatūra, bendruome
ne su įvairiais jos politiniais 
ir kultūriniais organais. Visi 
šie dalykai turi būti žmogui 
savi, visus juos j is turi globoti, 
jiems skirti savo laiko ir savo 
lėšų. Tremtiniai padarytų di
delę klaidą, laikydami save 
lietuviais viduje, bet nesirū
pindami regimomis lietuvišku
mo apraiškomis. Mūsų tautybė, 
mirs, jei mes leisime sunykti 
mūsų kultūrai ir mūsų ben
druomenei. šie dalybai yra tau 
tos dvasios apraiškos. Būda- 
męs gajos, jos žadina bei pa
laiko ir mūsų vidų. Todėl tau
tinis apsisprendimas turi būti 

'.lydimas tiesiog troškulio vi
sam, kas tik yra lietuviška.

Nesakykime, kad mes nesu
kuriame amžinų vertybių ar

rn išria šeimą, tenka dide- 
atsakingas uždavinys: su- 
nelietuviškos pusės šir-

apsisprendimą už Lietu-

nei mūsų 
visuomeni- 
neatsilieka 
bet jomis

Kad Korėjoje kaž kas ne
normalu, rodo tas pavyzdys, jog 
olandų kareiviai, grįžę iš Ko
rėjos, Rotterdame perskleidė 
naują rūšį raupų epidemiją.

Dabar visi uostai nori įvesti 
“karantinus” visiems atplau
kiantiems iš Korėjos laivams.

į Kalbant apie bakteriologinį 
karą, tai jų jau būta ir praeity.

1918 metais vokiečiai epide
mijų skleidimui naudojo žiur
kes, gi vėliau, šiame kare, kon
centracijos stovyklose laiko
mus belaisvius apkrėsdavo 
cilomis, kad jie savo keliu 
krėstų išlaisvintojus.

Šio karo metu vokiečiai
vo stipriai apsirūpinę bakterio-

' loginiais ginklais. Paryžiuje 
jie buvo įsteigę laboratoriją, 
kurioje buvo gaminami pavo
jingi mikrobai.

ba- 
ap-

bu-

Jei nebus imtasi prieš 
epidemijas priemonių, tai 
šaulį galės ištikti tas, kas 

metais, kada
išpiovė mili-

tas
pa- 
bu

tų
M

laikų bū- 
kartą dėl 
priemonių 
plistų ir 

negu

vo įvykę 1348-49 
“juodoji mirtis” 
jonus žmonių. 

Skirtumas nuo 
tų tik toks, kad
greitų susisiekimo 
epidemija greičiau 
apimtų didesni plotą, 
anais laikais, pridarydamos žy 
miai didesnį skaičių aukų.

žmo
nes padaro lietuviais. Mes tu
rime pasisakyti prieš tautinių 
atžvilgiu mišrias vedybas. Ta
kiau negalime užmerkti akių, 
kad mišrių šėimų tremtyje at
siras nemaža. Jas nulems dau
gelis sąlygų, asmens atitiki
mas, nelygus lyčių pasiskirsty
mas atskiruose kraštuose, len
gvapėdiškas moterystės supra
timas, kartais net medžiaginės 
aplinkybės.

Bet argi mišrios šeimos ir 
turės pasilikti mišrios? Ar ne
bus mūsų uždavinys jas pada
ryti grynai, lietuviškas tiek ne
lietuviškosios jų pusės, tiek jų' 
prieauglio atžvilgiu- Klausi
mas yra savaime aiškus.
— S ve ti m o krau j o mes nebijo- pasaulinio masto veikalų, nu- 
me, bet mes bijome svetimos stebinančių žmoniją. Lieuviš- 
dvasies. Ne todėl mes pasisa
kome prieš mišrias vedybas, 
kad būtume rasistai, bet todėl, 
kad nenorime netekti savo 
bendruomenės narių. Todėl 
kiekvienam lietuviui,, sukūru
siam 
lis ir 
kurti 
dyje
vą ir tuo būdu įjungti ją į mū
sąja bendruomenę bei mūsąją 
kultūrą. Bųtų rasistinė nuodė
mė apsisprendimo nepaisyti ir 
kiekvieną nelietuviškos ar ne
grynai lietuviškos kilmės žSjo- 
gų laikyti nelietuviu. Tokiu bū
dų mes netektume ne tik dide
lės dalies Amerikos jaunimo, 
bet sykiu pasirašytume sau iš
nykimo dekretą, nes tremtis 
savaime vis daugiau įlies sve
timo krąujo į mūsų bendruo
menę. Gera yra, jeigu ir krau
jas yra lietuviškas, nes ir jis 
yra vertybė. Tačiau ne jis yra 
lemiantis ’ veiksnys. Galutinį 
žodį čia taria vis dėlto dvasia.

Noras būti lietuviu turi būti 
pagrindinė lietuviškumo žymė. 
Kodėl mes poetą O. V. Milašių 
laikome lietuvišku? Ar todėl, 
kad jo kraujas būtų buvęs per
dėm'lietuviškas? Anaiptol! Ta
čiau jis buvo aiškiai apsispren
dęs už Lietuvą. Ir todėl jis bu
vo lietuvis. Milašius tipo lietu
vių mes turime ir ateityje tu
rėsime dar daugiau. Jie visi 
turi būti mūsų priimami ir lai 
komi tikrais, pilnaverčiais ir 
pilnateisiais lietuviais.

Tačiau noras būti lietuviu 
neturi likti tiktai grynas dva
sios apsisprendimas. Apsispren 
dimas už Lietuvą turi reikštis 
lietuviškumo palaikymu tiek 
dvasine, tiek medžiagine pras
me. Tautybė nėra tik vidinis 
dalykas. Ne, ji yra ir regimybė, 
pasirodanti kalba, papročiais,

kąsias vertybes puoselėti mes 
turime ne todėl, kad'jos yra 
aukštesnės už kitų tautų, bet 
todėl, kad jos yra mums savos. 
Gali jos būti net menkesnės 
už svetimąsias (iš tikro tačiau 
nei mūsų mokslas, 
menas, nei mūsų 
nės organizacijos 
nuo svetimųjų),
vis tiek reikia rūpintis, kaip rū 
pinamės savo vaikais ir savo 
žmonomis, nors jie ar jos ne- 
visades savo gabumais ar savo 
grožiu pramoksta svetimus vai
kus ir svetimas žmonas.

Reikia tad rasti ir laiko, ir 
lėšų lietuviškoms institucijoms 
paremti.- Reikia rasti laiko pa
skaityti lietuviškai knygai ir 
laikraščiui,, paklausyti lietuviš
kų transliacijų per radiją, nu
eiti į lietuviškus susirinkimus, 
pakalbėti lietuviškais reika
lais. Reikia rasti lėšų išlaiky
ti Lietuvos laisvinimo organus, 
pasaulio lietuvių bendruomenę 
su jos įstaigomis, lietuviškos 
šalpos organizacijas, kultūri
nes įstaigas, lietuviškas mo
kyklas.

Išsilaikyti'tremtyje tikrai in
dividualine {prasme nėra dide
lė garbė. Mums reikia išsilaiky
ti ir tautine prasme. Todėl rei
kia išlaikyti visa, kas mūsų 
tautybę reiškia ir ugdo. Bet be 
mūsų aukos tai padaryti nebus 
įmanoma. O ši auka apima ir 
mūsų laiką, ir mūsų lėšas. Da
lies laiko ir dalies lėšų skyri
mas mums, kaip lietuviams, iš
silaikyti yra laidas, kad mūsų 
tremtis iš tikro bus Tautai ne 
apsunkinimas,’ bet palaima. 
Apsisprendimas be aukos yra 
miręs. Tremtis yrą ne tingaus 
lūkuriavimo, bet sparčios veik
los metas, veiklos Tėvynės atei 
čiai.

. Praeito karo metu sovietų 
propaganda buvo apsukusi gal 
vas ' net dideliems Washingto- 
no valdžios pareigūnams. Ne
žinodami Rusijos istorijos, jie 
buvo pradėję skelbti, kad Ru
sija yra didelė taikos mylėto
ja, kad ji niekados nėra užpuo
lusi, bet, priešingai, visados bu 
vusi kitų* agresijos auka...

Faktinai, Rusija niekad nė
ra buvusi jokia taikos šalinin
kė. Visa jos istorija — nuola
tiniai karai ir kaimynų žemių 
grobimai. Pavyzdžiui, 200 metų 
laikotarpyje Maskva dalyvavo 
128 karuose, kurių vos keturi 
tebuvo defensyvinio pobūdžio.

Galima drąsiai tvirtinti, kad 
Rusija didžiausias . agresorius 
pasaulyje. Štai kaip tas agre
sorius atrodo istorijos faktų 
šviesoje:

1487 — Jonas III užima Di
dįjį Novgorodą. Rusų ekspan
sija į Lediniuotą vandenyną.

1553 — Kazaniaus užkariavi
mas.

1556 — Astrachano užkaria
vimas.

1558-61 —Įsiveržimas į Balt- 
gudiją, Latviją ir Smolensko 
užėmimas.

1582 — Rusų veržimosi į Si
birą pradžia.

1617 — Stolbovo taika ir Ka
relijos padalinimas tarp Rusi
jos ir Švedijos.

1667 — Andrusivo taika ir 
Ukrainos padalinimas tarp Ru 
sijos ir Lenkijos.

1689 
čatką.

1696 — Azovo
1700 — Taika

Azovo bei jo žemių 
mas rusams.
.. 1703 — Peterburgo įkūrimas 
ingermanų žemėje, atimtoje iš 
Švedijos.

1721
Nystradte ir Latvijos, Estijos, 
Ocselio, Ingermanų ir vakari
nės Karelijos su Viipurio mies
tu užėmimas.

1723 — Rusai užima vakari
nį Kaspijos krantą su Derben- 
tu ir Baku miestais.

1739 — Turkai atiduoda ru
sams Azovą.

1743 — Taika Aabo (Turkų) 
mieste. Suomių žemių iki Ky- 
men upės aneksija. »

1773 — Pirmasis Lenkijos—
Lietuvos padalinimas. Rusai 
užima didesnę Baltgudijos da-

VOKIETIJOJE PASILIKĘ LIETUVIAIDIKTATORIAUS MEILUŽĖ EVA BRAUN DŽIOVININKAI ŠAUKIASI PAGALBOS
Ar pamatuotas šis Gautingo sanatorijos lietuviu skundas?

per vieną mitingą jis pastatė

Paskutines Hitlerio valandos (3)

bunkery, 
karininkai

linkės komiteto korespondenci
ja, pasirašyta pirmininko Al
girdo Jasaičio ir sekretoriaus 
H. Sivocho, dėl vietos stokos, 
talpiname kiek sutrumpinę.

Red.

Sovietai okupuoja

ją, šiaurės Bukoviną, Lietuvą, 
Latviją ir Estiją.

1944 — Rusai užpuola Šuo- ' 
miją ir priverčia ją kapituliuo 
tis.

1944 — Sovietai iš ųaujo o- 
kupuoja Estiją, Latviją ir Lie
tuvą. Taip pat okupuoja Vaka
rų Ukrainą, Rumuniją, Bulga
riją ir Vengriją.

1945
Lenkiją, įsteigia “liaudies res
publikas” Čekoslovakijoje ir 
Albanijoje, o Rytų Vokietiją < 
paskelbia esant sovietų sferos > 
įtakoje.

1945 — Okupuojama šiaurės 
Korėja ir Mandžūrija.

1949-50 — Kinija patenka į 
Maskvos bolševikų įtaką.

1950 — Prasideda sovietų re
miamas karas Korėjoje.

• Visi šie faktai aiškiausiai pa
rodo, kas buvo ir kas yra Rusi
ja. Nežiūrint kas ją valdė—ca
rai, Kerenskis, Leninas ar Sta
linas — ji buvo ir tebėra di
džiausia imperialistinė valsty
bė. Pavyzdžiui, antrojo pasau
linio karo pradžioje Sovietų 
Sąjunga turėjo mažiau, negu 
200 milijonų gyventojų. Dabar 
ji kontroliuoja apie bilijoną 
žmonių. Taigi, šiuo atveju, Sta 
linas pralenkė visus carus. Ne
žiūrint to, pasaulyje dar yra 

. kūdikių, kurie tiki, kad Stali
nas nori taikos...

. - X"

Iš keturių moterų, buvusiu su Hitleriu, tik dvi išliko gyvos -Hitleriui leng
viau buvo paimti visą Europą, negu pasidaryti Eva Braun savo meiluže— 

į Vokiška Pompadur nesidomėjo politišku gyvenimu — Eva vieną kartą 
bandė nusižudyti — Hitleris tikrumoje nekentė moterų

Rusai užima Kam-

užkariavimas, 
su Turkija ir 

atidavi-

Būti lietuviu yra garbė dau
geliu atžvilgių: politiniu, nes 
mes esame nuskriausti be mūsų 
kaltės, todėl turime teisės rei
kalauti, kad ši nežmoniška 
skriauda būtų atitaisyta, kul
tūriniu, nes mes^arp dviejų 
pasaulių —,Rytų ir Vakarų —, 
todėl esame pašaukti būti kul
tūros tiltu, istoriniu, nes mū
sų praeitis yra pilna didžių žy
gių, turėjusių reikšmės ne tik 
mums, bet ir visai Europai, vi
suomeniniu, nes tiek praeityje, 
tiek dabartyje mes parodome 
didelių organizacinių ir takti
nių gabumų, todėl pelnome ge
rą vardą visur, kur tik bent 
kiek esame judresni, etnogra
finiu, nes esame sena tauta, 
išlaikiusi nesugadintą kalbą, 
dainas, papročius, meną. Visi 
šie dalykai yra didelės verty
bės. Visus juos šiandien mes

(Nukelta į 6 psl.)

KAD MIRUSIEJI NEPRISIKELTŲ, UŽVERČIAMI SUNKIAIS AKMENIMIS
Laukinių gyvenime kiekvie

name žingsny \jsiterpia magi
ja. Anot jų, žmogus gali išnau 
doti viršgamtiškas jėgas, jei 
tik moka patenkinti tų jėgų 
norus.

Visad kaimelyje būna vie
nas, kuris geriau už kitus pa
žįsta magiją ir tokiu būdu tu
ri didesnę įtaką giminėje:

Jei gyventojai į juos dažnai 
kreipiasi pagalbos, tai taip pat 
būna atsitikimų, kad jie netei
singai apkaltinami dėl kokio 
nors nelaimingo įvykio: pot
vynio ar sausros, ir nužudomi.

Pas laukinius žmones magi
ja mažai ką bendro turi su re
ligija, tai tik Išnaudojimas 
viršgamtiškų jėgų, kurios lau
kiniams yra nesuprantamos. 
Bet magija taip maišoma su 
religija, kad sunku rasti ribą.

Magija ne tik tvarko žmo
gaus gyvenimą, bet ir gamtą. 
Jei saulė teka, jei pavasaris 
sugrįžta, jei prasideda lietaus 
sezonas, tai tik dėl to. kad bu
vo pildomas magiškas ritualas. 
Tad pas daugelį laukinių gimi
nių yra 
ninkai, 
gamtoj 
tytųsl.

Laukiniai tiki, jog burtinin
kus magijos išmokino dvasios. 
Kartais tos dvasios jiems pasi
rodo sapne ir 
dalykų, kartais 
tinka miške.

išmoko naujų 
jis dvasią su-

tautelės lauki-Trobrenderių 
niai galvoja, kad natūrali mir
tis esanti tik nusižudymas ar
ba žuvimas kare. Visos kitos 
mirtys esančios burtininkų 
darbas.

Moterys burtininkės laiko
mos pavojingesnėmis, negu vy
rai. Burtininkė, kuri augina 
dukterį ir nori, kad ji paveldė
tų profesiją, iš mažens ją mai
tina žmonių’ lavonais, 
skraidyti kaip paukštį 
bėti atsipalaidoti nuo 
pasidaryti nematoma.

Visa laimė, kad nuo visų bur 
tų yra apsigynimas. Burtinin
kas draugas, geriau apmokė
tas, gali apginti nuo užkeiki
mo. kurį buvo padaręs burti
ninkas priešas.

Beveik pas visus draudžia
ma vienos šeimos vaikams 
tarpusavy susituokti. Iš kur 
tas atsirado, mokslininkams 
nepavyko nustatyti. Laukinių 
giminė, sakysim, yra pasidali-

nusi į kelias grupes, kurių kiek 
viena turi kokį nors ryšį su gy
vuliu: driežu, šuniu, kiaule, 
krokodiliu... šitas gyvulis yra 
tos 
kas 
mi, 
mą

net burtininkai valdi- 
kurie 
viskas

turi sekti, 
tvarkingai

kad 
vys-

I
I

mokina 
ir suge- 
kūno ir

lau-

nuo 
pra-

išvedžiojimus, kad žmogus y- 
ra kilęs iš beždžionės, arba že
mesnio 
nyčios 
tus.

gyvulio, ir katalikų baž 
eucharistijos sakramenT

giminės “totemas”. Ir nie- 
negali apsivesti su moteri- 
kuri nešioja tokį pat tote- 
kaip jis, tai yra, jis negali

apsivesti su savo motina, sese
rimi, nei pussertmi iš motinos 
pusės. Tas verčia vyrus ieškoti 
žmor^is kitoj giminėj ir tas, 
atrodo nieko bendro neturi su 
religija.

Beaiškinant ši uždraudimą 
iškilo visa eilė problemų. Ką 
tas gyvulys turi bendro su 
kinio gimine?

Laukiniai, klausinėjami 
Polinezijos iki Kanados,
einant pro Kongo, davė beveik 
panašius aiškinimus. Vieni sa
ko, kad giminė kilusi iš to gy
vulio, kiti visai nežino, kad 
žmogus yra sūnus savo tėvo, f *

Dažnai šis gyvulys, kuris yra 
tos giminės “totem,” draudžia
mas užmušinėti ir valgyti.

Vietomis tas gyvulys laiko
mas giminės dievu ir jį valgo 
religiškai, kąip dievo kūną, ši
tas “totem” gal būt paaiškina

Bet yra giminių kurios ne
pripažįsta “totemo”. Sakysim, 
senovės Egipto faraonai galė
davo apsivesti su savo seseri
mis, kas yra didžiausiu nusi
kaltimu pas “totemo” pripa
žintoj us.

Laukiniai tiki, kad kiekvie
nas ^daiktas turi dvasią ir jų 
yra pilna aplink. Jos gyvena 
medžiuose, akmenyse, vande
ny... Kartais jos pasiverčia i 
driežą arba gyvatę ir atpažįs
tamos iš to, kad nebėga nuo 
žmogaus. Tada jas reikia su pa 
garba sutikti.

Andaman salos gyventojai 
tiki į visus fenomenus, aiškin
dami, kad jie turi dvasią “Ni
lą”. Ji gyvenanti medžių dre
vėje ir kada žmogus prisiarti
na, išlenda ir su peiliu nužudo. 
Ji neturi nė žmonos, nė vaikų 
ir maitinasi žeme.

Pati žmogaus asmenybė sa
votiškai aiškinama .pas lauki
nius. žmogus turi ne vieną bet 
dvi ar daugiau dvasių ir jei tik 
jis moka jas visas Išnaudoti, 
tai gauna gerus rezultatus.

Trobriando burtininkai gali 
pasiųsti tolyn antrąją dvasią, 
kuri kartais būna nematoma, 
o kartais pasiverčia į lapę, ar
ba į naktinį paukštį.

Anadamaniečiai draudžia 
miegantį žmogų budinti, nes
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1774 — Juodųjų jūrų pakraš 
čių nuo Dono iki Būgos ir Bar
bados užėmimas.

1775 — žygis prieš Ukrainos 
kazokus.

1783 — Krymo užėmimas.
1791 — Jassy, taika. Dniestro 

. sienų nustatymas.
___1793 — Antrasis Lenkijos —

Lietuvos padalinimas ir Ukrai
nos užėmimas.

1795 — Trečiasis Lenkijos pa 
dalinimas — Lietuvos, Baltgu- 
^ijos ir Latvijos okupacija.

1801—Gruzijos aneksija.
1809 — Fridrikshamo taika.

— Švedija atiduoda Rusijai vi
są Suomiją ir Aalandų salas.

1812 — Bucharest© taika.
Turkija atiduoda Besarabiją.

1815 — Vienos kongresas.
Lenkijos ir Lietuvos inkorpo- AmbrcLZlciuS 

—ravimas.
1828 — Persija priversta ati

duoti Erivaną ir Nachitschiva-
ną.

1829 — Andrianopolio taika.
Dunojaus įtakos ir Kaukazo su
Juodųjų jūrų pakraščiais anek

' sija.
1856 — Rusai užima Amūro

teritoriją Sibire.
1860—Assuri aneksija.
1864 — Galutinis Kaukazo, už r draugų darbai bei pasiaukoji- 

kariavimas ir čerkesų išviji
mas į Turkiją.

1868 — Rusai veržiasi į Tur
kestaną, užima Samarkandą 
ir Bokharą.

1873 — Khiva ir Turkestano
■okupacija.

1375 — Sakhalin© salos už
ėmimas.

1876 — Kokando
Turkestane.

1878 — Berlyno
Pietų Besarabijos,
Kars ir Ardahan užėmimas.

1881 — Galutinis Turkestano 
užkariavimas.

1898 — Kinai išnuomoja ru
sams Kvantungą su Port Ar- 
thuru ir Dairenu.

1900 — Mandžūrijos okupa
cija. ' . .

1939 — Vakarinės Baltgudi
jos aneksija.

1940 — Vakarinės Karelijos 
ir kitų Suomijos žemių anek
sija. Rusai okupuoją Besarabi-

(Atkelta iš 3 psl.)
nors pati revoliucija buvo pra
laimėta ir buvę revoliucionie
riai atsidūrė Sibire, arba išsi
sklaidė po visus-pasaulio kam
pus.

Ambraziejus, kaip visų mi
nėtų įvykių dalyvis, gali 
džiaugtis ir didžiuotis, kad ir

okupacija

kongresas.
Batumo,

mas nenuėjo niekais, bet, prie
šingai, buvo apvainikuotas di
deliais laimėjimais.

Apie Ambraziejaus veiklą 
Amerikoj, aš nesijaučiu galįs 
kalbėti. Čia žodis priklauso A- 
merixos lietuviams: * žinau tik 
tai, kad jo veikla lietuvių ir 
lietuvybės labui Amerikoj bu
vo aukštai įvertinta ir tam 
tikru būdu atžymėta, dar Ne
priklausomoj Lietuvoj.

Baigdamas, aš noriu palin
kėti Dėdei Ambraziejui sulauk
ti Lietuvos išlaisvinimo ir dar 
kartą apsilankyti Nepriklauso
moj, laisvoj Lietuvoj.

NEPAMIRŠKITE 
atnaujinti prenumera' 
tą ir paraginti kitus 
skaityti VIENYBĘ

f
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PROPAGANDOS MIKROBAS
Komunistinė spauda vis dar 

nepameta savo “arkliuko,” a- 
pie bombardavimus bakterijų 
bombomis...

“Aš mačiau savo akimis, ra
šo vienas sovietų koresponden
tas, milijonus musių ir blusų, 
kurios buvo nugulusios žemę”.

“Po bombos nukritimo, skel
bia korėjiečių komunistų agen
tūra, pasirodė milijonai musių, 
uodų, blakių, vorų...”

Visa šita istorija primena 
pernykštę, kada Čekoslovaki
joje buvo skelbiama, kad ame
rikiečiai bulvių laukus bom
barduoja doryphorais...

Šita istorija galėjo patikėti

iEgiptiėčiai, kurie tikėjo, jog 
mirusiam reikalingas 
balzamuodavo, 
išsilaikytų.

Kai kuriasė 
žįstama, jog 
maitinti ir glol 
na ramūs. .

kad tik
kūnas, 
ilgiatT

pripa-
reikia

gentėse 
mirusius 
oti, tada jie bū-

kad 
mi

mi-

arba 
išlai-

kad

jo dvasia gali tuo metu būti 
toli ir nespėti sugrįžti į pabu
dintą kūną. Tada žmogus su
serga arbą miršta.

Kas gi atsitinka, kada žmo
gus miršta?

Laukiniai išviso nežino kada 
žmogus būna miręs. Melanezi
joje mirčiai pažymėti duoda 
vardą “mate”. Dažnai jau sun
kiai sergantis pavadinamas 
“mate,” laikomas mirusiu ir 
atliekamos jo laidotuvių apei
gos. Prieš baltųjų atvykimą, 
net būdavo palaidojamas, 
būti tikriems, jog jis tikrai 
ręs.

Skirtumas tarp gyvo ir
rūsio laukiniams nėra aiškus, 
lygiai kaip jie ne pilnai supran 
ta, kokį turi ryšį seksualinis 
aktas su apsivaisinimu, 
maitinimasis ir gyvybės 
kymas.

Trobrianderiai nežino,
reikia valgyti, tam kad galima 
būtų gyventi. Jie -valgo iš malo 
n ūmo valgyti. Didieji . fizi- 
loginiai dalykai, mirtis, seksu
alinis gyvenimas, maitinima
sis, laukiniam^ nėra aiškūs.

Anot jų, mirusis tęsia savo 
gyvenimą kape. Kartais jis iš 
kapo išlenda, kad iškrėtus blo
gų šposų gyviesiems. Ne jo 
dvasia išeiųa, bet kūnas. Tad 
dėl šios priežasties, kada jis 
palaidojamas, ant kapo užver
čiami sunkūs akmenys, kurie 
neleistų jam prisikelti. Kartais 
jis sudeginamas, kad dar ma

žiau kas iš jo liktų.

Trobrenderiai nebijo miru
siųjų, nes anot jų, dvasia tuo
jau pat persikelia į kitą kūną. 
Kiti aiškina, kad mirusieji 
nieko nebeprisimena apie že
mę, nes kitame pasaulyje 
jiems duodama pauostyti už
simiršimo gėlę. w

Melanezijoje iš pagarbos tė
vui, vaikai atkasa jo lavoną, 
kada jis pradeda pūti, išima 
kaulus ir čiulpia smegenis. Tė
vas to nieko nežino, nes jis bū
na laimingas rojuje. Laukinis 
Šią operaciją irgi nemėgsta, 
dažniausia nuo jos vemia. Bet 
kada jo klausia, kodėl jis taip 
daro,, atsako, kad kada jis bū
va mažas, tėvas jį slaugė ir va
lė. ’

Dažniausiai, mirusis patekęs 
į rojų ir pauostęs užmiršimo 
gėlę, randa tenai moterų kiek 
tik jis nori, ir būna lainaln- 
giausias, nes jis nesensta ir ne
turi dirbti, o gali tik vaikščio
ti ir užsiiminėti medžiokle.

Kitą savaitę: LAUKINIAI 
NESUPRANTA, KAIP DIEVAS
GALI TURĖTI SUNŲ

galime pasidalinti viena kita 
marke! Tarp šių šelpėjų ypač 
paminėti yra p. Trimakienė, 
kun. Vembrė, Detroito skautai, 
DP Rock Island lietuviai Chi
cago} e. Taip pat dėkingi esa
me Balfo skyriui Lindene, ku
ris p. Prapuolenio Juozo ini
ciatyva tiesioginiai persiuntė 
mums gražią piniginę auką. 
Bet visa tai ne Balfo vajų, bet 
paskirų aukotojų dėka, o jų 
turime tiek maža.
Ikiek gi mes gavome iš Bal

fo? Pasinaudojant Balfo orde
riais, apskaičiavome, kiek vie
nas čia besigydąs lietuvis iš 
Balfo yra gavęs. Nuo 1951 m. 
liepos mėn. iki 1951 m. gruo
džio mėn. 31 d. kiekvienam lie
tuviui iš Balfo teko pieno mil
telių ir cukraus į mėnesį viso 
3.20 DM vertės (išskyrus nedi
delį kiekį rūbų ir avalinės, kit
ko negauname). Tai pavertus 
į dolerius, išeitų 75 centai. Be 
to, galime pasigirti, kad nuo 
1951 m. sausio mėn. 1 d. iki 
šiai dienai, t. y. kovo mėn. 25 
d. iš Balfo mus čia nepasiekė 
nei viena Balfo šalpa, ar ..tai ji 
būtų asmeniškai suteikti, ar 
tai visiems lietuviams skirta.

Ar ši iš Balfo aruodų gauto
ji šalpa yra jau mums sergan
tiems pakankama, paliekame 
spręsti patiems skaitytojams. 
O tuo tarpu surenkami tūksta- 
čiai. Kur tie visi doleriai eina 
Ir kokia jų paskirtis, mums ir 
šiandien dar nėra žinoma.

Tik viena mums aišku, kad 
Balfo vadovybė, vėl siųsdama 
prof. dr. Končių misijoms į 
Europą, jam jo kelionės išlai
doms padengti kelionėn įdėjo 
daugiau,' negu 75 centus. Bet 
tegul tuomet renka Baifas au
kas finansuoti dr. Končiaus 
kelionei į Europą, į Ispanijoj 
vykstantį Eucharistinį Kon
gresą, bet ne likusiems tautie
čiams Vokietijoje šelpti.

Tuomet mes neskaitysime 
savo draugų laiškuose, kad 
mes esame pakankamai Balfo

dirbtą dolerį*mums mielai au
koja, nes labai supranta mūsų 
čia pasilikusių vargą, bet gai
la, kad jiems niekas nepasako, 
kur gi tas jų suaukotas dole
ris nueina. Mes, ligoniai, čia 
jų negauname, negauna taip 
pati ir kiti skurdžiuose lageriuo 
se be vargstą mūsų tautiečiai. 
Gal iš tikrųjų prof. dr. Kon
čiaus malonios ekskursijos po 
pavasariu žydinčia Europa, jo 
pasakoj iami kelionių pergyve
nimai ir įspūdžiai daugiau at
neša naudos vargstantiems lie — 
tuviams Vokietijoje, kas gi ži
no...

Bet mes, gautingiškiai gali
me ranka ant širdies padėję 
prisipažinti, kad mums gaila 
tų tam tikslui išleistų pinigų, 
gaila tuo labiau, kad gal ne 
vienam iš mūsų jų pagalba ir 
sveikata būtų grąžinta, ir po 
tų ilgų metų ne vienas gal ir 
sanatoriją būtų galėjęs apleis
ti, tuo labiau dabar, kai tiek 
daug kalbama apie naujuosius 
vaistus. Ar tai nebūtų kilnes- 
nis šių suaukotų pinigų panau
dojimas? Kas žinb, gal ir ne...

Prieš mėnesį gavome naujas 
Balfo instrukcijas šalpos gavi
mo reikalu. Nežiūrint į tai, kad ’ 
jau metų pradžioje' Gautingo 
Bendruomemęnės nutarimu bu 
vo kreiptasi į Balfą su prašy
mu, kad Gąutinge besigydą Jie 
tuviai būtų laikomi yienetti ir 
būtų šelpiami pagal kas mė
nesį prisiunčiamą ~ sąrašą, iš 
Balfo nebuvo sulaukta jokio 
atsakymo, o tik krūva anketų. 
O jos tikrai gražios! Kiekvie
nas dar prisimena taip netoli
mą praeitį ir su ja taip įgrisu
sius “skryningus”. Tuomet tai 
pravedė. UNRA, vėliau IRO. 
Mes bandėme priešintis ir vie
šai liejome pyktį, šiandien, 
mus čia pasilikusius pasiekė 
naujo skryningo anketos. Tik 
labai skaudu, kad šių anketų 
redaktorius ir šio naujo skry
ningo organizatorius yra mūsų .* 
vienintelė šalpos organizacija 
— Baifas.

Kovo 12 d. Gautingo Apylin
kės lietuviai tam tikslui su
šauktame susirinkime su pasi-. 
piktinimu anketą atmetė, nes 
Baifas, kaip šalpos organizaci
ja, politiniams klausimams ne- 
kompetingas.' ši Balfo “skry- ' 
ningo” intencija mums neaiš
ki, o forma dar žeminanti.-Bu
vo nutarta laikytis jau anks
tyvesnio nutarimo, kad Baifas 
Gautingo lietuvius skaitytų 
kaipo vienetą ir kas mėnesį, • 
kaip kad bandė daryti prieš 
metus. O jau kam duoti ir kaip 
ta šalpa padalinti spręsti vie=^ 
tos Apylinkės Valdybai kuri 
turi didesnį pasitikėjimą ligo
nių tarpe, negu kad. Baifas 
Be to Valdyba buvo susirinki
mo įpareigota kreiptis į Ame
rikos lietuvių spaudą su pra
šymu, kad tolimesnė šalpa 
Gautingo sanatorijoje besigy-. 
dantiems lietuviams ’ ligoniams 
būtų siunčiama per Balfą pa
sinaudojant tik jo tarpininka
vimu, aiškiai nurodant kaip 
skirtos šalpos gavėją' Gautin
go Apylinkės Valdybą. Ir tai 
būtų didžiausias mūsų prašy
mas.

Mes niekuomet nenorėtu
mėm sutikti, kad mūsų 'vardu 
surinktos šalpos būtų sunau
dotos kelionių po užsienius, 
tarnautojų algų ar anketų 
spausdinimo sąskaitoms apmo
kėti. Jei jau už šį prašymą už
sirūstinę Balfo “galiūnai” ir 
nutrauktų mums teikiamą šal
pą, mes neišsigasime. Juk iš jo 
mes jau ir taip nieko paskuti
niu laiku negauname, o gauti 
irgi mažai besitikime.

Kreipiamės į atskirus asme
nis ir organizacijas Ameriko
je, kad jie pasektų Balfo sky
riaus Linden’e pavyzdžiu ir ne
pasitikėtų centru, ar tai būtų 
Amerikoje, ar Vokietijoje, pa- , 
žadais. Linden Balfo skyrius- 
surinktieji 85 doleriai mus pa
siekė, nes centriniai Balfo 
veiksniai nesiryžo paneigti au 
ko to jų pageidavimo. Bet iš su
rinktųjų tūkstančių be tikslios 
paskirties ir tikslaus gavėjo 
mūsų pilnumoje nepasiekė. Ne 
pasiekė nei kitų čia vargstan
čiųjų. Gaila, bet turbūt ir ne
pasieks... |

Gautingeno Apylinkės Bend-, 
ruomenės vardu — Valdyba.

įžengė į rūmus ir šis paspau
dęs ranką juos pasisodino ša- klausimą: “Ką nacional-socia- 
limais. Jis vengė kalbėti apie 
Eva ir kalbėjo apie orą, kalnų 
gražumą... Tačiau motinai pa
sidarė aišku, kad tarp Evos ir 
Hitlerio yra kitokie, negu pla
toniški santykiai.
' Kada vakare Eva sugrįžo 

namo: tėvas jos paklausė:
— Ar tiesa, kad tu esi Hitle

rio meilužė?
—Ir kas? — ji paprastai at

sakė. — Jei tas jums nepatin
ka, aš išeinu.

Už kelių dienų Hitleris at
siėmė Evą ir jos seserį Gretel 
ir apsigyveno vienoje puošnio
je viloje.

1937 metais ' Braun parašė 
laišką Hitleriui prašydamas 
išdėstyti, ką jis manąs daryti 
su d u k terimi.

Bet iš Hitlerio atėjo atsaky
mas, laikyti tą dalyką paslap
ty. •

Po to Braun kreipėsi į savo 
dukterį, kviesdamas pasitrauk
ti nuo Hitlerio ir parašė švie
timo Ministeriui kadangi jo 
duktė yra Hitlerio meilužė, jis

Kaip jau daugelis yra girdė
ję, šiuo metu Gąutinge randa
si vienintelė DP džiovininkų* 
sanatorija visoje Europoje, 

šiuo metu sanatorijoje ran
dasi 1000 trylikos tautų ligo
nių, kurių tarpe ir 75 lietuviai 
Vietos lietuviai čia sudaro at
skirą PLB Gautingo Apylinkę, 
kuriai priklauso ir sveikieji 
Gautingo ribose gyveną lietu
viai. šiuo metu Gautingo Apy
linkei vadovauja Algirdas Ja
saitis.

Gautingo lietuvių ligonių pa 
dėtis yra labai sunki.

Ypač blogai stovi Gautingo 
lietuviai materialiniu atžvil
giu.

IRO laikais čia karts, nuo 
karto buvo dalinami rūbai, 
muilas, dantims pastalrSku~ 
timosi priemonės, padengia
mos pašto ir retkarčiais kelio
nių pas 
taisomi 
šiandien 
vokiečių,
riją, apart smulkių mėnesinių 
kišenpinigių, nieko negauna
me, o išlaidos, paliko tos pa
čios.

Bet daugiausia nusivylėme 
Balfu. .Mus pasiekiančioje A- 
merikos lietuvių spaudoje skai 
tome apie taip puikiai vyks
tančius Balfo šalpos vajus, 
laikraščių eilutėse nuolat ran
dame paminėtą ir mūsų ligo
nių vardą ir vargą.

Bet visa tai, mūsų akimis 
žiūrint yra tik metodas tau
tiečių Amerikoje jautrias šir
dis vajui pajungti. O iš tikrų- 

' jų turime tik porą tikrai nuo
širdžių šelpėjų, kurie mūsų 
niekad neužmiršta ir kartas 
nuo karto randa galimybių 
mus medžiaginiai, kad ir ne
gausiai, bet moraliai labai stip aprūpinami, nes jie daug au-

lizinas duoda moteriai? Vyrą!” 
Bet visa tai buvo tik kome

dija ir širdies gilumoje jis ne
kentė moterų. Savo daktarui 
Brandtui jis padarė tokį prisi
pažinimą:

— Juo žmogus yra didesnis, 
tuo moteris jam nereikšmin- 
gesnė. ‘~ •

Arba Himmleriui vieną kar
tą pasakė:

— Mums yra svarbu konsta
tuoti, kad vienas vyras per 
metus gali turėti dešimt vaikų 
su dešimtimis moterų, tuo tar
pu viena moteris su 
vyrų per metus gali 
vieną vaiką.

Moterys Hitlerio 
—suvaidino mažą rolę, nors kai 

-kurios jam padėjo. Frau Bach- 
steiir jam padovanojo vilą 
Bercl)tesgadene ir po nenusise 
kusio 1923 metais Miunchene 
pučo davė pinigų, kad galėtų 
iš naujo pradėti politinę kovą. 
Paskui buvo jauna anglė Mit- 
ford, kuri’ buvo taip įsimylė- 

moterų buvo ° nesijaučia galįs toliau pasilik- jusi, kad 1939 metais nusižu
dė Miuncheno sode, kada jai 
tėvai uždraudė matyti Hitlerį.

Dar kalbama 
Laffert, kino 
Riefenstahl, Ada' Klein ir Lo
la Epp. Eva Brau-n-nesijaudi
no dėl šių istorijų, nes ji jautė, 
kad visas jas pralenkė. ■

1945 m. balandžio 22 d. Hit
leris liepė Evai pasiruošti mir
ti. Kaip ji niekad neprašė pa
aiškinimų dėl jo įsakymų, taip 
ir šį kartą nieko nesakė. Ji tik 

' pasiuntė savo tėvams brange
nybes, kad šie, pardavę turė
tų iš ko gyventi.

yra gyvos. 
Dardanowski 

apsigyvenusi Bar-

buvo aišku, 
neišvengia-

juo laimin- 
buvę netei- 
palikusi jį

dešimtimi 
turėti tik

gyvenime

Hitleris, glostydamas savo 
žilstančius plaukus, apžvelgė^ 
visus susirinkusius 
Kambary buvo keli 
ir keturios moterys. 

Dvi iš jų ir aabar 
Viena gražuolė 
Christian,
chtesgadene, Musmanno klau
siama, kodėl ji pasiliko su Hit
leriu, kada visiems 
kad jau pražūtis 
ma, atsakė:

— Aš buvau su 
gose dienose, būtų 
singa, kad būčiau 
nelaimėje.

Rusams užėmus Berlyną, jai 
dar pasisekė prasiveržti pro 
šiuos moterų išalkusius barba
rus ir pasiekti laimingai ame
rikiečių zoną. Tyrolietė Man-

tik naivūs. Mokslininkams yra zialy nepėrgyveno rusų 
-žinoma, kad doryphorai prieš 
20 metų pasirodę Bretanijoje, 
vakarinėje Prancūzijoje, kas 
met po 30 mylių slenka pir
myn į rytus. Juos negali sulai
kyti jokios ideologinės sienos 
ir geležinės užtvaros. Tą žino 
visi, tik gal nežinojo tie, kurie 
niekad nematė doryphorų.

nusileido 
keturiais 

ir 2 pus-

ĘĖGA IŠ “ROJAUS”
Kaip paaiškins-Laisvė ir Vii- - 

nis, jog iš vakarų j Rusiją la
bai retai perbėga koks žmogus. 
Galima būtų ant pirštų suskai 
čiuoti. Tuo tarpu iš sovietų o- 
kupuojamų kraštų tūkstan
čiais bėga.

Štai ne taip seniai atbėgo 
keturi aukšti raudonosios ar
mijos karininkai

Arba Jugoslavijoje 
vienas lėktuvas su 
rumunų karininkais 
karininkiais:

— Mes nebegalėjome ilgiau 
pakęsti to teroro, kuris siaučia 
Rumunijoje.

Ir tarp tų karininkų , yra tū- 
t Įąs Ginęs, Jkuris; būvą politišku 
komisaru Brasov bazėje!

Į vakarų Vokietiją prie 
Straubing perbėgo 6 čekoslo- 
vakų pasienio sargybiniai

— Antikomunizmas Čekoslo
vakijoje plinta ir karo atveju 
70% čekoslovakų kareivių de- 
zertuos, kad tik nereikėtų mūs 
tis sovietų pusėje.

Jie patys džiaugiasi galėję 
pabėgti nuo sovietiško teroro.

Tai ne kokie ministeriai, ar 
ponai, bėga. Bet paprasti dar
bininkai

-RUOŠIAMA NAUJA ’ 
SOVIETŲ BOMBA

Turiiriomis informacijomis, 
sovietai ruošiasi del Vokietijos 
patiekti naują notą.

Tam. pilnai ! suprantamos 
priežastys. Tuo metu, kada va
kariečiai ruošiasi pasirašyti su 
Bonn vyriausybe sutarti, Mask 
va nori pabandyti dar kartą 
sumaišyti kortas ir iššaukti 
vokiečių masėje psichologinį 

f smūgi. ’
Šį kartą Maskva ruošiasi 

tikrai bombai: Maškva pa
skelbs, jog parems suvienytos 
Vokietijos reikalavimą į buvu
sias teritorijas.

Tai yra, Maskva sutiks, pa
sakiusi ne, kad būtų peržiūrė
ta Oderio ir Niderio linija.

AMERIKĄ ATRADO
PRIEŠ 2,500 METŲ

Jau seniai skandinavai tvir
tina, kad jie, o ne Kristupas 
Kolumbas atradęs Ameriką. 
Jog šiauriečiai navigatoriau 

* kaip Erikson ir kiti jau daug 
ansčiau buvo išmetę inkarus 
Amerikos pakrantėje.

Bet norvegų mokslininkas 
Thor Heyerdahl eina dar to
liau. Jis tvirtina, jog Vidurže
mio pajūrio tautos buvo pasie
kusios Ameriką, mažiausiai 
tūkstanti metų prieš Kr. gimi
mą. Tą jis motyvuoja tuo, kad 
Egiptas ir Perų pažįsta med
vilnę jau 3000 metų.

TARZANAS — PROLETARAS
Šiuo metu Maskvos kinuose 

rodoma filmos U Tarzano gy
venimo. Pamatyti anglų-ame
rikiečių gamybos

artimuosius išlaidas, 
batai ir drabužiai, 
to visko jau nėra. Iš 
kurie perėmė sanato-

ant- 
plūdžio ir paskutinį kartą ją 
matė, kaip-vienas milžinas 6 
pėdų rusas nešėsi į griuvėsius, 
kur jau stovėjo eilėje juokda- 
miesĮ rusų kareiviai.

Trėčioji Fraudl Junge pabė
go persirengusi vyriškais rū
bais. 
—Ketvirtoji iš
Eva Braun. Ji kaip ir kitos trys 
moterys, buvo irgi įsimylėjusi 
į Hitlerį.

Iki paskutinės minutės, net' 
būnant bunkery, ji rūpinosi sa 
vo kūno grožiu, gimnastikavo- 
si, stengdamosi išlaikyti lini
jas ir elegantiškumą. Net kada 
Berlynas buvo apsuptas, prasi
veržę pasiuntiniai su praneši
mais iš frontų, jai atgabenda
vo įvairius kremus, kurių jau 
nebuvo galima gauti Berlyne.

Jos pažintis su Hitleriu bu
vo savotiška. Diktatorių ji 
susitiko dar pirmaisiais bohe
miškais metais fotografo Hein
rich Hoffmano studijoje, pas 
kurį ji tada tarnavo.

Vieną dieną, užkandžiauda
mas. pas- Hoffmaną, Hitleris pa 
stebėjo gražias jos kūno lini
jas ir vėliau jai buvo lemta pa
sidaryt! jo meiluže ir pirmąja 
dama Vokietijoje.

Jei ji nenešiojo jokios karū
nos ir iki paskutinio momen
to jos ryšis su Hitleriu buvo 
laikomas “valstybės paslapti
mi,” ji • galėjo didžiuotis, kad 
turėjo pavergusį vyrą, kurio 
niekas Vokietijoje nepajėgė 
turėti.

Bet Eva Braun ne taip leng
vai pasidarė ’ Hitlerio meiluže. 
Pavergti visą 
kėši lengviau, 
na. Jos tėvai 
aristokfatijai, 
go nemato, jei
sidaro valdovų sugulovėm. Pa
prastas mokytojas Braun ži
nojo savo dukters simpatijas 
Hitleriui, bet nieko apie san
tykius. Kartais Eva praleisda
vo ištisas naktis mieste, bet 
pasiaiškindavo, jog nakvojusi 
pas drauges.

Vėliau jie pradėjo rūpintis 
savo dukterimi.

Vieną sekmadienį 1933 me
tais, kiek vėliau, kada Hitleris 
paėmė valdžią, Braun su žmo
ną, važiuodami per Lambach 
miestelį, nustebo pamatę, kaip 
jų duktė, apstota SS garbės • 
sargybos, išlipa iš liuksusinio 
automobilio.

Jie bandė Nulaikyti dukterį, 
bet ši įėjo į rūmus. Po minutės 
atvyko kitas automobilis ir iš 
jo išlipo Hitleris.

Tada Braun, panorėjo gauti 
pasiaiškinimą iš paties Hitle
rio ir prisiartino prie jo.

— Aš esu Evos tėvas.
Bet Hitleris vietoj pasiaiški

nimo, paklausė:
— Kur jūsų žmona?
Ir kada jis iš gėdos, norėjo 

pasišalinti, Hitleris per savo 
adjutantą pakvietė į rūmus.

Nusprendę, kad geriau ne
reikia prieštarauti Riteriui, jie

Europą jam se- 
negu šią mergi
nę priklaus ė tai 
kuri nieko blo- 
jų dukterys pa-

voje būna retas dalykas, tad 
prie kinų stovi minios žmonių.

Prie* filmos rodymą sovietai 
padarė mažą įžangą, paaišikn- 
dami, jog Tarzanas rodomas 
tik todėl, kad tai anglų tur
tuolio sūnus, išaugęs džiunglė
se maitindamasis vaisiais ir 
niekad nepareidavęs ‘'buržua
ziniai civilizacijai”...

ti mokytoju.
Bet žmona jį įtikino susitai

kinti su dukterimi, įstoti į na
cių partiją ir nepykinti Fiure
rio. Vėliau Braun pasidarė net 
dideliu Hitlerio garbintoju.

Braun šiandien, kuriam kaip 
buvusiu! naciui atimta pensi
ja, skundžiasi, kad jis negalė
jęs kitaip padaryti. Tačiau jo 
žmona didžiuojasi savo Eva.

Ir kaip nesididžiuoti? Hit- 
ris, kurio balsas versdavo dre
bėti generolus ir ištisas tautas, 
mokėjo su savo Eva būti švel
nus.

Bet ši vokiška Pompadur vi
sai pesįdomavo politišku ir vi
suomeniniu gyvenimu. Tuo me 
tu, kada Austrijoje buvo daro
mas antšliusas, ji Vienoje sė
dėjo teatre ir sugrįžusi F vieš
butį paskambino Hitleriui, ku
riam tuo laikų galvoje buvo 
svarbesni dalykai negu su ja 
plepėti niekus. Bet, dėl jos jis 
atidėjo svarbią konferenciją...

Tačiau Hitleris ją slėpė nuo 
minios. Niekas neturėjo žinoti, 
kad Hittleris turi laiko šalia 
valstybinių reikalų užsiimti 
meile. Keturiolika metų Eva 
gyveno nuošaly valstybės rei
kalų. Kada svarbūs asmenys 
atvykdavo į Berchtesgadeną, 
ji pasitraukdavo į savo kam
barį, laukdama kol svečiai iš
vyks.

Erich Kempka, Hitlerio šofe
ris, klausinėjamas apie Fiure
rio santykius su Eva, pasakė:

— Tai buvo pati nelaimin
giausia Vokietijoje moteris. -

Gal jis kiek romantiškai per 
dėjo. Eva negalėjo niekuo skųs 
tis.. Ji duodavo šaunius vaka
rus ir turėdavo svečių, keliau
davo su savo motina ir seseri
mi po Italiją ir Norvegiją, ji 
buvo turtinga.

^et motina, kaip visos mo
tinos, klausdavo:

—Kodėl jis su tavim neap- 
siveda?

Bet duktė apie ši dalyką ne
norėdavo kalbėti.

Tačiau -ji pati nebuvo jau 
taip abejinga vedybiniam žie
dui ir vieną kartą, kada Hitle
ris jai pasakė, kad idėja apsi
vesti turi būti atifolinta, ji pa
sigriebusi revolveri atstatė į 
savo krūtinę ir paspaudė gai
duką. Bet ji blogai taikė ir 
tik susižeidė. Hitleris, vengda
mas skandalo, atnešė Evai gė
lių ir pašnibždėjo keletą žo
džių į ausį/ įtikindamas, 'kad 
dėl Vokietijos labo jis turįs pa
silikti viengungiu, bet užtikri
no ją, kad ji pasiliks visą lai
ką jo meiluže...

Bet buvo dar ir kita moteris 
Hitlerio gyvenime, kuri šovė
si ir geriau pataikė. Hitleris 
niekad niekam nepaiškino, ko
dėl Geli Raubal 1931 nusišovė 
iš jo revolverio Jo kambary. •

Jos kūnas buvo pervežtas į 
Vieną ir Hitleris prie jos kapo 
išliejo nemažai &šarų.

Sakoma, kad Hitleris į mo
teris turėjo didelę įtaką.

Jo politiškas šūkis buvo: 
“III Reiche kiekviena mergina 
turės vyrą!” Pasiekęs valdžią,

apie baronienę
režisorę Lėni

Kitą savaitę: AMERIKIE
ČIAI IŠGELBĖJO GERINGĄ.ŽMOGUS, KURIS SU DAINAKELIAUJA PER PASAULI

i — •

Dainavos Ansamblio režisierius Gasparas Velička

režisieriumi 
Nemuno pa- 
veliuoniečiu. 
žinoma, yra

Vilniaus
Gedimi-

tautinių

šį sekmadienį New Yorke 
koncertuoja Dainavos Ansamb 
lis, tad įdomu yra susipažinti 
su to ansamblio 
Gasparu Velička, 
krančių sūnumi.

Veliuona, kaip
istorinė vieta, turinti giminin
gus ryšius su Vilniumi, nes Ve
liuonos lankose žuvo 
įkūrėjas kunigaikštis 
nas. -

Veliuona tai xiainu
tradicijų neišsemiamas lobynas

Gasparo abu balsingi tėvai 
tų dainų ir tradicijų dideli sau 
gotojai. Jo tėvas, taurus ir vi
sų mylimas žmogus, dažnai 
susimąstęs sėdėdavo vakarais 
ant Nemuno kalno ir guosda
vosi liaudies daina. Gasparas 
pasakoja, kad jau pačioje se
natvėje, kada drebančios ran
kos -laistydavo barščius iš 
šaukšto, pačiais..tragiškiausiais 
momentais jo tėvas tylus niū
niuodavo kokią \ nors liūdną 
dainą. Daina liaudies žmogaus 
paguoda. Visa tai , Gasparą 
taip stipriai pririšę prie liau
dies žmonių, kad jis nors mo
kėsi, mieste, pervažiavo visus 
Europos ir Pietų Ąmerikos did
miesčius, miesto nepamilo ir 
savo teatro karjerą paaukavo 
išimtinai tik liaudies menui.

Ir šiandien jis nekrypsta iš 
savo pasirinkto kėilo; nors nau 
jos gyvenimo sąlygos gerokai 
palaužė šitą pasiryžimą, atim
dama visas galimybes, kurios 
leistų šio tikslo siekti grynai 
profesijonališkai. Tai ne dar
bas, o* nuovargis, dažnai išsi
taria jis, tai savęs griovimas ir 
nužmoginimas. Bet vistiek rei
kia dirt>ti. Reikia sukąsti dan
tis, kad neišsprūstų paskutinė 
kantrybė ir duoti nors tai, ką 
šiuo metu gali. Reikia nuryti 
visokią asmenišką ambiciją, 
reikia susmulkėti ir prieš di
desnį dalyką, kuris yra tauta.

Ir Gasparas niekados jokio 
tautos reikalui darbo neatsisa
ko ir dažnai apeliuoja

moralę, reikalaudamas, kad ir 
jie tai darytų, nepaisydami jo
kios asmeniškos naudos.

Nud Klaipėdos žydėjimo lai
kų jis eina su Sodeika petis pe
tin.

Teatro meną studijavo Kau
ne. Jo pirmasis mokytojas bu
vo Antanas Sutkus. Pas Sutkų 
jis baigė du teatro mokyklos 
kursus. Liga ir lėšų stoka pri
vertė mokykĮą apleisti ir eiti 
mokytojauti. Po kelių >metų grį 
žo į Kauną ir įstojo į Andriaus 
Olekos — Žilinsko teatro mo
kyklą.

Žilinskas iš savo mokinių su 
organizavo Jaunųjų Teatrą, ku 
ris ne tik Lietuvoje buvo pri
pažinta, kaip naujos teatro 
meno srovės švystelėjimas, bet 
buvo pradėjęs garsėti ir užsie
niuose. Deja, to teatro amžius 
buvo neilgas. Negaudamas vy
riausybės paramos, jis užsida
rė. To meto visi jaunieji akto
riai spėliojo, kad Žilinskas to 
smūgio pastumtas apleido Lie
tuvą.

Gasparas Velička kartu su 
savo mokytoju išvažiavo į už
sienius, pirmiausia į Pietų A- 
meriką, kur .buvo kviečiamas. 
Pietų Amerikos klimatas pra
dėjo laužyti jo nelabai stiprią 
sveikatą ir, nors buvo prašo
mas brolio ir lietuvių organi
zacijų ten užsilikti, kurti teat
rą, grižo į Lietuvą.

Dirbdamas Klaipėdos valsty
biniame teatre, draugams daž
nai išsitardavo, kad nerandąs 
tame teatre -pilno pasitenkini
mo. Kažko kito norįs iš lietu
viško teatro. Liaudyje esą ne
arti dvasinių turtų dirvonai, 
estetinės tautos vertybės rūdy- 
ja kaimo grįčiose ir prieslenks- 
čiuose, o jų niekas neneša į 
rampos šviesą, kad jos čia su
blizgėtų.

Ir su Sodeika pradėjo svajo
ti apie tautinį muzikinį teat
rą, kuris paimtų liaudies dai
ną,. šokį, papročius ir grynai 
lietuviškojo gyvenimo būdą.

Tam tikslui jiedu rinko me
džiagą ir abu tyliai dirbo. Tris 
dešimts aštuntais metais su 
“Vaideliutės” choru jiedu pra
dėjo repetuoti muzikinę liau
dišką pjesę, kurią parašė Gas
paras Velička. Pavasarį buvo 
numatyta tos pjeses premjera, 
bet naciai kartu su Klaipėda 
nušlavė tuos jų užmanymus ir 
teko viską kuriam laikui už
miršti.

Abu lektoriaudami Vilniaus 
Pedagoginame Institute, kur 
Sodeika turėjo didelį studentų 
chorą, griebėsi įvykdyti savo 
sumanymą.

Pradėtas Klaipėdos repetuo
ti veikalas būtų greit atkrei
pęs bolševikų akis, todėl pasi^ 
ėmė Wko Petrausko “Vestu
ves,” kurių turinį gerokai per
dirbo. Tą pastatymą jiedu tirš
tai išmargina liaudies daino
mis, šokiais ir papročiais, žiū
rovai kėlė nepaprastą entuzi
azmą, o Vilniaus Filharmoni
jos vadovybė pamatė, kad tai 
pats tikrasis jų organizuoja
mo liaudies ansamblio kelias. 
Ir filharmonijos direktorius J. 
Kardelis Gasparą Veličką pa
kviečia to ansamblio režisie
rium. Jis dirbdamas teatre ir 
Pedagoginiame Institute, pa
siima ir šias atsakingas parei
gas.

Vilniaus Liaudies Ansamblis, 
krašte sukėlė didžiausią sąjū
dį. Kazys Inčiūra parašė “Jo
ninės” art>a “Tykiai, tykiai 
Nemunėlis teka”. Po premje
ros austrų kritikai atėjo į teat
ro užkulisį ir su šiuo pastaty
mu siūlė važiuoti per visą Va
karų Europą. Sako: ji bus nu
stebinta, pamačiusi ši lietuvių 
tautos dvasinį turtą.

Naciai irgi žavėjosi ansamb
liu,’ bet jau žiūrėjo politinėmis 
akimis. Ir to ansamblio trium
fas baigėsi graudžiomis ašaro
mis. žmonės išbučiavo tauti
nius rūbus, instrumentus 
sislapstė kaimuose.

(Nukelta į 6 psl.)
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Argi jau būtų prasidėjęs 
demijų karas?

Tokį klausimą neseniai 
statė U. S. New and World
port, rašydamas apie bakte
riologini karą. Jis klausia ar 
tik rusai nebus pradėję bakte
riologini karą prieš Ameriką.

Nes kai kuriose Kanados pa
sienio vietose tarp gyvulių 
pradėjo plisti paslaptinga epi
demiją, gi septyniose vakarų 
valstybėse pasirodė nuodinga 
žolė, dėl kurios jau išgaišo ne
mažai gyvulių.

—- Argi rusai būtų pabėrę 
mikrobus Amerikoje? — klau
sia šis savaitraštis. Ir jis at- 
*pko: Jaip. Neišaiškinamos epi
demijos jau prasidėjo vakari
niame kontinente. Galimas da
lykas, kad jos kilo natūraliu 
būdu, bet valstybės saugumo 
valdininkai mano, kad tai jau 
esanti bakteriologinio karo 
pradžia.
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Kosmopolitizmas yra vienas iš nutautėjimo pavojų — Vieno noro būti lie
tuviu dar neužtenka — Reikia remti Jietuv.škas institucijas ir išsilaikyti

- tautine prasme — Neleiskime mūsų garbei pražūti

ir Korėjoje visos 
būtų pasklidusios 

kaltės?

Nejaugi 
epidemijos 
dėl žmonių

Kinų komunistai stengiasi j-
rodyti, kad tai amerikiečiai 
veda bakteriologinį karą ir ko
vo 15 d. Pekino komunistų 
laikraštis Liaudies Dienraštis 
įsidėjo per visą puslapį foto
grafijas, su kurių pagalba no
ri įrodyti, jog numestiem su 
specialių bombų pagalba vabz
džiai skleidžia epidemijas.

N. Y. Times persispausdino 
šias fotografijas pirm davusios 
ištirti mokslininkams specialis 
tams, kurie papunkčiai atsako 
i kaltinimus ir pabrėžia, kad 
visi šie fotografiniai dokumen
tai esą sufalsifikuoti.

Kinai sako, kad nešiojančios 
epidemijos mikrobus musės 
esančio mažesnės, negu nor
malios, negali skraidyti, o tik 
šliaužioja, gi uodai visai skir
tingos formos...

Jei musės neskraido, tai čia 
nieko nuostabaus. Kada šalta, 
musės vaikšto, 
neskraido. O 
dar ne vasara.

Gi dėl uodų,
darė gražiausiai, 
sparnus ir aišku, uodas pasi
darė nepanašus į kitus uodus...

Atvaizduotoji nuotraukoje 
bomba, kuri neva tarnavusi 
bakterijų paskleidimui, yra ne 
kas kita, kaip atsišaukimams 
mėtyti bomba, kurion sudeda
mi lapeliai...

kaip girtos, bet 
Korėjoje dabar

komunistai pa- 
nupešiojo

mu. •
Sąmoningas apsisprendimas 

yra pats pagrindinis.
Gyvenant Tėvynėje, jis į- 

vyksta savaime. Bet tremtyje 
jis turi virsti mūsų valios ryž
timi.

Tiesa, iš Lietuvos atvykusiai 
kartai jis nėra, sunkus. Suau
gusieji retai kada savos tauty
bės išsižada. Bet prieš jaunųjų 
akis šis klausimas atsistoja vi
su savo sunkumu. Lietuvos ne
matę arba ją tik trumpai te- 
matę vaikai yra nuolatiniame 
pavojuje nutolti nuo lietuvis-, 
kosios dvasios. Svetima aplin
ka ir su ja susijusios pagun
dos, mokyklos ir visuomenės 
pastangos sulieti tremtinius su 
jų gyvenamo krašto kultūra, 
vis dar labai neaiški politinė 
padėtis, įsikūrimas svetimame 
krašte — vis tai yra veiksniai, 
kurie nežada nieko gero jau
najai kartai.

Amerikoje kyla dar vienas 
specialus pavojus, kurį būtų 
galima pavadinti pasaulio pi 
liečio vilione.

Viena ponia neseniai rašė: 
“Mano Romas, zparojęs šian
dien iš mokyklos ir išgirdęs 
apie Lietuvą, pasakė: ‘O kodėl 
mes negalime būti geri pasau
lio piliečiai?”
• Ką jam atsakė jo motina, 
nežinau. Bet jau pats klausi
mo iškėlimas rodo, kad 'Ameri
kos mokyklose vaikų mintys 
yra kreipiamos pasaulio pilie
čio linkme tam, kad jos nutol
tų nuo jų Tėvynės. Kosmopo
litizmas jiems yra diegiamas 
nauju ir. sunkiai nugalimu pa
vidalu. Todėl sąmoningas ap
sisprendimas tiek savyje, tiek 
savo šeimoje šiandien yra vie
nas iš pagrindinių lietuviškų
jų mūsų tremties uždavinių. 
Jaunosios kartos akivaizdoje 
negalima būti neaktyviu lietu
viu, nes kiekvienas neaktyvu
mas gresia virsti lietuviškumo 
laidotuvėmis. Jaunoji mūsų 
karta turi giliai jausti, kad ne
galima būti geru pasaulio pi
liečiu, nebūnant geru tautie
čiu. Kas nemyli savo motinos, 
tas bus melagis, tvirtindamas 
mylįs svetimuosius.

Tautinis apsisprendimas yra 
tokios didžios reikšmės, kad 
jis net jr nelietuviškos arba ne

Religijų istonja (2)
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Nežiūrint kas ją valdė, ji buvo ir tebėra didžiausia imperialistinė valstybė

menu, literatūra, bendruome
ne su įvairiais jos politiniais 
ir kultūriniais organais. Visi 
šie dalykai turi būti žmogui 
savi, visus juos j is turi globoti, 
jiems skirti savo laiko ir savo 
lėšų. Tremtiniai padarytų di
delę klaidą, laikydami save 
lietuviais viduje, bet nesirū
pindami regimomis lietuvišku
mo apraiškomis. Mūsų tautybė, 
mirs, jei mes leisime sunykti 
mūsų kultūrai ir mūsų ben
druomenei. šie dalybai yra tau 
tos dvasios apraiškos. Būda- 
męs gajos, jos žadina bei pa
laiko ir mūsų vidų. Todėl tau
tinis apsisprendimas turi būti 

'.lydimas tiesiog troškulio vi
sam, kas tik yra lietuviška.

Nesakykime, kad mes nesu
kuriame amžinų vertybių ar

rn išria šeimą, tenka dide- 
atsakingas uždavinys: su- 
nelietuviškos pusės šir-

apsisprendimą už Lietu-

nei mūsų 
visuomeni- 
neatsilieka 
bet jomis

Kad Korėjoje kaž kas ne
normalu, rodo tas pavyzdys, jog 
olandų kareiviai, grįžę iš Ko
rėjos, Rotterdame perskleidė 
naują rūšį raupų epidemiją.

Dabar visi uostai nori įvesti 
“karantinus” visiems atplau
kiantiems iš Korėjos laivams.

į Kalbant apie bakteriologinį 
karą, tai jų jau būta ir praeity.

1918 metais vokiečiai epide
mijų skleidimui naudojo žiur
kes, gi vėliau, šiame kare, kon
centracijos stovyklose laiko
mus belaisvius apkrėsdavo 
cilomis, kad jie savo keliu 
krėstų išlaisvintojus.

Šio karo metu vokiečiai
vo stipriai apsirūpinę bakterio-

' loginiais ginklais. Paryžiuje 
jie buvo įsteigę laboratoriją, 
kurioje buvo gaminami pavo
jingi mikrobai.

ba- 
ap-

bu-

Jei nebus imtasi prieš 
epidemijas priemonių, tai 
šaulį galės ištikti tas, kas 

metais, kada
išpiovė mili-

tas
pa- 
bu

tų
M

laikų bū- 
kartą dėl 
priemonių 
plistų ir 

negu

vo įvykę 1348-49 
“juodoji mirtis” 
jonus žmonių. 

Skirtumas nuo 
tų tik toks, kad
greitų susisiekimo 
epidemija greičiau 
apimtų didesni plotą, 
anais laikais, pridarydamos žy 
miai didesnį skaičių aukų.

žmo
nes padaro lietuviais. Mes tu
rime pasisakyti prieš tautinių 
atžvilgiu mišrias vedybas. Ta
kiau negalime užmerkti akių, 
kad mišrių šėimų tremtyje at
siras nemaža. Jas nulems dau
gelis sąlygų, asmens atitiki
mas, nelygus lyčių pasiskirsty
mas atskiruose kraštuose, len
gvapėdiškas moterystės supra
timas, kartais net medžiaginės 
aplinkybės.

Bet argi mišrios šeimos ir 
turės pasilikti mišrios? Ar ne
bus mūsų uždavinys jas pada
ryti grynai, lietuviškas tiek ne
lietuviškosios jų pusės, tiek jų' 
prieauglio atžvilgiu- Klausi
mas yra savaime aiškus.
— S ve ti m o krau j o mes nebijo- pasaulinio masto veikalų, nu- 
me, bet mes bijome svetimos stebinančių žmoniją. Lieuviš- 
dvasies. Ne todėl mes pasisa
kome prieš mišrias vedybas, 
kad būtume rasistai, bet todėl, 
kad nenorime netekti savo 
bendruomenės narių. Todėl 
kiekvienam lietuviui,, sukūru
siam 
lis ir 
kurti 
dyje
vą ir tuo būdu įjungti ją į mū
sąja bendruomenę bei mūsąją 
kultūrą. Bųtų rasistinė nuodė
mė apsisprendimo nepaisyti ir 
kiekvieną nelietuviškos ar ne
grynai lietuviškos kilmės žSjo- 
gų laikyti nelietuviu. Tokiu bū
dų mes netektume ne tik dide
lės dalies Amerikos jaunimo, 
bet sykiu pasirašytume sau iš
nykimo dekretą, nes tremtis 
savaime vis daugiau įlies sve
timo krąujo į mūsų bendruo
menę. Gera yra, jeigu ir krau
jas yra lietuviškas, nes ir jis 
yra vertybė. Tačiau ne jis yra 
lemiantis ’ veiksnys. Galutinį 
žodį čia taria vis dėlto dvasia.

Noras būti lietuviu turi būti 
pagrindinė lietuviškumo žymė. 
Kodėl mes poetą O. V. Milašių 
laikome lietuvišku? Ar todėl, 
kad jo kraujas būtų buvęs per
dėm'lietuviškas? Anaiptol! Ta
čiau jis buvo aiškiai apsispren
dęs už Lietuvą. Ir todėl jis bu
vo lietuvis. Milašius tipo lietu
vių mes turime ir ateityje tu
rėsime dar daugiau. Jie visi 
turi būti mūsų priimami ir lai 
komi tikrais, pilnaverčiais ir 
pilnateisiais lietuviais.

Tačiau noras būti lietuviu 
neturi likti tiktai grynas dva
sios apsisprendimas. Apsispren 
dimas už Lietuvą turi reikštis 
lietuviškumo palaikymu tiek 
dvasine, tiek medžiagine pras
me. Tautybė nėra tik vidinis 
dalykas. Ne, ji yra ir regimybė, 
pasirodanti kalba, papročiais,

kąsias vertybes puoselėti mes 
turime ne todėl, kad'jos yra 
aukštesnės už kitų tautų, bet 
todėl, kad jos yra mums savos. 
Gali jos būti net menkesnės 
už svetimąsias (iš tikro tačiau 
nei mūsų mokslas, 
menas, nei mūsų 
nės organizacijos 
nuo svetimųjų),
vis tiek reikia rūpintis, kaip rū 
pinamės savo vaikais ir savo 
žmonomis, nors jie ar jos ne- 
visades savo gabumais ar savo 
grožiu pramoksta svetimus vai
kus ir svetimas žmonas.

Reikia tad rasti ir laiko, ir 
lėšų lietuviškoms institucijoms 
paremti.- Reikia rasti laiko pa
skaityti lietuviškai knygai ir 
laikraščiui,, paklausyti lietuviš
kų transliacijų per radiją, nu
eiti į lietuviškus susirinkimus, 
pakalbėti lietuviškais reika
lais. Reikia rasti lėšų išlaiky
ti Lietuvos laisvinimo organus, 
pasaulio lietuvių bendruomenę 
su jos įstaigomis, lietuviškos 
šalpos organizacijas, kultūri
nes įstaigas, lietuviškas mo
kyklas.

Išsilaikyti'tremtyje tikrai in
dividualine {prasme nėra dide
lė garbė. Mums reikia išsilaiky
ti ir tautine prasme. Todėl rei
kia išlaikyti visa, kas mūsų 
tautybę reiškia ir ugdo. Bet be 
mūsų aukos tai padaryti nebus 
įmanoma. O ši auka apima ir 
mūsų laiką, ir mūsų lėšas. Da
lies laiko ir dalies lėšų skyri
mas mums, kaip lietuviams, iš
silaikyti yra laidas, kad mūsų 
tremtis iš tikro bus Tautai ne 
apsunkinimas,’ bet palaima. 
Apsisprendimas be aukos yra 
miręs. Tremtis yrą ne tingaus 
lūkuriavimo, bet sparčios veik
los metas, veiklos Tėvynės atei 
čiai.

. Praeito karo metu sovietų 
propaganda buvo apsukusi gal 
vas ' net dideliems Washingto- 
no valdžios pareigūnams. Ne
žinodami Rusijos istorijos, jie 
buvo pradėję skelbti, kad Ru
sija yra didelė taikos mylėto
ja, kad ji niekados nėra užpuo
lusi, bet, priešingai, visados bu 
vusi kitų* agresijos auka...

Faktinai, Rusija niekad nė
ra buvusi jokia taikos šalinin
kė. Visa jos istorija — nuola
tiniai karai ir kaimynų žemių 
grobimai. Pavyzdžiui, 200 metų 
laikotarpyje Maskva dalyvavo 
128 karuose, kurių vos keturi 
tebuvo defensyvinio pobūdžio.

Galima drąsiai tvirtinti, kad 
Rusija didžiausias . agresorius 
pasaulyje. Štai kaip tas agre
sorius atrodo istorijos faktų 
šviesoje:

1487 — Jonas III užima Di
dįjį Novgorodą. Rusų ekspan
sija į Lediniuotą vandenyną.

1553 — Kazaniaus užkariavi
mas.

1556 — Astrachano užkaria
vimas.

1558-61 —Įsiveržimas į Balt- 
gudiją, Latviją ir Smolensko 
užėmimas.

1582 — Rusų veržimosi į Si
birą pradžia.

1617 — Stolbovo taika ir Ka
relijos padalinimas tarp Rusi
jos ir Švedijos.

1667 — Andrusivo taika ir 
Ukrainos padalinimas tarp Ru 
sijos ir Lenkijos.

1689 
čatką.

1696 — Azovo
1700 — Taika

Azovo bei jo žemių 
mas rusams.
.. 1703 — Peterburgo įkūrimas 
ingermanų žemėje, atimtoje iš 
Švedijos.

1721
Nystradte ir Latvijos, Estijos, 
Ocselio, Ingermanų ir vakari
nės Karelijos su Viipurio mies
tu užėmimas.

1723 — Rusai užima vakari
nį Kaspijos krantą su Derben- 
tu ir Baku miestais.

1739 — Turkai atiduoda ru
sams Azovą.

1743 — Taika Aabo (Turkų) 
mieste. Suomių žemių iki Ky- 
men upės aneksija. »

1773 — Pirmasis Lenkijos—
Lietuvos padalinimas. Rusai 
užima didesnę Baltgudijos da-

VOKIETIJOJE PASILIKĘ LIETUVIAIDIKTATORIAUS MEILUŽĖ EVA BRAUN DŽIOVININKAI ŠAUKIASI PAGALBOS
Ar pamatuotas šis Gautingo sanatorijos lietuviu skundas?

per vieną mitingą jis pastatė

Paskutines Hitlerio valandos (3)

bunkery, 
karininkai

linkės komiteto korespondenci
ja, pasirašyta pirmininko Al
girdo Jasaičio ir sekretoriaus 
H. Sivocho, dėl vietos stokos, 
talpiname kiek sutrumpinę.

Red.

Sovietai okupuoja

ją, šiaurės Bukoviną, Lietuvą, 
Latviją ir Estiją.

1944 — Rusai užpuola Šuo- ' 
miją ir priverčia ją kapituliuo 
tis.

1944 — Sovietai iš ųaujo o- 
kupuoja Estiją, Latviją ir Lie
tuvą. Taip pat okupuoja Vaka
rų Ukrainą, Rumuniją, Bulga
riją ir Vengriją.

1945
Lenkiją, įsteigia “liaudies res
publikas” Čekoslovakijoje ir 
Albanijoje, o Rytų Vokietiją < 
paskelbia esant sovietų sferos > 
įtakoje.

1945 — Okupuojama šiaurės 
Korėja ir Mandžūrija.

1949-50 — Kinija patenka į 
Maskvos bolševikų įtaką.

1950 — Prasideda sovietų re
miamas karas Korėjoje.

• Visi šie faktai aiškiausiai pa
rodo, kas buvo ir kas yra Rusi
ja. Nežiūrint kas ją valdė—ca
rai, Kerenskis, Leninas ar Sta
linas — ji buvo ir tebėra di
džiausia imperialistinė valsty
bė. Pavyzdžiui, antrojo pasau
linio karo pradžioje Sovietų 
Sąjunga turėjo mažiau, negu 
200 milijonų gyventojų. Dabar 
ji kontroliuoja apie bilijoną 
žmonių. Taigi, šiuo atveju, Sta 
linas pralenkė visus carus. Ne
žiūrint to, pasaulyje dar yra 

. kūdikių, kurie tiki, kad Stali
nas nori taikos...

. - X"

Iš keturių moterų, buvusiu su Hitleriu, tik dvi išliko gyvos -Hitleriui leng
viau buvo paimti visą Europą, negu pasidaryti Eva Braun savo meiluže— 

į Vokiška Pompadur nesidomėjo politišku gyvenimu — Eva vieną kartą 
bandė nusižudyti — Hitleris tikrumoje nekentė moterų

Rusai užima Kam-

užkariavimas, 
su Turkija ir 

atidavi-

Būti lietuviu yra garbė dau
geliu atžvilgių: politiniu, nes 
mes esame nuskriausti be mūsų 
kaltės, todėl turime teisės rei
kalauti, kad ši nežmoniška 
skriauda būtų atitaisyta, kul
tūriniu, nes mes^arp dviejų 
pasaulių —,Rytų ir Vakarų —, 
todėl esame pašaukti būti kul
tūros tiltu, istoriniu, nes mū
sų praeitis yra pilna didžių žy
gių, turėjusių reikšmės ne tik 
mums, bet ir visai Europai, vi
suomeniniu, nes tiek praeityje, 
tiek dabartyje mes parodome 
didelių organizacinių ir takti
nių gabumų, todėl pelnome ge
rą vardą visur, kur tik bent 
kiek esame judresni, etnogra
finiu, nes esame sena tauta, 
išlaikiusi nesugadintą kalbą, 
dainas, papročius, meną. Visi 
šie dalykai yra didelės verty
bės. Visus juos šiandien mes

(Nukelta į 6 psl.)

KAD MIRUSIEJI NEPRISIKELTŲ, UŽVERČIAMI SUNKIAIS AKMENIMIS
Laukinių gyvenime kiekvie

name žingsny \jsiterpia magi
ja. Anot jų, žmogus gali išnau 
doti viršgamtiškas jėgas, jei 
tik moka patenkinti tų jėgų 
norus.

Visad kaimelyje būna vie
nas, kuris geriau už kitus pa
žįsta magiją ir tokiu būdu tu
ri didesnę įtaką giminėje:

Jei gyventojai į juos dažnai 
kreipiasi pagalbos, tai taip pat 
būna atsitikimų, kad jie netei
singai apkaltinami dėl kokio 
nors nelaimingo įvykio: pot
vynio ar sausros, ir nužudomi.

Pas laukinius žmones magi
ja mažai ką bendro turi su re
ligija, tai tik Išnaudojimas 
viršgamtiškų jėgų, kurios lau
kiniams yra nesuprantamos. 
Bet magija taip maišoma su 
religija, kad sunku rasti ribą.

Magija ne tik tvarko žmo
gaus gyvenimą, bet ir gamtą. 
Jei saulė teka, jei pavasaris 
sugrįžta, jei prasideda lietaus 
sezonas, tai tik dėl to. kad bu
vo pildomas magiškas ritualas. 
Tad pas daugelį laukinių gimi
nių yra 
ninkai, 
gamtoj 
tytųsl.

Laukiniai tiki, jog burtinin
kus magijos išmokino dvasios. 
Kartais tos dvasios jiems pasi
rodo sapne ir 
dalykų, kartais 
tinka miške.

išmoko naujų 
jis dvasią su-

tautelės lauki-Trobrenderių 
niai galvoja, kad natūrali mir
tis esanti tik nusižudymas ar
ba žuvimas kare. Visos kitos 
mirtys esančios burtininkų 
darbas.

Moterys burtininkės laiko
mos pavojingesnėmis, negu vy
rai. Burtininkė, kuri augina 
dukterį ir nori, kad ji paveldė
tų profesiją, iš mažens ją mai
tina žmonių’ lavonais, 
skraidyti kaip paukštį 
bėti atsipalaidoti nuo 
pasidaryti nematoma.

Visa laimė, kad nuo visų bur 
tų yra apsigynimas. Burtinin
kas draugas, geriau apmokė
tas, gali apginti nuo užkeiki
mo. kurį buvo padaręs burti
ninkas priešas.

Beveik pas visus draudžia
ma vienos šeimos vaikams 
tarpusavy susituokti. Iš kur 
tas atsirado, mokslininkams 
nepavyko nustatyti. Laukinių 
giminė, sakysim, yra pasidali-

nusi į kelias grupes, kurių kiek 
viena turi kokį nors ryšį su gy
vuliu: driežu, šuniu, kiaule, 
krokodiliu... šitas gyvulis yra 
tos 
kas 
mi, 
mą

net burtininkai valdi- 
kurie 
viskas

turi sekti, 
tvarkingai

kad 
vys-

I
I

mokina 
ir suge- 
kūno ir

lau-

nuo 
pra-

išvedžiojimus, kad žmogus y- 
ra kilęs iš beždžionės, arba že
mesnio 
nyčios 
tus.

gyvulio, ir katalikų baž 
eucharistijos sakramenT

giminės “totemas”. Ir nie- 
negali apsivesti su moteri- 
kuri nešioja tokį pat tote- 
kaip jis, tai yra, jis negali

apsivesti su savo motina, sese
rimi, nei pussertmi iš motinos 
pusės. Tas verčia vyrus ieškoti 
žmor^is kitoj giminėj ir tas, 
atrodo nieko bendro neturi su 
religija.

Beaiškinant ši uždraudimą 
iškilo visa eilė problemų. Ką 
tas gyvulys turi bendro su 
kinio gimine?

Laukiniai, klausinėjami 
Polinezijos iki Kanados,
einant pro Kongo, davė beveik 
panašius aiškinimus. Vieni sa
ko, kad giminė kilusi iš to gy
vulio, kiti visai nežino, kad 
žmogus yra sūnus savo tėvo, f *

Dažnai šis gyvulys, kuris yra 
tos giminės “totem,” draudžia
mas užmušinėti ir valgyti.

Vietomis tas gyvulys laiko
mas giminės dievu ir jį valgo 
religiškai, kąip dievo kūną, ši
tas “totem” gal būt paaiškina

Bet yra giminių kurios ne
pripažįsta “totemo”. Sakysim, 
senovės Egipto faraonai galė
davo apsivesti su savo seseri
mis, kas yra didžiausiu nusi
kaltimu pas “totemo” pripa
žintoj us.

Laukiniai tiki, kad kiekvie
nas ^daiktas turi dvasią ir jų 
yra pilna aplink. Jos gyvena 
medžiuose, akmenyse, vande
ny... Kartais jos pasiverčia i 
driežą arba gyvatę ir atpažįs
tamos iš to, kad nebėga nuo 
žmogaus. Tada jas reikia su pa 
garba sutikti.

Andaman salos gyventojai 
tiki į visus fenomenus, aiškin
dami, kad jie turi dvasią “Ni
lą”. Ji gyvenanti medžių dre
vėje ir kada žmogus prisiarti
na, išlenda ir su peiliu nužudo. 
Ji neturi nė žmonos, nė vaikų 
ir maitinasi žeme.

Pati žmogaus asmenybė sa
votiškai aiškinama .pas lauki
nius. žmogus turi ne vieną bet 
dvi ar daugiau dvasių ir jei tik 
jis moka jas visas Išnaudoti, 
tai gauna gerus rezultatus.

Trobriando burtininkai gali 
pasiųsti tolyn antrąją dvasią, 
kuri kartais būna nematoma, 
o kartais pasiverčia į lapę, ar
ba į naktinį paukštį.

Anadamaniečiai draudžia 
miegantį žmogų budinti, nes
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1774 — Juodųjų jūrų pakraš 
čių nuo Dono iki Būgos ir Bar
bados užėmimas.

1775 — žygis prieš Ukrainos 
kazokus.

1783 — Krymo užėmimas.
1791 — Jassy, taika. Dniestro 

. sienų nustatymas.
___1793 — Antrasis Lenkijos —

Lietuvos padalinimas ir Ukrai
nos užėmimas.

1795 — Trečiasis Lenkijos pa 
dalinimas — Lietuvos, Baltgu- 
^ijos ir Latvijos okupacija.

1801—Gruzijos aneksija.
1809 — Fridrikshamo taika.

— Švedija atiduoda Rusijai vi
są Suomiją ir Aalandų salas.

1812 — Bucharest© taika.
Turkija atiduoda Besarabiją.

1815 — Vienos kongresas.
Lenkijos ir Lietuvos inkorpo- AmbrcLZlciuS 

—ravimas.
1828 — Persija priversta ati

duoti Erivaną ir Nachitschiva-
ną.

1829 — Andrianopolio taika.
Dunojaus įtakos ir Kaukazo su
Juodųjų jūrų pakraščiais anek

' sija.
1856 — Rusai užima Amūro

teritoriją Sibire.
1860—Assuri aneksija.
1864 — Galutinis Kaukazo, už r draugų darbai bei pasiaukoji- 

kariavimas ir čerkesų išviji
mas į Turkiją.

1868 — Rusai veržiasi į Tur
kestaną, užima Samarkandą 
ir Bokharą.

1873 — Khiva ir Turkestano
■okupacija.

1375 — Sakhalin© salos už
ėmimas.

1876 — Kokando
Turkestane.

1878 — Berlyno
Pietų Besarabijos,
Kars ir Ardahan užėmimas.

1881 — Galutinis Turkestano 
užkariavimas.

1898 — Kinai išnuomoja ru
sams Kvantungą su Port Ar- 
thuru ir Dairenu.

1900 — Mandžūrijos okupa
cija. ' . .

1939 — Vakarinės Baltgudi
jos aneksija.

1940 — Vakarinės Karelijos 
ir kitų Suomijos žemių anek
sija. Rusai okupuoją Besarabi-

(Atkelta iš 3 psl.)
nors pati revoliucija buvo pra
laimėta ir buvę revoliucionie
riai atsidūrė Sibire, arba išsi
sklaidė po visus-pasaulio kam
pus.

Ambraziejus, kaip visų mi
nėtų įvykių dalyvis, gali 
džiaugtis ir didžiuotis, kad ir

okupacija

kongresas.
Batumo,

mas nenuėjo niekais, bet, prie
šingai, buvo apvainikuotas di
deliais laimėjimais.

Apie Ambraziejaus veiklą 
Amerikoj, aš nesijaučiu galįs 
kalbėti. Čia žodis priklauso A- 
merixos lietuviams: * žinau tik 
tai, kad jo veikla lietuvių ir 
lietuvybės labui Amerikoj bu
vo aukštai įvertinta ir tam 
tikru būdu atžymėta, dar Ne
priklausomoj Lietuvoj.

Baigdamas, aš noriu palin
kėti Dėdei Ambraziejui sulauk
ti Lietuvos išlaisvinimo ir dar 
kartą apsilankyti Nepriklauso
moj, laisvoj Lietuvoj.

NEPAMIRŠKITE 
atnaujinti prenumera' 
tą ir paraginti kitus 
skaityti VIENYBĘ

f
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PROPAGANDOS MIKROBAS
Komunistinė spauda vis dar 

nepameta savo “arkliuko,” a- 
pie bombardavimus bakterijų 
bombomis...

“Aš mačiau savo akimis, ra
šo vienas sovietų koresponden
tas, milijonus musių ir blusų, 
kurios buvo nugulusios žemę”.

“Po bombos nukritimo, skel
bia korėjiečių komunistų agen
tūra, pasirodė milijonai musių, 
uodų, blakių, vorų...”

Visa šita istorija primena 
pernykštę, kada Čekoslovaki
joje buvo skelbiama, kad ame
rikiečiai bulvių laukus bom
barduoja doryphorais...

Šita istorija galėjo patikėti

iEgiptiėčiai, kurie tikėjo, jog 
mirusiam reikalingas 
balzamuodavo, 
išsilaikytų.

Kai kuriasė 
žįstama, jog 
maitinti ir glol 
na ramūs. .

kad tik
kūnas, 
ilgiatT

pripa-
reikia

gentėse 
mirusius 
oti, tada jie bū-

kad 
mi

mi-

arba 
išlai-

kad

jo dvasia gali tuo metu būti 
toli ir nespėti sugrįžti į pabu
dintą kūną. Tada žmogus su
serga arbą miršta.

Kas gi atsitinka, kada žmo
gus miršta?

Laukiniai išviso nežino kada 
žmogus būna miręs. Melanezi
joje mirčiai pažymėti duoda 
vardą “mate”. Dažnai jau sun
kiai sergantis pavadinamas 
“mate,” laikomas mirusiu ir 
atliekamos jo laidotuvių apei
gos. Prieš baltųjų atvykimą, 
net būdavo palaidojamas, 
būti tikriems, jog jis tikrai 
ręs.

Skirtumas tarp gyvo ir
rūsio laukiniams nėra aiškus, 
lygiai kaip jie ne pilnai supran 
ta, kokį turi ryšį seksualinis 
aktas su apsivaisinimu, 
maitinimasis ir gyvybės 
kymas.

Trobrianderiai nežino,
reikia valgyti, tam kad galima 
būtų gyventi. Jie -valgo iš malo 
n ūmo valgyti. Didieji . fizi- 
loginiai dalykai, mirtis, seksu
alinis gyvenimas, maitinima
sis, laukiniam^ nėra aiškūs.

Anot jų, mirusis tęsia savo 
gyvenimą kape. Kartais jis iš 
kapo išlenda, kad iškrėtus blo
gų šposų gyviesiems. Ne jo 
dvasia išeiųa, bet kūnas. Tad 
dėl šios priežasties, kada jis 
palaidojamas, ant kapo užver
čiami sunkūs akmenys, kurie 
neleistų jam prisikelti. Kartais 
jis sudeginamas, kad dar ma

žiau kas iš jo liktų.

Trobrenderiai nebijo miru
siųjų, nes anot jų, dvasia tuo
jau pat persikelia į kitą kūną. 
Kiti aiškina, kad mirusieji 
nieko nebeprisimena apie že
mę, nes kitame pasaulyje 
jiems duodama pauostyti už
simiršimo gėlę. w

Melanezijoje iš pagarbos tė
vui, vaikai atkasa jo lavoną, 
kada jis pradeda pūti, išima 
kaulus ir čiulpia smegenis. Tė
vas to nieko nežino, nes jis bū
na laimingas rojuje. Laukinis 
Šią operaciją irgi nemėgsta, 
dažniausia nuo jos vemia. Bet 
kada jo klausia, kodėl jis taip 
daro,, atsako, kad kada jis bū
va mažas, tėvas jį slaugė ir va
lė. ’

Dažniausiai, mirusis patekęs 
į rojų ir pauostęs užmiršimo 
gėlę, randa tenai moterų kiek 
tik jis nori, ir būna lainaln- 
giausias, nes jis nesensta ir ne
turi dirbti, o gali tik vaikščio
ti ir užsiiminėti medžiokle.

Kitą savaitę: LAUKINIAI 
NESUPRANTA, KAIP DIEVAS
GALI TURĖTI SUNŲ

galime pasidalinti viena kita 
marke! Tarp šių šelpėjų ypač 
paminėti yra p. Trimakienė, 
kun. Vembrė, Detroito skautai, 
DP Rock Island lietuviai Chi
cago} e. Taip pat dėkingi esa
me Balfo skyriui Lindene, ku
ris p. Prapuolenio Juozo ini
ciatyva tiesioginiai persiuntė 
mums gražią piniginę auką. 
Bet visa tai ne Balfo vajų, bet 
paskirų aukotojų dėka, o jų 
turime tiek maža.
Ikiek gi mes gavome iš Bal

fo? Pasinaudojant Balfo orde
riais, apskaičiavome, kiek vie
nas čia besigydąs lietuvis iš 
Balfo yra gavęs. Nuo 1951 m. 
liepos mėn. iki 1951 m. gruo
džio mėn. 31 d. kiekvienam lie
tuviui iš Balfo teko pieno mil
telių ir cukraus į mėnesį viso 
3.20 DM vertės (išskyrus nedi
delį kiekį rūbų ir avalinės, kit
ko negauname). Tai pavertus 
į dolerius, išeitų 75 centai. Be 
to, galime pasigirti, kad nuo 
1951 m. sausio mėn. 1 d. iki 
šiai dienai, t. y. kovo mėn. 25 
d. iš Balfo mus čia nepasiekė 
nei viena Balfo šalpa, ar ..tai ji 
būtų asmeniškai suteikti, ar 
tai visiems lietuviams skirta.

Ar ši iš Balfo aruodų gauto
ji šalpa yra jau mums sergan
tiems pakankama, paliekame 
spręsti patiems skaitytojams. 
O tuo tarpu surenkami tūksta- 
čiai. Kur tie visi doleriai eina 
Ir kokia jų paskirtis, mums ir 
šiandien dar nėra žinoma.

Tik viena mums aišku, kad 
Balfo vadovybė, vėl siųsdama 
prof. dr. Končių misijoms į 
Europą, jam jo kelionės išlai
doms padengti kelionėn įdėjo 
daugiau,' negu 75 centus. Bet 
tegul tuomet renka Baifas au
kas finansuoti dr. Končiaus 
kelionei į Europą, į Ispanijoj 
vykstantį Eucharistinį Kon
gresą, bet ne likusiems tautie
čiams Vokietijoje šelpti.

Tuomet mes neskaitysime 
savo draugų laiškuose, kad 
mes esame pakankamai Balfo

dirbtą dolerį*mums mielai au
koja, nes labai supranta mūsų 
čia pasilikusių vargą, bet gai
la, kad jiems niekas nepasako, 
kur gi tas jų suaukotas dole
ris nueina. Mes, ligoniai, čia 
jų negauname, negauna taip 
pati ir kiti skurdžiuose lageriuo 
se be vargstą mūsų tautiečiai. 
Gal iš tikrųjų prof. dr. Kon
čiaus malonios ekskursijos po 
pavasariu žydinčia Europa, jo 
pasakoj iami kelionių pergyve
nimai ir įspūdžiai daugiau at
neša naudos vargstantiems lie — 
tuviams Vokietijoje, kas gi ži
no...

Bet mes, gautingiškiai gali
me ranka ant širdies padėję 
prisipažinti, kad mums gaila 
tų tam tikslui išleistų pinigų, 
gaila tuo labiau, kad gal ne 
vienam iš mūsų jų pagalba ir 
sveikata būtų grąžinta, ir po 
tų ilgų metų ne vienas gal ir 
sanatoriją būtų galėjęs apleis
ti, tuo labiau dabar, kai tiek 
daug kalbama apie naujuosius 
vaistus. Ar tai nebūtų kilnes- 
nis šių suaukotų pinigų panau
dojimas? Kas žinb, gal ir ne...

Prieš mėnesį gavome naujas 
Balfo instrukcijas šalpos gavi
mo reikalu. Nežiūrint į tai, kad ’ 
jau metų pradžioje' Gautingo 
Bendruomemęnės nutarimu bu 
vo kreiptasi į Balfą su prašy
mu, kad Gąutinge besigydą Jie 
tuviai būtų laikomi yienetti ir 
būtų šelpiami pagal kas mė
nesį prisiunčiamą ~ sąrašą, iš 
Balfo nebuvo sulaukta jokio 
atsakymo, o tik krūva anketų. 
O jos tikrai gražios! Kiekvie
nas dar prisimena taip netoli
mą praeitį ir su ja taip įgrisu
sius “skryningus”. Tuomet tai 
pravedė. UNRA, vėliau IRO. 
Mes bandėme priešintis ir vie
šai liejome pyktį, šiandien, 
mus čia pasilikusius pasiekė 
naujo skryningo anketos. Tik 
labai skaudu, kad šių anketų 
redaktorius ir šio naujo skry
ningo organizatorius yra mūsų .* 
vienintelė šalpos organizacija 
— Baifas.

Kovo 12 d. Gautingo Apylin
kės lietuviai tam tikslui su
šauktame susirinkime su pasi-. 
piktinimu anketą atmetė, nes 
Baifas, kaip šalpos organizaci
ja, politiniams klausimams ne- 
kompetingas.' ši Balfo “skry- ' 
ningo” intencija mums neaiš
ki, o forma dar žeminanti.-Bu
vo nutarta laikytis jau anks
tyvesnio nutarimo, kad Baifas 
Gautingo lietuvius skaitytų 
kaipo vienetą ir kas mėnesį, • 
kaip kad bandė daryti prieš 
metus. O jau kam duoti ir kaip 
ta šalpa padalinti spręsti vie=^ 
tos Apylinkės Valdybai kuri 
turi didesnį pasitikėjimą ligo
nių tarpe, negu kad. Baifas 
Be to Valdyba buvo susirinki
mo įpareigota kreiptis į Ame
rikos lietuvių spaudą su pra
šymu, kad tolimesnė šalpa 
Gautingo sanatorijoje besigy-. 
dantiems lietuviams ’ ligoniams 
būtų siunčiama per Balfą pa
sinaudojant tik jo tarpininka
vimu, aiškiai nurodant kaip 
skirtos šalpos gavėją' Gautin
go Apylinkės Valdybą. Ir tai 
būtų didžiausias mūsų prašy
mas.

Mes niekuomet nenorėtu
mėm sutikti, kad mūsų 'vardu 
surinktos šalpos būtų sunau
dotos kelionių po užsienius, 
tarnautojų algų ar anketų 
spausdinimo sąskaitoms apmo
kėti. Jei jau už šį prašymą už
sirūstinę Balfo “galiūnai” ir 
nutrauktų mums teikiamą šal
pą, mes neišsigasime. Juk iš jo 
mes jau ir taip nieko paskuti
niu laiku negauname, o gauti 
irgi mažai besitikime.

Kreipiamės į atskirus asme
nis ir organizacijas Ameriko
je, kad jie pasektų Balfo sky
riaus Linden’e pavyzdžiu ir ne
pasitikėtų centru, ar tai būtų 
Amerikoje, ar Vokietijoje, pa- , 
žadais. Linden Balfo skyrius- 
surinktieji 85 doleriai mus pa
siekė, nes centriniai Balfo 
veiksniai nesiryžo paneigti au 
ko to jų pageidavimo. Bet iš su
rinktųjų tūkstančių be tikslios 
paskirties ir tikslaus gavėjo 
mūsų pilnumoje nepasiekė. Ne 
pasiekė nei kitų čia vargstan
čiųjų. Gaila, bet turbūt ir ne
pasieks... |

Gautingeno Apylinkės Bend-, 
ruomenės vardu — Valdyba.

įžengė į rūmus ir šis paspau
dęs ranką juos pasisodino ša- klausimą: “Ką nacional-socia- 
limais. Jis vengė kalbėti apie 
Eva ir kalbėjo apie orą, kalnų 
gražumą... Tačiau motinai pa
sidarė aišku, kad tarp Evos ir 
Hitlerio yra kitokie, negu pla
toniški santykiai.
' Kada vakare Eva sugrįžo 

namo: tėvas jos paklausė:
— Ar tiesa, kad tu esi Hitle

rio meilužė?
—Ir kas? — ji paprastai at

sakė. — Jei tas jums nepatin
ka, aš išeinu.

Už kelių dienų Hitleris at
siėmė Evą ir jos seserį Gretel 
ir apsigyveno vienoje puošnio
je viloje.

1937 metais ' Braun parašė 
laišką Hitleriui prašydamas 
išdėstyti, ką jis manąs daryti 
su d u k terimi.

Bet iš Hitlerio atėjo atsaky
mas, laikyti tą dalyką paslap
ty. •

Po to Braun kreipėsi į savo 
dukterį, kviesdamas pasitrauk
ti nuo Hitlerio ir parašė švie
timo Ministeriui kadangi jo 
duktė yra Hitlerio meilužė, jis

Kaip jau daugelis yra girdė
ję, šiuo metu Gąutinge randa
si vienintelė DP džiovininkų* 
sanatorija visoje Europoje, 

šiuo metu sanatorijoje ran
dasi 1000 trylikos tautų ligo
nių, kurių tarpe ir 75 lietuviai 
Vietos lietuviai čia sudaro at
skirą PLB Gautingo Apylinkę, 
kuriai priklauso ir sveikieji 
Gautingo ribose gyveną lietu
viai. šiuo metu Gautingo Apy
linkei vadovauja Algirdas Ja
saitis.

Gautingo lietuvių ligonių pa 
dėtis yra labai sunki.

Ypač blogai stovi Gautingo 
lietuviai materialiniu atžvil
giu.

IRO laikais čia karts, nuo 
karto buvo dalinami rūbai, 
muilas, dantims pastalrSku~ 
timosi priemonės, padengia
mos pašto ir retkarčiais kelio
nių pas 
taisomi 
šiandien 
vokiečių,
riją, apart smulkių mėnesinių 
kišenpinigių, nieko negauna
me, o išlaidos, paliko tos pa
čios.

Bet daugiausia nusivylėme 
Balfu. .Mus pasiekiančioje A- 
merikos lietuvių spaudoje skai 
tome apie taip puikiai vyks
tančius Balfo šalpos vajus, 
laikraščių eilutėse nuolat ran
dame paminėtą ir mūsų ligo
nių vardą ir vargą.

Bet visa tai, mūsų akimis 
žiūrint yra tik metodas tau
tiečių Amerikoje jautrias šir
dis vajui pajungti. O iš tikrų- 

' jų turime tik porą tikrai nuo
širdžių šelpėjų, kurie mūsų 
niekad neužmiršta ir kartas 
nuo karto randa galimybių 
mus medžiaginiai, kad ir ne
gausiai, bet moraliai labai stip aprūpinami, nes jie daug au-

lizinas duoda moteriai? Vyrą!” 
Bet visa tai buvo tik kome

dija ir širdies gilumoje jis ne
kentė moterų. Savo daktarui 
Brandtui jis padarė tokį prisi
pažinimą:

— Juo žmogus yra didesnis, 
tuo moteris jam nereikšmin- 
gesnė. ‘~ •

Arba Himmleriui vieną kar
tą pasakė:

— Mums yra svarbu konsta
tuoti, kad vienas vyras per 
metus gali turėti dešimt vaikų 
su dešimtimis moterų, tuo tar
pu viena moteris su 
vyrų per metus gali 
vieną vaiką.

Moterys Hitlerio 
—suvaidino mažą rolę, nors kai 

-kurios jam padėjo. Frau Bach- 
steiir jam padovanojo vilą 
Bercl)tesgadene ir po nenusise 
kusio 1923 metais Miunchene 
pučo davė pinigų, kad galėtų 
iš naujo pradėti politinę kovą. 
Paskui buvo jauna anglė Mit- 
ford, kuri’ buvo taip įsimylė- 

moterų buvo ° nesijaučia galįs toliau pasilik- jusi, kad 1939 metais nusižu
dė Miuncheno sode, kada jai 
tėvai uždraudė matyti Hitlerį.

Dar kalbama 
Laffert, kino 
Riefenstahl, Ada' Klein ir Lo
la Epp. Eva Brau-n-nesijaudi
no dėl šių istorijų, nes ji jautė, 
kad visas jas pralenkė. ■

1945 m. balandžio 22 d. Hit
leris liepė Evai pasiruošti mir
ti. Kaip ji niekad neprašė pa
aiškinimų dėl jo įsakymų, taip 
ir šį kartą nieko nesakė. Ji tik 

' pasiuntė savo tėvams brange
nybes, kad šie, pardavę turė
tų iš ko gyventi.

yra gyvos. 
Dardanowski 

apsigyvenusi Bar-

buvo aišku, 
neišvengia-

juo laimin- 
buvę netei- 
palikusi jį

dešimtimi 
turėti tik

gyvenime

Hitleris, glostydamas savo 
žilstančius plaukus, apžvelgė^ 
visus susirinkusius 
Kambary buvo keli 
ir keturios moterys. 

Dvi iš jų ir aabar 
Viena gražuolė 
Christian,
chtesgadene, Musmanno klau
siama, kodėl ji pasiliko su Hit
leriu, kada visiems 
kad jau pražūtis 
ma, atsakė:

— Aš buvau su 
gose dienose, būtų 
singa, kad būčiau 
nelaimėje.

Rusams užėmus Berlyną, jai 
dar pasisekė prasiveržti pro 
šiuos moterų išalkusius barba
rus ir pasiekti laimingai ame
rikiečių zoną. Tyrolietė Man-

tik naivūs. Mokslininkams yra zialy nepėrgyveno rusų 
-žinoma, kad doryphorai prieš 
20 metų pasirodę Bretanijoje, 
vakarinėje Prancūzijoje, kas 
met po 30 mylių slenka pir
myn į rytus. Juos negali sulai
kyti jokios ideologinės sienos 
ir geležinės užtvaros. Tą žino 
visi, tik gal nežinojo tie, kurie 
niekad nematė doryphorų.

nusileido 
keturiais 

ir 2 pus-

ĘĖGA IŠ “ROJAUS”
Kaip paaiškins-Laisvė ir Vii- - 

nis, jog iš vakarų j Rusiją la
bai retai perbėga koks žmogus. 
Galima būtų ant pirštų suskai 
čiuoti. Tuo tarpu iš sovietų o- 
kupuojamų kraštų tūkstan
čiais bėga.

Štai ne taip seniai atbėgo 
keturi aukšti raudonosios ar
mijos karininkai

Arba Jugoslavijoje 
vienas lėktuvas su 
rumunų karininkais 
karininkiais:

— Mes nebegalėjome ilgiau 
pakęsti to teroro, kuris siaučia 
Rumunijoje.

Ir tarp tų karininkų , yra tū- 
t Įąs Ginęs, Jkuris; būvą politišku 
komisaru Brasov bazėje!

Į vakarų Vokietiją prie 
Straubing perbėgo 6 čekoslo- 
vakų pasienio sargybiniai

— Antikomunizmas Čekoslo
vakijoje plinta ir karo atveju 
70% čekoslovakų kareivių de- 
zertuos, kad tik nereikėtų mūs 
tis sovietų pusėje.

Jie patys džiaugiasi galėję 
pabėgti nuo sovietiško teroro.

Tai ne kokie ministeriai, ar 
ponai, bėga. Bet paprasti dar
bininkai

-RUOŠIAMA NAUJA ’ 
SOVIETŲ BOMBA

Turiiriomis informacijomis, 
sovietai ruošiasi del Vokietijos 
patiekti naują notą.

Tam. pilnai ! suprantamos 
priežastys. Tuo metu, kada va
kariečiai ruošiasi pasirašyti su 
Bonn vyriausybe sutarti, Mask 
va nori pabandyti dar kartą 
sumaišyti kortas ir iššaukti 
vokiečių masėje psichologinį 

f smūgi. ’
Šį kartą Maskva ruošiasi 

tikrai bombai: Maškva pa
skelbs, jog parems suvienytos 
Vokietijos reikalavimą į buvu
sias teritorijas.

Tai yra, Maskva sutiks, pa
sakiusi ne, kad būtų peržiūrė
ta Oderio ir Niderio linija.

AMERIKĄ ATRADO
PRIEŠ 2,500 METŲ

Jau seniai skandinavai tvir
tina, kad jie, o ne Kristupas 
Kolumbas atradęs Ameriką. 
Jog šiauriečiai navigatoriau 

* kaip Erikson ir kiti jau daug 
ansčiau buvo išmetę inkarus 
Amerikos pakrantėje.

Bet norvegų mokslininkas 
Thor Heyerdahl eina dar to
liau. Jis tvirtina, jog Vidurže
mio pajūrio tautos buvo pasie
kusios Ameriką, mažiausiai 
tūkstanti metų prieš Kr. gimi
mą. Tą jis motyvuoja tuo, kad 
Egiptas ir Perų pažįsta med
vilnę jau 3000 metų.

TARZANAS — PROLETARAS
Šiuo metu Maskvos kinuose 

rodoma filmos U Tarzano gy
venimo. Pamatyti anglų-ame
rikiečių gamybos

artimuosius išlaidas, 
batai ir drabužiai, 
to visko jau nėra. Iš 
kurie perėmė sanato-

ant- 
plūdžio ir paskutinį kartą ją 
matė, kaip-vienas milžinas 6 
pėdų rusas nešėsi į griuvėsius, 
kur jau stovėjo eilėje juokda- 
miesĮ rusų kareiviai.

Trėčioji Fraudl Junge pabė
go persirengusi vyriškais rū
bais. 
—Ketvirtoji iš
Eva Braun. Ji kaip ir kitos trys 
moterys, buvo irgi įsimylėjusi 
į Hitlerį.

Iki paskutinės minutės, net' 
būnant bunkery, ji rūpinosi sa 
vo kūno grožiu, gimnastikavo- 
si, stengdamosi išlaikyti lini
jas ir elegantiškumą. Net kada 
Berlynas buvo apsuptas, prasi
veržę pasiuntiniai su praneši
mais iš frontų, jai atgabenda
vo įvairius kremus, kurių jau 
nebuvo galima gauti Berlyne.

Jos pažintis su Hitleriu bu
vo savotiška. Diktatorių ji 
susitiko dar pirmaisiais bohe
miškais metais fotografo Hein
rich Hoffmano studijoje, pas 
kurį ji tada tarnavo.

Vieną dieną, užkandžiauda
mas. pas- Hoffmaną, Hitleris pa 
stebėjo gražias jos kūno lini
jas ir vėliau jai buvo lemta pa
sidaryt! jo meiluže ir pirmąja 
dama Vokietijoje.

Jei ji nenešiojo jokios karū
nos ir iki paskutinio momen
to jos ryšis su Hitleriu buvo 
laikomas “valstybės paslapti
mi,” ji • galėjo didžiuotis, kad 
turėjo pavergusį vyrą, kurio 
niekas Vokietijoje nepajėgė 
turėti.

Bet Eva Braun ne taip leng
vai pasidarė ’ Hitlerio meiluže. 
Pavergti visą 
kėši lengviau, 
na. Jos tėvai 
aristokfatijai, 
go nemato, jei
sidaro valdovų sugulovėm. Pa
prastas mokytojas Braun ži
nojo savo dukters simpatijas 
Hitleriui, bet nieko apie san
tykius. Kartais Eva praleisda
vo ištisas naktis mieste, bet 
pasiaiškindavo, jog nakvojusi 
pas drauges.

Vėliau jie pradėjo rūpintis 
savo dukterimi.

Vieną sekmadienį 1933 me
tais, kiek vėliau, kada Hitleris 
paėmė valdžią, Braun su žmo
ną, važiuodami per Lambach 
miestelį, nustebo pamatę, kaip 
jų duktė, apstota SS garbės • 
sargybos, išlipa iš liuksusinio 
automobilio.

Jie bandė Nulaikyti dukterį, 
bet ši įėjo į rūmus. Po minutės 
atvyko kitas automobilis ir iš 
jo išlipo Hitleris.

Tada Braun, panorėjo gauti 
pasiaiškinimą iš paties Hitle
rio ir prisiartino prie jo.

— Aš esu Evos tėvas.
Bet Hitleris vietoj pasiaiški

nimo, paklausė:
— Kur jūsų žmona?
Ir kada jis iš gėdos, norėjo 

pasišalinti, Hitleris per savo 
adjutantą pakvietė į rūmus.

Nusprendę, kad geriau ne
reikia prieštarauti Riteriui, jie

Europą jam se- 
negu šią mergi
nę priklaus ė tai 
kuri nieko blo- 
jų dukterys pa-

voje būna retas dalykas, tad 
prie kinų stovi minios žmonių.

Prie* filmos rodymą sovietai 
padarė mažą įžangą, paaišikn- 
dami, jog Tarzanas rodomas 
tik todėl, kad tai anglų tur
tuolio sūnus, išaugęs džiunglė
se maitindamasis vaisiais ir 
niekad nepareidavęs ‘'buržua
ziniai civilizacijai”...

ti mokytoju.
Bet žmona jį įtikino susitai

kinti su dukterimi, įstoti į na
cių partiją ir nepykinti Fiure
rio. Vėliau Braun pasidarė net 
dideliu Hitlerio garbintoju.

Braun šiandien, kuriam kaip 
buvusiu! naciui atimta pensi
ja, skundžiasi, kad jis negalė
jęs kitaip padaryti. Tačiau jo 
žmona didžiuojasi savo Eva.

Ir kaip nesididžiuoti? Hit- 
ris, kurio balsas versdavo dre
bėti generolus ir ištisas tautas, 
mokėjo su savo Eva būti švel
nus.

Bet ši vokiška Pompadur vi
sai pesįdomavo politišku ir vi
suomeniniu gyvenimu. Tuo me 
tu, kada Austrijoje buvo daro
mas antšliusas, ji Vienoje sė
dėjo teatre ir sugrįžusi F vieš
butį paskambino Hitleriui, ku
riam tuo laikų galvoje buvo 
svarbesni dalykai negu su ja 
plepėti niekus. Bet, dėl jos jis 
atidėjo svarbią konferenciją...

Tačiau Hitleris ją slėpė nuo 
minios. Niekas neturėjo žinoti, 
kad Hittleris turi laiko šalia 
valstybinių reikalų užsiimti 
meile. Keturiolika metų Eva 
gyveno nuošaly valstybės rei
kalų. Kada svarbūs asmenys 
atvykdavo į Berchtesgadeną, 
ji pasitraukdavo į savo kam
barį, laukdama kol svečiai iš
vyks.

Erich Kempka, Hitlerio šofe
ris, klausinėjamas apie Fiure
rio santykius su Eva, pasakė:

— Tai buvo pati nelaimin
giausia Vokietijoje moteris. -

Gal jis kiek romantiškai per 
dėjo. Eva negalėjo niekuo skųs 
tis.. Ji duodavo šaunius vaka
rus ir turėdavo svečių, keliau
davo su savo motina ir seseri
mi po Italiją ir Norvegiją, ji 
buvo turtinga.

^et motina, kaip visos mo
tinos, klausdavo:

—Kodėl jis su tavim neap- 
siveda?

Bet duktė apie ši dalyką ne
norėdavo kalbėti.

Tačiau -ji pati nebuvo jau 
taip abejinga vedybiniam žie
dui ir vieną kartą, kada Hitle
ris jai pasakė, kad idėja apsi
vesti turi būti atifolinta, ji pa
sigriebusi revolveri atstatė į 
savo krūtinę ir paspaudė gai
duką. Bet ji blogai taikė ir 
tik susižeidė. Hitleris, vengda
mas skandalo, atnešė Evai gė
lių ir pašnibždėjo keletą žo
džių į ausį/ įtikindamas, 'kad 
dėl Vokietijos labo jis turįs pa
silikti viengungiu, bet užtikri
no ją, kad ji pasiliks visą lai
ką jo meiluže...

Bet buvo dar ir kita moteris 
Hitlerio gyvenime, kuri šovė
si ir geriau pataikė. Hitleris 
niekad niekam nepaiškino, ko
dėl Geli Raubal 1931 nusišovė 
iš jo revolverio Jo kambary. •

Jos kūnas buvo pervežtas į 
Vieną ir Hitleris prie jos kapo 
išliejo nemažai &šarų.

Sakoma, kad Hitleris į mo
teris turėjo didelę įtaką.

Jo politiškas šūkis buvo: 
“III Reiche kiekviena mergina 
turės vyrą!” Pasiekęs valdžią,

apie baronienę
režisorę Lėni

Kitą savaitę: AMERIKIE
ČIAI IŠGELBĖJO GERINGĄ.ŽMOGUS, KURIS SU DAINAKELIAUJA PER PASAULI
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Dainavos Ansamblio režisierius Gasparas Velička

režisieriumi 
Nemuno pa- 
veliuoniečiu. 
žinoma, yra

Vilniaus
Gedimi-

tautinių

šį sekmadienį New Yorke 
koncertuoja Dainavos Ansamb 
lis, tad įdomu yra susipažinti 
su to ansamblio 
Gasparu Velička, 
krančių sūnumi.

Veliuona, kaip
istorinė vieta, turinti giminin
gus ryšius su Vilniumi, nes Ve
liuonos lankose žuvo 
įkūrėjas kunigaikštis 
nas. -

Veliuona tai xiainu
tradicijų neišsemiamas lobynas

Gasparo abu balsingi tėvai 
tų dainų ir tradicijų dideli sau 
gotojai. Jo tėvas, taurus ir vi
sų mylimas žmogus, dažnai 
susimąstęs sėdėdavo vakarais 
ant Nemuno kalno ir guosda
vosi liaudies daina. Gasparas 
pasakoja, kad jau pačioje se
natvėje, kada drebančios ran
kos -laistydavo barščius iš 
šaukšto, pačiais..tragiškiausiais 
momentais jo tėvas tylus niū
niuodavo kokią \ nors liūdną 
dainą. Daina liaudies žmogaus 
paguoda. Visa tai , Gasparą 
taip stipriai pririšę prie liau
dies žmonių, kad jis nors mo
kėsi, mieste, pervažiavo visus 
Europos ir Pietų Ąmerikos did
miesčius, miesto nepamilo ir 
savo teatro karjerą paaukavo 
išimtinai tik liaudies menui.

Ir šiandien jis nekrypsta iš 
savo pasirinkto kėilo; nors nau 
jos gyvenimo sąlygos gerokai 
palaužė šitą pasiryžimą, atim
dama visas galimybes, kurios 
leistų šio tikslo siekti grynai 
profesijonališkai. Tai ne dar
bas, o* nuovargis, dažnai išsi
taria jis, tai savęs griovimas ir 
nužmoginimas. Bet vistiek rei
kia dirt>ti. Reikia sukąsti dan
tis, kad neišsprūstų paskutinė 
kantrybė ir duoti nors tai, ką 
šiuo metu gali. Reikia nuryti 
visokią asmenišką ambiciją, 
reikia susmulkėti ir prieš di
desnį dalyką, kuris yra tauta.

Ir Gasparas niekados jokio 
tautos reikalui darbo neatsisa
ko ir dažnai apeliuoja

moralę, reikalaudamas, kad ir 
jie tai darytų, nepaisydami jo
kios asmeniškos naudos.

Nud Klaipėdos žydėjimo lai
kų jis eina su Sodeika petis pe
tin.

Teatro meną studijavo Kau
ne. Jo pirmasis mokytojas bu
vo Antanas Sutkus. Pas Sutkų 
jis baigė du teatro mokyklos 
kursus. Liga ir lėšų stoka pri
vertė mokykĮą apleisti ir eiti 
mokytojauti. Po kelių >metų grį 
žo į Kauną ir įstojo į Andriaus 
Olekos — Žilinsko teatro mo
kyklą.

Žilinskas iš savo mokinių su 
organizavo Jaunųjų Teatrą, ku 
ris ne tik Lietuvoje buvo pri
pažinta, kaip naujos teatro 
meno srovės švystelėjimas, bet 
buvo pradėjęs garsėti ir užsie
niuose. Deja, to teatro amžius 
buvo neilgas. Negaudamas vy
riausybės paramos, jis užsida
rė. To meto visi jaunieji akto
riai spėliojo, kad Žilinskas to 
smūgio pastumtas apleido Lie
tuvą.

Gasparas Velička kartu su 
savo mokytoju išvažiavo į už
sienius, pirmiausia į Pietų A- 
meriką, kur .buvo kviečiamas. 
Pietų Amerikos klimatas pra
dėjo laužyti jo nelabai stiprią 
sveikatą ir, nors buvo prašo
mas brolio ir lietuvių organi
zacijų ten užsilikti, kurti teat
rą, grižo į Lietuvą.

Dirbdamas Klaipėdos valsty
biniame teatre, draugams daž
nai išsitardavo, kad nerandąs 
tame teatre -pilno pasitenkini
mo. Kažko kito norįs iš lietu
viško teatro. Liaudyje esą ne
arti dvasinių turtų dirvonai, 
estetinės tautos vertybės rūdy- 
ja kaimo grįčiose ir prieslenks- 
čiuose, o jų niekas neneša į 
rampos šviesą, kad jos čia su
blizgėtų.

Ir su Sodeika pradėjo svajo
ti apie tautinį muzikinį teat
rą, kuris paimtų liaudies dai
ną,. šokį, papročius ir grynai 
lietuviškojo gyvenimo būdą.

Tam tikslui jiedu rinko me
džiagą ir abu tyliai dirbo. Tris 
dešimts aštuntais metais su 
“Vaideliutės” choru jiedu pra
dėjo repetuoti muzikinę liau
dišką pjesę, kurią parašė Gas
paras Velička. Pavasarį buvo 
numatyta tos pjeses premjera, 
bet naciai kartu su Klaipėda 
nušlavė tuos jų užmanymus ir 
teko viską kuriam laikui už
miršti.

Abu lektoriaudami Vilniaus 
Pedagoginame Institute, kur 
Sodeika turėjo didelį studentų 
chorą, griebėsi įvykdyti savo 
sumanymą.

Pradėtas Klaipėdos repetuo
ti veikalas būtų greit atkrei
pęs bolševikų akis, todėl pasi^ 
ėmė Wko Petrausko “Vestu
ves,” kurių turinį gerokai per
dirbo. Tą pastatymą jiedu tirš
tai išmargina liaudies daino
mis, šokiais ir papročiais, žiū
rovai kėlė nepaprastą entuzi
azmą, o Vilniaus Filharmoni
jos vadovybė pamatė, kad tai 
pats tikrasis jų organizuoja
mo liaudies ansamblio kelias. 
Ir filharmonijos direktorius J. 
Kardelis Gasparą Veličką pa
kviečia to ansamblio režisie
rium. Jis dirbdamas teatre ir 
Pedagoginiame Institute, pa
siima ir šias atsakingas parei
gas.

Vilniaus Liaudies Ansamblis, 
krašte sukėlė didžiausią sąjū
dį. Kazys Inčiūra parašė “Jo
ninės” art>a “Tykiai, tykiai 
Nemunėlis teka”. Po premje
ros austrų kritikai atėjo į teat
ro užkulisį ir su šiuo pastaty
mu siūlė važiuoti per visą Va
karų Europą. Sako: ji bus nu
stebinta, pamačiusi ši lietuvių 
tautos dvasinį turtą.

Naciai irgi žavėjosi ansamb
liu,’ bet jau žiūrėjo politinėmis 
akimis. Ir to ansamblio trium
fas baigėsi graudžiomis ašaro
mis. žmonės išbučiavo tauti
nius rūbus, instrumentus 
sislapstė kaimuose.

(Nukelta į 6 psl.)
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AR JŪS ŽINOTE KAIP SULIESĖTI?
Mažas pyragaitis ar saldainis gali pastorinti keliais svarais

Didžiuma moterų suliesėji
mo režimą pradeda dažniau
siai gegužės arba birželio mė
nesį. Kodėl? Dėl to, kad besi- 
ruošdamos vasaros atostogoms 
ir pirkdamos maudymosi kos
tiumus. pamato, kad jų liemuo 
neužtenkamai lieknas, kad 
pliažo rūbams nepaslėps tuos 
pilnumus, kuriuos pridengia 
kasdieninis rūbas.

Tad turtingesnės bėga į 
grožio salionus. duodasi masa
žuojamos. ima garų arba pa
rafino vonias. Kitos seka kito
kį rėžimą, kad tik greičiau nu
metus keletą svarų, nežiūrint, 
kad tas rėžimas būna sunkus 
ir varginantis.

Kad nereikėtų imtis tokių 
sunkių priemonių paskutinę 
minutę, mes patariame jau da
bar paruošti savo gražią lini
ją vasarai, sekant lengvą rėži
mą. ne taip jau griežtą. Prisi
laikant tik kai kurių taisyklių, 
galima lengvai numesti “be 
skausmo” tuos kelis svarus rie
balų, kurie -susikrovė aplink 
jūsų liemenį.

šita maža kasdieniška dis
ciplina leis išvengti to bruta
laus rėžimo, kada tenka mai
tintis per dieną tik vienu ka
vos puoduku ir vienu kietu 
kiaušiniu. Aišku, šis mūsų re
ceptas tinka tik toms mote
rims/ kurioms reikia prarasti 
tik keletą svarų, kad galėtų 
būti vėl tikrai formoje. Kitos 
moterys dėl rėžimo turi kreip
tis į specialistus.
Kaip paprastai suliesėti?

1. Valgyti tik truputį sūdy
tus dalykus. Nėra reikalo visai 
atsisakyti nuo druskos, bet ją 
vartoti tik truputį valgiuose.

2. Negerti valgant. Tas labai 
svarbu ir reikia laikytis. Nėra 
reikalo visai susilaikyti nuo 
gėrimų. Yra labai sveika iš ry
to išgerti stiklą vandens, nie
ko nevalgius ir paskui prieš 
pietus. Bet vengti gerti valgy
mo metu.

3. Mažiau vartoti duonos ir 
pyragaičių. Toms, kurios mėg
sta pyragaičius, šis dalykas 
bus sunkus. Bet tas yra būti
na, jei jos nori suliesėti. Nieko 
nėra taip fatališka storėjimui, 
kaip vienas mažas pyragaitis 
ar torto gabalėlis. Gi vietoj 
duonos vartokite biskvitus.

4. Iš ryto mažiau valgyti. 
Laike šio mažojo rėžimo tris 
mėnesius, ryto valgykite tik

Okupuotoje Lietuvoje
• Valstybinės bibliotekos 

skelbiasi Lietuvoje išdavusios 
skaitytojams per 10,000 knygų 
apie “liaudies demokratijų” 
kraštus.

• Darbo sezone kolektyvi- 
ninkai jau gaus šiemet dirbti 
25-30 proc. daugiau, numato
ma” “likviduoti.” tik kol kas 
palaipsniui “savam naudoji
muisi” paliktus mažyčius že
mės sklypelius etc. Nauji “Or- 
gist’’ skyriai, sudaryti prie 
kom. part. apyg. komitetų, jau 
“parūpina darbams prie Vol
gos ir kt. savanorių...” Propa
gandą čia vesti įkinkomi jau 
patys lietuviai.

• E. Medonis skundžiasi, 
kad nors Kauno srity yra 12,- 
000 švietimo darbuotojų ir 
Kaune dirba per 1,000 moky-
tojų, tačiau jie niekaip iki šiol 
neįsteigia gauti ar patys įsi
kurti savų kultūros namų... 
Tuo tarpu iki šiol tūstančiai 
tokių namų figūruoja Palec
kio ir kitų pranešimuose.

• Pisarevo pranešimu per 
N. Metus Vilniuje, Vilnius greit 
pasidarys visai rusiškas. Gat
vės perkrikštjamos rusų “kar
žygių” vardais, tas pat daro
ma su muziejais, bibliotekomis, 
teatrais, mokykloms. Drauge 
didinamas kalėjimas, kuriame 
jau “išsitenka’’ 2,000 kalinių. 
Karceriai ir tardomieji kamba 
riai įrengiami tokie pat, kaip 
garsiajame Liubiankos kalėji
me.

• “Sudost Tagespost” skel
bia, kad Rusų okupuotame 
Vilniuje S v. Stanislovo kated
ra paversta Sovietų kareiviams 
šokių sale.

6 psl.

GASPARAS VELIČKA
(Atkelta 15 5 psl.)

MŪSŲ TAUTYBĖ...
(Atkelta iš 4 psl.)
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Kai šiek tiek nacių aistros išnešame j pasauli ir parodome 
aprimo, Velička, padrąsintas svetimiesiems. Lietuviai pa-

Jau laikas pagalvoti apie jūrą

V. Marljošlaus K/.no Teatro 
direktoriaus Ivanausko, gen. 
Kubiliūno ir dir. Jono Kriščiū
no, tą ansamblį atidarė Kaune 
kitu vardu.- Ir ansamblis visa
me"" krašte vėl ’suspėjo duoti 
virš 106 spektaklių, vesdamas 
Veličkos “Šienapjūtę”.

Rytų frontas tada jau braš
kėjo ir naciai raitė uodegas, 
norėdami gauti iš lietuvių tau 
tos paramos, todėl keikdami 
tramdė savo aistras. Bet An- 

& samblį vėl pritroškino, pasiū
lė išsiskirstyti, susimaišyti su 
svetimtaučiais ir važiuoti į 
frontą, o Veličkai siūlė stipen
diją ir patarė važiuoti į Vokie
tiją gilintis teatro studijose. 
Velička pusmetį atkakliai spy
rėsi ir'savo žmonių neapleido. 
To užsispyrimo rezultatas — 
Ansamblis vėl grižo į Vilnių ir 
atgaivino “Joninių” pastaty- 

. mą.
Tremtyje Velička, kaip reži

sierius, vadovavo Lietuvių Tau 
tiniam Ansambliui iki pat emi 
gracijos. Kai ansamblis dešim
timis pakėlė sparnus į užsie
nius, Velička drauge su Sodei
ka perėjo Dainavos Ansemblin.

užėmė garbingą vietą.
Tačiau kaip tik todėl ir yra 

mūsų uždavinys neleisti šiai 
garbei pražūti. Tautos garbė 
žūsta dvejopu būdu: ją pamirš 
tant ir ją išniekinant.

Jeigu mes nesidomėsime sa
vais politiniais, kultūriniais, 
istoriniais ir visuomeniniais 
dalykais, jeigu mes būsime šal
ti saviesiems papročiams, sa
vai kalbai, savai literatūrai, 
savam mokslui, jeigu mūsų vai 
kai ištruks iš mūsų lietuviško
sios globos ir pateks svetimų
jų įtakon, jeigu mūsų šeimos 
pasidarys savo dvasia interna
cionalinės — mes žudysime lie 
tuviškąją garbę savo pasyvu
mu. Iš kitos pusės, jeigu mes 
būsime nesąžiningi savo pa
reigose, jeigu elgsimės nemo
raliai tiek viešumoje, tiek pri
vatiniame gyvenime, jeigu mū
sų gyvenimo būdas bus netvar
kingas, jeigu mūsų santykiai 
tarp savęs ir su svetimaisiais 
bus nedraugiški, jeigu mes nie
ko reikšmingesnio tremtyje 
nesukursime, — tuomet - mes 
pakirsime lietuviškąją garbę 
savo nevertingumu. Tremtis

VALANDOS: 
9—12 ryte 
2—7 vakare

Dę. JANINA SNIEŠKA
(DANTŲ 'GYDYTOJA)

408 Jay Str. Room 306,
kamp. Fulton Str. (miesto centre) Ketvirtadieniais visų dienų 
Ofiso tel. ULster 8 8789 ir šeštadieniais po pietų
Namų tel. TAylor 7-8231 uždaryta.

DR. VACLOVAS PAPROCKAS VALANDOS:
1357 Bushwick Ave.

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

Chauncey St.). j

12:30 — 2
6 — 8
ir susitarus

Sekmadieniais uždaryta

PETER GUSTAITIS, Jr„ M. D.
VALANDOS:
2 — 3 popiet

___ - 87-20 85th Street 6 — 8 vakare 
Ketvirtadieniai* ir iventad.

Woodhaven, L. I., N. Y. tik susitartu
Tel. Virginia 9-6125 .

DR. BLADAS K. VENCIUS
VALANDOS: 
9 — 12 ryte

(DANTŲ GYDYTOJAS)
499 Grand Street

2 — 9 vakare 
Penktadieniais uždaryta 
Tel. Ofiso STagg 2-0706 
Namų — Jamaica 6-3834

DR. A. PETRIKĄ VALANDOS: 
9 — 12 ryte

(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 So. 4th Street
1 — 8 vakare
Penktadieniais

Tel. EVergreen
uždaryta 
7-6868 
---------------—J

po truputį: arbatos ar kavos 
puoduką, vieną kitą biskvitą ir 
kokį vaisių.

5. Daugiau patariama valgy
ti keptą mėsą ir kiaušinius. 
Neduosime čia valgių sąrašo 
nuo kurių storėjama ir tų ku
rie turi mažą kiekį kalorijų. 
Visos moterys, kurios regulia
riai prižiūri savo liniją gerai ži 
no, kad norint pasilikti laibai, 
reikia vengti makaronų ir sal
dainių ir galima valgyti žalius 
vaisius laisvai, nebijant pama
tyti svarstyklių rodyklę pavo
jingai pasisukant į dešinę.

Pastebėsime tik tą, kad pa
grindu jūsų maisto turi būti 
kepta mėsa, virti kiaušiniai, 
daržovės ir salotai.. Jei jūs al
kana, valgykite daugiau salo
tų, bet nelieskite bulvių.

6. Nevalgykite daugiau kaip 
tris kartus. Net ir kažin kaip 
būtų pagunda suvalgyti kokį“ 
sumuštinį ar pyragaitį belau
kiant pietų, pagalvokite apie 
savo maudymosi kostiumą, 
kaip jis turės išsitempti. Ger
kite daugiau apelsinų sunkos, 
arba sukramtykite vieną obuo
lį. Valgyti tarp pietų, toms, 
kurios nori suliesėti, tikrai 
draudžiama.

7. Svertis kasdien. Aišku yra 
būtina kasdien sekti savo svo
rį. Tas būtina psichologiškai. 
Jei vieną rytą jūs rasite, kad 
praradote pusę svaro, jūs leng 
•vai atsisakysite nuo pyragai
čio, kurį jums pasiūlys per pie
tus.

8. Dvi minutes gimnastikos. 
Rytą, net jei jūs neturite jo
kio papročio gimnastikuotis, 
pagalvokite apie tai, koks jums 
bus pavydas, kada pliaže pa
matysite kitą moterį lieknu 
liemeniu ir gražiom'ilgom šlau 
nim, sportiškai atrodančią. Tas 
jums priduos drąsos.

Išlipkite iš lovos dviem mi
nutėm anksčiau, kaip įprasta, 
užsidėjusi megztinį ir kelnes 
prieš atvirą langą porą minu
čių padarykit- gimnastikos ju
dėsiu, bet taip kad išmuštų 
prakaitas. Paskui padarykite 
keletą gilių įkvėpavimų.

Jei jūs seksite šį rėžimą nuo 
šiandien, tai jūs būsite paten
kinta šią -vasarą savimi. Ki
taip? Kitaip jums teks paban
dyti smarkų rėžimą, kuris leis 
per 15 dienų šuliesėti. Bet jis 
bus jums labai sunkus ir pa
tariame jau nuo šiandien pra
dėti sekti ši lengvą rėžimą.

Vienybės atstovas
, JOHN POŠKUS

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

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

PERVEŽIMAS
keleivių, bagažo ir daiktų

mieste ir už
miesty iki bet 
kokio nuo
tolio

Bagažas paimantis ir pristatoma 
iš visų gelež. ir aut. stočių ir uos- ;
tų.
Skambinti: 6-10 ryto ir 6-10 vak.

Tel. CYpress 9-7879 
(neatsiliepus, skambinti

LUdlow 8-7567)
M. Shulgin Transportation Į

2068 Anthony Avenue,
New York 57, N. Y.

kaip tik ir yra tautinės garbės 
bandymo .metas.

Gyvendami Tėvynėje mes 
galėjome būti ir šiek tiek pa
syvūs, ir net šiek tiek netvar
kingi. Bet išvykę pasaulin, 
šio “liuksuso” mes negalime 
sau leisti, nes savo veiksmais 
mes čia angažuojame ne tik 
mus pačius, bet ir visą mūsų ’ 
Tautą. Lietuviškoji garbė yra 
pirmaeilis mūsų uždavinys. Jos 
sargyboje turime stovėti ir 
kiekvienas skyrium, ir visa mū
soji bendruomenė.

Kai Izraelio tauta buvo iš
vesta į Babilono nelaisvę, pra
našas Baruchas jai parašė laiš 
ką, kurio pagrindinis įspėji
mas buvo: “Negarbinkite sve
timų dievų!” šis įspėjimas tin
ka visų amžių tremtiniams. 
Ir mes esame atsidūrę savotiš
koje nelaisvėje. Ir mums gre
sia pavojus pradėti aukoti sve
timiems dievams. O šie dievai 
pasirodo mūsų akims įvairių 
įvairiausiais pavidalais: ma
dos ir papročiai, kalba ir lite
ratūra, mokyklos ir organiza
cijos, pinigas ir turtas, mote
rys ir šeima, geros vietos ir ge
ras gyvenimas, graži dabartis 
ir tamsi ateitis — vis tai yra 
anų svetimų dievų formos, su 
kuriomis susiduriame kiekvie
ną dieną. Ir sunku yra šiems
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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, eleetrolyzas, veido išlyginimas).

Kalba prancūziškai, lenkiškai, vokiškai ir rusiškai.
130 West 57th St., New York City, N. Y. TeL PL 7-1283

WINTER GARDEN TAVERN, h‘-
? ' VYTAUTAS BELECKAS, savininkus
| BARAS, RESTORANAS, DIDELĖ SALĖ SUSIRINKIMAMS.
g VESTUVĖMS IR KITOKIOMS PUOTOMS
5 VISI KVIEČIAMI ATSILANKYTI
| 1883 MADISON STREET, BROOKLYN 27, N. Y.
6 (Prie Forest Ave. stoties) (RIDGEWOOD) ’
| ~ Tel: EV. 2-9586

r-«...

JOHN DERUHA, M. D.
Inkstų, pūsles, odos, kraujo, vidurių ir kitų ligų gydytojas, 

j' Apžiūrėjimas ir kraujo tyrimas 3 dol. Priėmimo valandos 10-2 ir 4-9. 
L Mokslus baigęs Europoje

128 E. 86th ST., NEW YORK CITY
i Virš Lexington Ave. požeminio traukinio stoties. Lengva privažiuoti iŠ 

visur. Atskiri laukimo kambariai vyrams ir
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LEONA’S BAR & RESTAURANTJ

BŪKIT SVEIKI----------------------------------- Dr. S. Biežis

VITAMINŲ REIKŠME ŽMOGAUS KŪNUI
Dabar perveikime vitaminus kiekvieną at

skirai.
sargos visiškai išsisemia. Tokiais atsitikimais

VITAMINAS A.
Sis vitaminas turi nepakeičiamos įtakos 

akių ir odos sveikatai, vaikų normaliam augi
mui ir atsparumui stiprinti. Jo stoka pirmiau
sia pasireiškia regėjimo pakrikimu, taip vadi
namu naktiniu apakimu. Nakties metu arba 
šiaip jau tamsoje žmogus, pažvelgęs į skaisčią 
elektros šviesą, kad ir visai trumpam, laikinai 
visiškai apžlimba. Ypatingai tai pastebi auto
mobilių vairuotojai, kuriuos kartais nakties 
metu priešais atvažiuojančių mašinų stiprios 
šviesos tiesiog apakina ilgesniam laikui taip, 
kad jie nė kelio negali matyti. Tokiems žrio- 
nėms naktį važiuoti yra pavojinga, nes daug 
i'z’.a:rr!:v gali atsitikti. Bet šis apžlibimas esti 
tik laikinio pobūdžio. Tačiau kartais pasitaiko 
• tk i'in'itr iVuj pAvckrpių, k.id.i -Viu vitaminų at-

akys iš pradžios parausta ir toliau tas. parau- 
donavimas plečiasi ii—stiprėja, ligi atsiranda 
pūliuojančios žaizdos.

Vitaminui A sumažėjus žemiau reikalingo 
minimumo, oda pradeda darytis saūsa ir šiurkš
ti. Jei trūkumas tebesitęsia, tai oda sužiedėją 
ir atsiveria žaizdos.

Šio vitamino stoka sulaiko vaikų dugimą. 
Pastaruoju laiku yra patirta, kad jo trūkumas ; 
pašalina iš organizmo bendrą atsparumą prieš 
ligas, kylančias iš apsikfėtimo.

žmogaus organizmas turi galimybės susi
krauti vitamino A atsargas. Todėl žmogus tam 
tikrą laiką, jei jo ir negauna naujai, nieko 
blogo negali įvykti. Ilgesnis virinimas jį mažai 
tepaveikia.

Šio vitamino suaugusiam žmogui per die
ną reikia 4,000 vienetu. Vaikams ir nėščioms

dievams nepasmilkyti, sunku 
yra jų nepagarbinti ir jiems 
nenusilenkti. O tačiau reikia 
jų negarbinti, kad patys netap 
tume negarbingi.

Svetimo dievo garbinimas yra 
lietuviškpsios garbės išdavi
mas. Tai nereiškia, kad mes 
turėtume šiuos svetimus die
vus niekinti. Anaiptol! Tačiau 
tremtyje mes turėtume gyven
ti kaip muziejuje: mes turime 
žinoti, kad jis yra ne mūsų 
namas ir kad jame surikiuoti 
dievai yra ne mūsų židinio pe
natai. Todėl mes galime jais 
stebėtis, bet negalime . jiems 
atiduoti savos širdies. Kas nu
silenkia svetimam dievui, tas 
išduoda pats save. Tai yra tau
tinės stabmeldybės nuodėmė. 
Tremtis yra grasoma šios nuo
dėmės iš visų pusių. Todėl ap
dairumas, dvasios žvilgio lais
vumas, sprendimo blaivumas, 
o visų pirma stipri ir nepalau
žiama savųjų vertybių meilė 
yra .pats svarbiausias tremties 
gyvenimo bruožas.

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

EVergreen 4-9414 
< ♦
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ALBRECHT & KOELBER

mėsos urmo pardavimas
1 I

197 NORTH 6th ST., BROOKLYN 11, N. Y.
EVergreen 8-6322

moterims dvigubai tiek. Jis randamas žaliose 
lapuotose daržovėse, piene, kiaušiniuose, ke
penyse. Vienoje uncijoje žalios morkos yra 
1,000 vitamino vienetų, sūris turi 1,000, saldžios 
bulvės — 500, kiaušinis — 1,000, žalios salotos 
—5,000, žalios —- slyvos — 800, špinatas —3000, 
o žuvies kepenų alyvos penki lašai duoda net 
5,000 vienetų.
VITAMINŲ B GRUPĖ

Vitaminas B' nėra palaidus, kaip kiti. Jis 
sudaro ištisą grupę, kurioje jo priskaitoma net 
12 dalių, artimai giminingų.- Jie sužymėti nu
meriais: BĮ, B2, B3 ir t. t. Tačiau pats svar
biausiai yra BĮ, apie kurį ir daugiausia kal
bėsime, kuris dažniausiai yra žinomas kaip 
thiamin. Kiti šios grupės vitaminai vadinami: 
rubiflavinu, niacinu, pantotheniška rūgštimi,, 
cholinu, biotinu, inositolu, fališka rūgštimi ir 
t. t.

Apie daugumą jų nedaug tėra kas žinoma. 
Tačiau kiekvienas jų turi būdingas savybes, 
ners jie yra ir giminingi, bet visi vienodai svar
būs.

Tyrimai su pelėmis ir beždžionėmis davė 
geru rezultatų, bet jie dar netaikomi žmonėms.

. Vitaminas BĮ reikalingas vaikų normaliam 
augimui, apsaugojimui nuo įkyraus raugėjimo 
ir alkoholinio neurito ir ligos beri—beri,. ku
rios nemažai atsitikimų pastebima Rytų Azi
joje. Amerikoje ji didelė retenybė. Šio vitami
no stoka pasireiškia baime, nervingumu, nervų 
nepastovumu, ypatingai tų tarpe, kurie vartoja 
daug alkoholinių gėrinąų. Suaugusiems vitami
no BĮ reikia kasdien nuo 200 iki 300 viėnetų.

Kai kurie kiti šios grupės dalyviai reika
lingi tiksliam kraujo formavimui, apsaugo nuo 
ligos, vadinamos pelagra ir ankstyvo praižill- 
mo, kurį entuziastai net visai neseniai bandė 
pašalinti rekomenduodami vartoti dideles do
žas pantotheniškos rūgšties. Tačiau praktiškai 
mažai ką įtikina ir šiuo metu apie tai retai 
tekalbama. . - ‘

Kai kurie šios grupės vitaminai plačiai ir 
sėkmingai naudojami ligoms gydyti, ypač ge
rų pasekmių duoda vitaminas B12 piktosios 
anemijos (mažakraujystės) gydyme.

Vitamino B grupė *yrž kepenyse, liesoje 
mėsoje, kiaušiniuose, piene ir jo gaminiuose, 
mielėse, su žieve maltuose grūduose ir kt.

K/.no
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Vienas skaitytojas mums į- 
teikė jau pageltusią laikraščio 
iškarpą, kur populiarusis spor
to žurnalistas Dan Parker rašo 
lietuviams artimais klausi
mais. Toji iškarpa yra -iš 1930 
m. gegužės 28 d. Laikraščio pa
vadinimą galima tik spėti—at
rodo, tai New Yorko Graphic 
(dabar nebeleidžiamas) ar N. 
Y. Daily Mirror, jei toks jau 
buvo pradėjęs savo kelionę į 
mases.

Savo skiltyje Dan Parker ra
šo, jog jo lietuviškasis patarė
jas Vincas Vyšnius (savo laiku 
sporto klausimais rašęs ir Vie
nybėje) atkreipia dėmesį į 
Sharkey Žukausko lietuviško
sios pavardės taisyklingą rašy
mą. .Toliau plačiai cituojami 
V. Vyšniaus žodžiai, kur pa
aiškinama, jog lietuviai, rašy
dami savąsias pavardes, laiko
si senovinio stiliaus ir dėl to ki 
tiems sunku susigaudyti. Sako
ma, šiame klausime lietuviai 
yra užkietėję ir dar praeis 
daug laiko, kol jie supras tą 
blogą įspūdį, kuris iškyla sa
vąsias pavardes kaišant tarp 
svetimųjų.

Pavyzdžiui, toliau aiškina V. 
Vyšnius, mano pavardė yra 
Vyšnius. Mano žmonas pavar
dė jau būtų Vyšnienė, o duk
ters — Vyšniūtė ar Vyšnaitė. 
Tos galūnės ir žymi pavardės 
savininko lytį, be to, dar iš
skiriamas netekėjusios mer
gaitės. šalia to, lietuviai dar 
prideda .ponas, ponia ar pane
lė. Pavyzdžiui, ponia Vyšnienė, 
angliškai verčiant, būtų Mrs. 
Vysniusmrs.

Pažymėtina, jog Jack Shar
key tiksli, lietuviška pavardė 
yra Juozas Povilas Žukauskas. 
Esą, — auskas, — aitis, —ius, 
us, — nys, — nas yra lietuviš
kų pavardžių galūnės. Prime
nama, jog virš 135 mttų lietu
vius valdė rusai ir per tą lai
ką daug lietuviškų pavardžių 
buvę surusintos ar sulenkin
tos. Taip pat amerikiečiai, nu
girdę galūnę —auskas, kartais 
užrašo kaip — owski. Jei ne
protestuojama, toks pilietis lai 
komas lenku.

Būvį atsitikimų, kad lietu
viai, išsiimdami-pilietybės do
kumentus ir norėdami nusi
kratyti slaviškų žymių, bandy
davo pavardes amerikoninti. 
Sharkey tėvas taip ir padaręs 
— jis įsirašęs kaip Cuckoshay. 
Dėl. to ir buvę painiavų 
atlietuvinant boksininko pa
vardę, kuri laikraščiuose įvai
riai rašoma, šiaip ar taip, 
Sharkey neįmanoma vadinti 
žukauskiūtė, nes tai būtų Miss 
Sharkey, — baigia savo post
ringavimus V. Vyšnius.

Po viso to atspausdinta kita 
nuomonė, ši kartą vieno lenko 
džentelmeno, Mr. Benny Gdi- 
va. šis džentelmenas be jokių 
prielaidų tikina, jog Sharkey 
tėvas yra lenkas. Taip Mr. Gli- 
va jau, esą, rašęs šioje skilty 
ir taip tvirtinama JAV valdi
nių ištaigų. Mr. Gliva toliau 
aiškina, kad 15 šimtmety Lie
tuva buvusi prijungta prie 
Lenkijos ir tada daug lenkų 
emigravę į kraštą, kuris dabar 
vadinamas Lietuva ir ten įsi
kurdinę tarp “litvakų”. Netru
kus lietuviai virtę lenkais ir jų, 
lietuvių, kalba, “was becoming 
a thing of the past”. Vėliau 
buvęs Lenkijos padalinimas ir 
Lenkijos bei Lietuvos rusifi
kacija. Rusai, atseit, pagelbė
ję lietuviams atgaivinti jų kai 
bą ir papročius, nes norėta 
turėti pylimą nuo lenkų, ku
rių rusai smarkiai pribijoję. 
Greitu laiku tarp lietuvių^ ir 
lenkų užvirusi neapykanta ir

Redaguoja KĘSTUTIS CERKELIŪNAS
lenkų kalba Lietuvoje buvusi 
uždrausta. Taip nutiko, , jog 
lenkai turėjo kalbėti lietuviš
kai ir buvo atitolinti nuo len
kiškumo. Mr. Gliva baigia sa
vo išmintį tokiu sakiniu: 
“Naturally, Lithuanian claims 
Sharkey as being of her coun
try and this is true but he is 
a fighter of pure Slavic-Pol
ish stock”.

Skaitytojams paliekam susi
daryti savo nuomonę, bet tik 
viena aišku, kad dabar, 1952 
m., jei atsirastų toks džentel
menas kaip B. Gliva,* visa ta 
istorija taip lengvai nepraei
tų.
NAUJAS KOMITETAS

Balandžio 6 d. Chicagoje bu 
vo susirinkę sporto klubų ats
tovai ir sporto darbuotojai, 
kurie išrinko Vyriausiąjį Fizi
nio Auklėjimo ir Sporto Komi
tetą. Slaptu balsavimu išrink
ti: Br. Keturakis (Milwaukee, 
Wise.), Z. Puzinauskas, E. Ven- 
gianskas, V. Adamkevičius 
(visi Chicago, Ill.), A. Bielskus 
(Cleveland, OĮiio). Be to, re
zervuota vieta Kanados atsto
vui, kurį išsirinks .patys Kana
dos lietuviai sportininkai. Iš 
New Yorko į suvažiavimą nie
kas nebuvo nuvykęs.

susirinkę 
Chicagos 
Perkūno, 
Lituani-

Suvažiavime* buvo 
šešių klubų atstovai: 
Gintaro, Chieagos 
Illinois universiteto
cos, Detroito Kovo, Cleveland© 
žaibo ir Toronto Vyties.
SEKMADIENĮ FUTBOLAS

Balandžio 20 d. Lietuvių SK 
vienuolikė DAFB lygos kE pir
menybėse žaidžia su Magyar 
SC. Vieta — Queens Soccer 
Field (222nd St. ir Braddock 
Ave., Bellerose, L. I.) Pradžia 
3 vai.. Priežasmy, 1:15 vai., 
rungtyniauja abiejų klubų .re
zervinės komandos.

Tuo būdu, sekmadienį susi
kibs du lygos kl. galiūnai. Ma
gyar SC iš 21 r. turi* 32 tšk. ir 
Įvarčių santykį 71-31. Bus įdo
mu pasekti, ar mūsiškiai pa
galiau nusikratys formos 
smuktelėjimo ir kaip pasiro
dys prieš rimtesnį priešininką.

Velykų sekmadienį Magyar 
SC nugalėjo Schlesier SV 8-2. 
6-0 Oficialiai užskaityta. Ka
dangi priešininkų nesusirinko 
pilna komanda, Magyar SC iš 
savo tarpo jiems paskolino 
penkius žaidikus. Lietuvių SK 
rungtynių neturėjo.

IF

GERIAUSIS

INSURANCE
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REAL ESTATE
ORMAN & MICHELSON

111-15 JAMAICA AVE.

Telefonai:

JONAS SUTKAITIS, 
Laikrodininkas.

Parduodami nauji ir 
taisomi bei atnaujinami 

seni* laikrodžiai.
449 Grand Street, 

Brooklyn 11, N. Y<

Visi šie laidotuvių direktoriai išnuomoja

DAvenport 6-0259

Eastate of A. J. VALANTIEJUS ’
V. R. VALANTIEJUS, Mgr.

GENERAL INSURANCE AGENT
54.41 _ 72nd Street, Maspeth, L. L, N. Y.
NOTARY PUBLIC. Tel. NEwton 9-4464

SHAUNS FUNERAL HOME 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

F. W. SHALINS, Jr. J. B. SHALINS
84-02 Jamaica Avenue, Woodhaven, N. Y.
Tel. Virginia 7-4499 Koplyčia Ludotuvėms

THOMAS MATAS
REAL ESTATE 
81 Fox Street 

Waterbury, Conn.

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.

Brooklyno 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.

MĖSOS KRAUTUVĖ
J. MIRONAS, Sav. CH. AIMONTAS, Vedėjas

Mūsų firma be vardo, už tai mūsų 
‘ prekės turi gerą vardą.

340 GRAND* STREET, BROOKLYN 11, N. Y
STar* 2-4329

Latest 
Declared 

Interest Rate

7 Credited and
Q Compounded

Quarterly

On Regular Savings Accounts 
Interest starts from the first of every month 

on sums from $25. to SI 0,000.
Deposits made on or before January 10. April "V 
July 10. and October 5 will draw interest from ii 

first of such months if left to rhe end of a 
quarterly dividend period

SAVINGS BANK
135 BROADWAY at BEDFORD AVE. 

539^Eastern Parkway at Nostrand Avenue 
Your Deposits in '1'his Bank Are Fully Insured Up to$*10.000

Member Federal Deposit Insurance Corporation

Jau 10 metų, kai visi klauso

“LIETUVOS ATSIMINIMŲ” 
radijo valandų,

kurios yra transliuojamos šeštadieniais nuo 4,45 iki 5,30 va-
landos iš stoties tVEVD (1330 klc. — 5000 W).

Direktorius Jokūbas J. Stukas, 1264 White St., Hillside ;
N. J. TeL WAverly 6-3325. i

Tel. Virginia 9-3112

Matthew Mažeika
Gėlės priistatomos į bet kurią ‘I 

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

(Skersai nuo Haven teatro)

r

LIETUVIŲ RADIJO PROGRAMA
JUOZAS GINKUS, VEDĖJAS 

SEŠTADIENIAJS, NUO 2 IKI 3 V AL. PP. 
IŠ WWRL, 5000 kcl.

495 GRAND STREET BROOKLYN 11, N. Y
Telefonas: EVergreen 4-9293

PHILIP BENDER 4
AVALINĖS KRAUTUVĖ K

Mūsų krautuvėje galima gauti batų, 
tinkamų visiems keturiems metų sezonams.

* Lietuviams ypač gerai žinoma *
mūsų avalinės kokybė. •_

245-247 GRAND ST., - BROOKLYN, N. Y.
Telefonas: E V. 7-2043

Telefonas: EV ergreen 7-7411
KLEEN KOL COAL CO.

LISAUSKO ANGLIŲ KOMPANIJA <
Anglys, Coke ir Aliejus

496 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
Gyvenamoji vieta:

65-43 Grand Ave., TWTining 4-8087 Maspeth, N. Y.
Telefonuoti po 5 vai. vakarais

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
JUOZAS GARŠVA

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

Telefonas, EVergreen 8-9770

STEPHEN AROMISKIS
(ARMAKAUSKAS)

423 Metropolitan Ave., Brooklyn, N. Y.
Tel. EVergreen 7-4335 Koplyčia Laidotuvinis

MATHEW P. BALLAS FUNERAL HOME
MATHEW P. BALLAS, ALB. BALTRŪNAS-BALTON,

Direktorius Reikalų Vedėjas
660 GRAND STREET, BROOKLYN, N. Y.
Tel. STagg 2-5^43 .NOTARY PUBLIC

ROGERS FUNERAL HOME
P. RADZEVIČIUS, Direktorius 

Telefonas. STagg 2-4409

Koplyčia Laidotovčms NOTARV PUBLIC

Savininkas
Ernest Fasolino, Biznio vedėjas.— 

GAUNAMI ĮVAIRIAUSIO STILIAUS PAMINKLAI, 
MAUZOLIEJAI IR STATULOS.

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

Darbas atliekamas artistiškai, sąžinin- 
—gai ir prieinamomis kainomis.
Pasirinkimas neribotas. Tik reikia aplankyti Fasoliao

# Memorials paminklų parodas...
DIRBTUVĖ IR PARODA:

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

ST. BREDIS, JR.
197 Ilavemeyer Street, 
BROOKLYN 11. N. Y.

EVervreen 7 9394

ALFRED J. WENTZ 
225 S. 4th Street 

BROOKLYN II. N.
EVergreen 7-8067

ANTHONY J. WESLAN 
(V1ŽLANSKAS) 

16 Court Street, 
BROOKLYN. N. Y. 

MAin 5-1260

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

66-56 80th STREET, MIDDLE VILLAGE, L. 1

FASOLINO MEMORIALS
(PRIEŠ PAT’ŠVENTO JONO KAPŲ VARTUS)

DAvenport 6-1282

Anthony Grigalis
KONTRAKTORIUS

rnų statybai, taisymui, medžio 
darbams, šingcliavin.ui. stogų 

dengimui, dažymui ir tt.

63-26 53rd Drive,
MASPETH 78, N. Y.

NEwton 9-3215

STEAMBOAT INN
ALMA KASMOCIUS, Vedėja

ĮVAIRŪS GĖRIMAI, PIRMOS RŪŠIES MAISTAS 
Salė šokiams, susirinkimams, vestuvėms ir 

kitokiems pobūvjąms.
Didelis ir gražus daržas piknikams bei išvažiavimams.

89-91 Steamboat Rd., Great Neck, L. L .
TELEFONAI:

• Great Neck 2-1546 Great Neck 2-3389
(Biznio) (Rez.) *

JOSEPH VASTUNAS 
Real Estate & Insurance 

Paskolos namams 
1008 Gates Avenue 

Brooklyn, N. Y. 
GLenmore 5-7285

JONAS PATAŠIUS :
l žiedai, laikrodžiai, jų tai- ’ 
i; symas, kosmetika ir ' 

' religiniai dalykai.
307 GRAND STREET

Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 4-8934

PARAMOUNT BAR & GRILL
STANLEY MISIŪNAS IR SŪNUS EDWARDAS MISIŪNAS 

SAVININKAI
Lietuviška Užeiga, kur visi myli užeiti.

Pavieniai ir su šeimom, ir svečiai būsite maloniai aptarnauti

ROEBLING SUPPLY Co.
I. FISHMAN

Mes taisome viską, kas priklauso 
gaso pečiams. Parduodame na-ujus 
geso pečius žemomis kainomis.

Patarnavimas garantuotas.
, 244 ROEBLING STREET,

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

UL. 5-0083
Importuoti konjakai — Užkandžiai — Televizija — Muzika — Sportas

502 GRAND ST., kampas Union Ave. BROOKLYN, N. Y.
A. ANDRIUŠKEVIČIUS

Paminklai
JOS BERMEL INC; -

H. H. ALTHOFF/ Pres.
PAVYZDŽIAI IR IŠTAIGA 

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

MIDDLE VILLAGE. QUEENS COUNTY. N. Y.
Tel. DA\enport 6-2393 DAvenport 6-2633

^Laikrodininkas
Taisomi laikrodžiai, parduo 
darni laikrodžiai, žiedai, 
apyrankiai, auskarai ir 1.1.

485 GRAND STREET
Brooklyn 11, N. Y.

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 — Canarsie Linija iki DeKalb Ave. Stoties.

(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

Ų ŠAKNYS
Ajarų šaknys gelb
sti nuo vidurių už
kietėjimo, gerai

deda pasalinti
dieglius, nereika-

S. A. Chernoff, M. D 
Kraujo ir Odps ligos 

223 SECOND AVENUE, 
loom 14 
GR. 7-7697

CAPPIELLO KRAUTUVĖJE
Galite- gauti radijo bei televizijos aparatų, šaldy
tuvų, skalbimo mašinų, dulkių siurblių, prosų ra
šomųjų mašinėlių, dujomis bei aliejumi kūrena
mų krosnių (gas ranges), lovų, stalų ir kitokių na
mų apyvokos dalybų.

Jau 36 metai, kai Cappiello sąžiningai tarnauja visiems 
savo klijentams.

Visi Brooklyno ir apylinkės lietuviai perka 
krautuvėje.

Cappiello krautuvėje gaunamos lietuviškos

CAPPIELLO KRAUTUVĖ
706 GRAND ST., BROOKLYN

EVergreen 8-7848

Cappiello

plokštelės

NAUJAI ATIDARYTAS

JULIUS’ RESTAURANT
JULIUS DAUGMAUDIS, 

Savininkas

ĮVAIRŪS GĖRIMAI, PIRMOS RŪŠIES MAISTAS
273 GRAND STREET, BROOKLYN 11, N. Y.

EVergreen 4-9533.

zus, paskatina ne
veikliuosius kūno organus ir 
taip pat naudinga mažakrau- 
jams. Mokslininkai sako, kad 
ajarų šaknys turi šių miners- . 
lų: sulfurb, fosforo ir potasi- 
jaus. Visi šie mineralai reika
lingi žmogaus organizmui. A- 
jarus galima gerti kaip arbatų, 
taip pat naudinga juos kram
tyti ir seiles ryti. Ajarų šaknyi 
$2.50 svaras. Mažiau perkant, 
6 uncijos už $1.00.

ALEXANDER’S CO.
414 West Broadway 

South Boston 27. Mas*

Generalinis dažymo kontraktorius
STANLEY PETRASH

Pataisymo — pertaisymo darbai 
SENIAUSIAS LIETUVIU DAŽYMO KONTRAKTORIUS 

9432 lllth STREET, RICHMOND HILL, N.
Tel. Virginia 9-6354

FOTOGRAFAS 
65-23 Grand Avenue 

Maspeth, N. Y.



Balfe,

DAINAVOS ANSAMBLIO VADOVYBĖ

eilėj: Vytas Radys,

ir Povilauskie-

i

i

SEKMAD.,'BALANDŽIO 20, 1952
5:30 valandą po pietų

DAINAVOS ANSAMBLIO
KOM ERTAS
CARNEGIE HALL

pavasariniame

išleido Gabijos lei-

ir Antanas Varnai, 
skaitytojai iš Flush-

šiomis dieno- 
atostogų į Ba-

Gegužės 4 d. panašus Stuko 
radijo koncertas bus Apreiški
mo parapijos salėj Brooklyne.

fab- 
savo 
nes

V. Vaitkevičius, taut, instr, or
kestro vad. Dainavos ansambly

*

Juozas ir Ona Garšvai- susi
laukė dukters, - kuriai duotas 
Kristinos vardas.

Grasilda Šliūpienė, dr. J. 
šliupo našlė, kaip pranešama 
iš Chicagos, ištekėjo už vaisti
ninko Antano Kartano.

K. Tunkevičius, užeigos sa
vininkas iš Kearny, N.■ X; ne
seniai buvo apiplėštai* Plėši
kai buvo suimti" tą pdčią die- 
na. . • • <

Vainauskai, Povylas. ir Sta
sė, Vienybės skaitytojai iš 
Great Neck, L. I., susilaukė 
sūnaus. <

P. Vainiūnas, su žmona Ele^ 
na. nuvykęs atostogų į 
Beach, Floridą, siunčia 
daug saulėtų linkėjimų.

Jurgis Jankus, rašytojas, yra 
autorius naujojo romano “Pa
klydę paukščiai,” kurį šiomis 
dienomis 
dykla.

Marija
Vienybės
ing, L. I., pereitą pirmadienį 
vienai savaitei išskrido trum
pų atostogų į Floridą.

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

S. Borisienei, dainininkės 
Joan Francis motinai, praeitą 
antradienį Moterų Vienybė bu
vo surengusi pagerbimo pobū
vį.

M. Petkus, Vienybės 
toj as, kaip jo žmona 
praneša, šiuo metu 
sergąs.

Iz. Dilienė, I. Trečiokienė ir 
V.Budreckienė 
mis išvyksta 
hamas salas.

A. Sinušienė
nė su sūnum netrukus išvyks
ta šešioms savaitėms į Kalifor
niją.

į
O

SCHWABEN HALL

PROGRAMOJE DALYVAUJA:

'PaitnU'5

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.

Cleveland, 
j Kanadą, 
ir kitur.

Ohio, trečiu kartu 
Washington, D. C.

G. Peškienė, solistė, atvyksta 
su Dainavos ansembliu.

Miam, 
mums

Tel.: REgent 4-0257
BUtterfield 8-05 61 

24’ d.

Roma Kemejytė prašoma 
užeiti į Vienybės redakciją, at
siimti atėjusį iš Australijos 
laišką.

SCHOLES BAKING, Inc.
LIETUVIŠKA DUONA—GERIAUSIA DUONA. . šis idealistas vyras, be 

riko, beveik neturi laiko 
asmeniškam gyvenimui, 
visi reikalai, kartais ir gana ne
malonūs, atsiremia į jo asme
nį.

skaity- 
mums tautinių šokėjų grupė. .

sunkiai

Vilniaus operos solistė

FELICIJA PUPĖNAITĖ
Vilniaus dramos teatro aktorius

JUOZAS PALUBINSKAS

Vyrų balsų kvartetas

AITVARAI

*•«!

J. Matulaitienės vadovaujama

TAUTINIŲ ŠOKIŲ GRUPĖ

86’™ ST. CASINO TEATRAS
210 East 86th Street

Nuo balandžio 18 iki
PIRMĄ KARTĄ AMERIKOJE^

“DER HERR OHNE WOHNUNG”
Su Lep Slezak, Paul Horbiger, Hermann-Thimig. Hilde von Soltz. 
Adele Sandrock. Hanna Wag. Karin Evans. Lizz Holzschun.

“MATURAREISE”
Su Margarete Schell. Willy Frey. Marianne Kober, Margrit
Winter. Anne-Marie Blanc.

NAUJAUSIA SAVAITES APŽVALGA.

KAINA 10c.1952 M. BALANDŽIO (APRIL) 25 D.

Jei Sovietų Rusija duos garantijų ir pakeis savo laikyseną

STALINO GLĖBĮINDIJA PUOLA Į

O taikos Korėjoje, kaip nematyti, taip negirdėti...

iro

savo te-❖

GUMBAS IR STEBUKLINGOS JO GYDUOLĖS

Ame-

(Nukelta į 4 psl.)

IŠ VISO PASAULIO

PO

Hitler.

vaidinti atskirą žal

is Anglijos

žės 17

už kurį 
neatly-

teoretiškas 
jis .pasida-

susikrovė iš to 
tuo tarpu liau- 
mizerijoje. Gi 

nepasitenkinusi

' Tokia padėtis buvo prieš ke
lias dienas, bet. paskutiniu’mp-

niekad Anglija 
susirišimo su

neturėjo 
Europos

kliūtimi 
pasilieka

Esu tikras, kad prof. J. Ži
levičius plačiau parašys apie

6 Trumano valdymo me- 
negu per 156 metus nuo

8 gi armijos vadas visad 
pesimistiškas dėl derybų. 
Washingtone neslepiama, 
sąlygos karo veiksmams *

ne- 
ry-

žino-
Vie-

e 
*

kad pasitarimai nebus 
tik paprastas propagan- 
manevras.
šiam laikui, nežiūrint vi-

scenos veikalų, kurie 
pradžią, vidurį ir pa-

garantiją Vokietijai
duoti ir Amerika.

artimiausiu laiku

Amerikos lietuvių
5?

Rodos, kiekvienam aišku

svarbias paslaptis.
Paryžiuje lengvai susirgo gen. Eisenhoweris.
Taikos sutartis su vakarų Voiketija bus pasirašyta gegu- 

dieną, Bonoje.
Paskutinėmis žiniomis prezidentas Trumanas esąs pasi

ryžęs j gen. Eisenhowerio vietą paskirti gen. Ridgway. Gen. 
Clarkui būsianti pavesta vadovybė Tolimuose Rytuose, o gen. 
Grunther būsiąs paskirtas sausumos kariuomenės vyriausiuoju 
vadu.

daug bolševiku ar bent vis dir šio, savo varganoje kąsdieny- 
bančių jų naudai. beje besigrumiantieji su sun-

■ kūmais, tačiau skiriantieji sa-
. įmonės, KHte; metų metais Y0 gerįausįą energiją ir sutau-

4

■ ŽYMŪS KRITIKAI IR SVEČIAI 
DAINAVOS ANSAMBLIO KONCERTE

ŠI SEKMADIENI, BALANDŽIO 20 D.

Dainininkas Stasys Liepa iš 
Boston, Mass., kaip solistas da
lyvauja Dainavos Ansamblio 
koncertuose (Wilkes Barre ir 
New Yorke) ir dainuos barito
no partija Šimkaus kantatoj 
“Atsisveikinimas su Tėvyne”.

Feliksas Vaitkus, - majoras, 
Antrosios Lituanicos vairuoto
jas, kuris šiuo metu dirba ka
ro lėktuvų gamyboje Washing
ton© valstybėje, buvo atvykęs 
į New Yorką ir ta proga lan
kėsi pas, Gudus W. Orange, N.

M. Tamašauskienė praneša, 
kad jos vadovaujamas- Maspe- 
tho Lietuvių Moterų \-Klubas 
ruošiasi Motinos Dienai, kuri 
įvyks gegužės 11, Piliečių Klu
bo salėje. - .

Prof. dr. V. Kanauka .išrink
tas į Egzilų Liberalų Dembkr. 
Unijos T. K. Valstybėse lietu
vių grupės valdybą. Praėjusia
me Vienybės numery, vardi
nant išrinktosios valdybos są
statą, jo pavardė buvo praleis
ta. Redakcija atsiprašo^prof, 
dr. V. Kanaukos už šią klaidą.

Vincė Jonuškaitė, operos so
listė ir Aitvarų kvartetas ' ši 
sekmadienį išvyksta $ Water
bury, Conn., kur dalyvaus A- 
merikcs Liet. Taut. S-gos su
ruoštame koncerte.*

Felicija Pup^naitė, operos so 
listė, Juozas Palubinskas, dra
mos aktorius iš Baltlmorės, 
taut, šokių grupė ir Aitvarų 
kvartetas išpildys programą 
gegužės 11 d. Schwaben Hall 
įvykstančiame 
koncerte.

Dainavos Ansamblio koncer
te balandžio 20 d. Carnegie 
Hall, New Yorke, dalyvaus vi
sų didžiųjų New Yorko dien
raščių muzikos kritikai ir kita
taučių spaudos atstovai. Į kon
certą taip pat pakviestas New 
Yorko meras, Grover Whalen, 
eilė senatorių ir kongreso na
rių iš Washington©, Columbia 
ir New Yorko Universitetų pro 

"fesoriai ir kt. Dalyvaus žymių 
amerikiečių muzikų. Tikimasi, 
kad koncerte atsilankys ir gar
susis dirigentas, neseniai mi
nėjęs 85 m. sukakti, Arturo 
Toscanini, kuris pažadėjo atei 
ti, jei tik jo sveikata jam leis.

Svečių taip pat atvyksta iš 
artimųjų ir tolimesnių lietu
vių kolonijų. Kartu su Daina
vos Ansambliu atskiru autobu
su atvyksta gausus būrys chi- 
cagiečių.

Atrodo, kad lietuviai, kaip 
ir anamet, kai Carnegie Hall 
įvyko Čiurlionio Ansamblio 
koncertas, 57 gatvėj, anot New 
York Times, “sustabdys trafi- 
ką”.

Dainavos Ansamblio koncer
tas kaip žinoma įvyksta Car
negie Hall, tokioje vietoje, į ku
rią atkreipta visos Amerikos 
ir gal būt viso muzikinio pa-

saulio akys, šiandien, kai lie
tuvių tauta kovoja už laisvę, 
mes" ypač turime parodyti, kad 
neatsiliekame nuo kitų kultū
ringų tautų.

Bilietus į koncertą, kasdien 
galima gauti Carnegie Hall ka
soje (nuo 10 vai. ryto iki 10 
vai. vak.), Vienybėje,
Gabijoje, pas Ginkų, J. Stuką 
ir kt.

METINIS AITVARŲ KVARTETO

KONCERTAS
GEGUŽĖS (MAY) 11 d., SEKMADIENĮ,

BROOKLYN, N. Y.

LXVII M. 17 N. 412 BEDFORD AVE., BROOKLYN 11, N. Y.

SĄJUNGININKAI SUTINKA DERĖTIS

Daina viečiu, C- 
pagerbimas

Sekmadienį, tuoj po koncer
to, 8 vai. Moterų Vienybės na
rės ruošia pobūvį Ansamblio 
artistams ir vadovybei pagerb
ti Crystal salėje Great North
ern viešbutyje.

Norintieji dalyvauti šiame 
jaukiame pobūvyje prašomi re
zervuoti vietas pas p. Valaitie
nę ar p. Karvelienę.

Pavasarinis radijo 
koncertas ir balius

Balandžio 27 d., sekmadienį, 
4 v. p. p. Lietuvių Laisvės sve
tainėje, Elizabeth, N. J., bus 
pavasarinis radijo koncertas 
ir balius, kurį ruošia Jokūbo 
Stuko vadovaujama radijo va
landėlei remti kultūrinė orga
nizacija Rūta.

Programoje dalyvauja ope
ros solistė Suzana Griškaitė, 
Rūtos Radijo Dainos Ansamb
lis su muziku Kačanausku 
priešakyje, Aldonos Cvirkaitės 
Tautinių Šokėjų Grupė, prof. 
J. Žilevičiaus vadovaujamas 
Elizabetho liet. par. vyrų cho
ras, radijo juokdariai ir latvių

Antano Kasmočiaus 
mirties metinės

Balandžio 19 d. sukanka me
tai, kai mirė žinomas biznie
rius Antanas ‘Kasmočius, gy
venęs Great Nečke, kur jį kita
taučiai vadindavo “lietuvių 
meru”. Velionis išbuvo biznyje 
40 metų. Mirė, būdamas 67 me
tų amžiaus. Buvo artimas Vie
nybei žmogus, buvęs jos ben
drovės direktorius ir t. t. Ve
lionis paliko žmoną, dukterį 
ir sūnų. Kasmočiaus mirtis bu 
vo skaudus smūgis jo-šeimai, 
ypač žmonai, kuri po vyro lai
dotuvių tuojau apsirgo ir da
bar tebeserga. Duktė Alma, 
kuri buvo vyriausioji slaugė 
vienoje ligoninėje, dabar tvar
ko tėvo paliktą biznį. Sūnus 
Jeronimas, kuriam dar tik 16 
metų,* lanko mokyklą. Gražiai 
įrengtoje Kasmočių vietoje, 
Steamboat Inn, 89-91 Steam
boat Rd., Great Neck, L. I. yra 
baras, restoranas, salė ir dide
lis daržas, kur lietuviai ir ki
tataučiai ruošia pramogas.

Pirmoj eilėj Danutė Stankaitytė, sekr., Albinas Dzirvonas, pirm. 
Leonida Meškelytė pirm, vicepirm., antroj 
kasininkas ir P. Griganavičius, II vicepirm.

Dainavos Ansamblio valdo- 
mąjį aparatą sudaro Ansamb
lio valdyba, kurio pirmininku 
yra Albinas Dzirvonas. Ant sa
vo pečių jis neša sunkią ūkiš
ką ir organizacinę Ansamblio 
naštą-.

Albino Dzirvono tauri asme
nybė padarė tokią įtaką vi
siems ansambliečiams Vokieti
joje, kad jie išsilaikė neišsi- 
barstę ir kantriai laukė dienos, 
kada kompaktinėje padėty ga
lės kur nors nutūpti Ameriko
je. Tai pats didžiausias Albino 
Dzirvono nuopelnas, kurio dė
ka šiandien Ansamblis egzis
tuoja Amerikoje. Čia be ypa
tingo vargo Ansamblis pasipil
dė naujais.dainininkais ir, pa
lyginti per trumpą laiką, bet 
per didelį darbą pasiekė aukš
tumą. #

Be ^oncertų Carnegie Hall, 
New Yorke (balandžio 20 d. ir 
Wilkes Barre, Pa. balandžio 19 
d., Dainavos Ansamblis yra pa
kviestas į St. Louis, Missouri,

Kursai braižytojams
Lietuvių Inžinierių ir Archi

tektų Sąjungos, New Yorko 
Skyriaus, ve'dami kursai brai
žytojams prasidėjo balandžio 
16 d. Į kursus užsirašė 18 klau
sytojų. •

Pajuokos vyksta kiekvieną 
trečiadienį ir penktadienį 7:30 
vai. iki 9 vai. vakaro Apreiški
mo parapijos mokykloje, .kur 
patalpą nemokamai sutiko 
duoti klebonas kun. N. Pakal
nis, už ką yra jam nuoširdžiai 
dėkingi skyriaus valdyba, na
riai ir kursų klausytojai.

Nuo balandžio 1 d. Am. Lie
tuvių Inžinierių ir Architektų 
Sąjungos Centro Valdybos ad
resas yra šis: American Lithu
anian Engineers and Arch
itects Association, 160 Hendrix 
St. Apt. 3. Brooklyn 7, N. Y.

* **
J. Lenktaitis, Patria leidyk

los savininkas iš Stamford, Ct., 
lankėsi Vienybėje.

Populiarios bilietų kainos:
(Įskaitant Federalinius taksus)

$3.60, $3.00, $2.40, $1.80, $1.20

ŠEŠTADIENI, BALANDŽIO 19 D., 8 VAL. 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.

su specialiai šiam koncertui paruoštu repertuaru.
PRADŽIA 5 vai. p. p.

šokiams gros JOE THOMAS orkestras

NAMŲ SAVININKŲ DĖMESIUI!
Mes Įtaisome ir pataisome:
šilumos sistemą, vandenis laidus, maudynes, virtuves ir vi-' 
sus kitus namų įrengimo dalykus Mes pašalnam vadinamas 
violations. Padarydami mažus pataisymus dabar, išveng
site didelių pataisymų vėliau.

Be to, prieinamomis kainomis mes dedame stogus, 
šingeliuoįame namus, dažome kambarius, korido
rius, ir langus iš lauko. Taip pat taisome mūrinių 
ir medinių namų sienas ir atliekame visus tuos dar
bus, kurie yra reikalingi aplink jūsų namus, kaip 
šaligatviai (sidewalks — driveways) ir t. t.

LENGVOS IŠMOKĖJIMO SĄLYGOS. KREIPKITĖS TUO
JAU. DARBAS ATLIEKAMAS SKUBIAI IR SĄŽININGAI.

IRWING BARFUS & 
VINCENT KRIAUCUNAS

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
į DABAR jums siūloma tikrai žemomis kaino

mis Įvairiausių baldų — stalų, kėdžių, spintų 
sofų, lovų, matracu ir 1.1

PATS DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS

Mūsų biznis yra seniai įkurtas ir todėl jis savo rūpestin
gu patarnavimu gerai žinomas visiems Brooklyn© 
lietuviams. KREIPKITĖS DABAR.

FURNIAT CO. Inc
(Prieš Republic teatrą)

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

MALONI VIETA SUSITIKTI PO DARBO

RESTORANAS IR BARAS
{VAIRUS GERYMAI IR UŽKANDŽIAI

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

Telefonas: HY 7-9758

ALBERTS
Albert ELICE. Sav. v M Įsteigta 1920 m.

Didžiausias įvairių baldų išpardavimas
Miegamųjų ir gyvenamų kambarių baldai. Valgomųjų 

kambarių baldai ir kiti rakandai.

DABAR NUPIGINTA NUO 20% IKI 30%
Geros rūšys. Prieinamos kainos. Pilnas patarnavimas.

246-48-50-52-54-56 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y.
Telefonas EV. 7-4MT t

Idealistų darbas
Neturi sau lygaus 
Arklys ir asilas?
Linksmos istorijos

JUOZAS TYSLIAVA
Dainavos ansamblis, kon

certavęs Kingston, Pa. ir New 
York, N. Y:, sugrįžo į Chicagą.

Bet, ar mūsų publika, turė
jusi progos dalyvauti tuose 
dviejuose koncertuose, galėtų 
įsivaizduoti, kiek čia, šiame 
darbe, įdėta ryžto, valios, var
go, rūpesčio ir nemigos?...

Užtenka tik pagalvoti apie 
kelionę autobusais iš Chicagos 
į Kingstoną, iš Kingston© į 
New Yorką ir atgal į Chicagą...

Ir tai ne vieno, bet kelių de
šimčių dainos pramuštgalvių 
kelionė.

Tai idealistų darbas, 
jiems niekas niekados 
gins.

istorija 
yra marga savo įvykiais ir žy
giais.

Bet, skaitydami tų įvykių ir 
žygių istoriją, jūs niekur ne- • 
rasite parašyta, kad štai aš
tuoniasdešimt vyrų ir moterų 
choras būtų važiavęs tūkstan
tį mylių koncertuoti.

Vienybė buvo .pirmoji, kuri 
drįso į savo koncertą, įvykusį 
1942 m. New Yorke, pasikviesti 
Pirmyn chorą iš Chicagos.

čiurlioniečių, kaip ir daina- 
viečių koncertai, yra niekas 
kita, kaip tik pakartotini įrody
mai, kad geram sumanymui 
įvykdyti, reikalingi du daly-, 
kai: drįsti kviesti ir nebijoti 
sutikti.

■ < Kiek taf li^ia mane, aš, 
kaip , ir daugelis naujakurių, 
esu linkęs, manyti, kad Daina
vos ansamblis turėtų tęsti sa
vo gastroles ne tiek su koncer- 

•. tais, 'kiek su ištisinių veikalų 
statymu, kaip Nemunas žydi.

Atvirai pasakysiu: mūsų
publika jau atsivalgė tų kon
certų. Ko ji dabar yra nuošir
džiai pasiilgusi, tai—gerų mu
zikinių 
turėtų 
baigą.

šiuo 
samblis

atveju Dainavos an- 
neturi sau lygaus.

» ♦*
—Kiek ant adatos smalaga- 

lio galėtų sutilpti velnių?... 
kartą davatka paklausė kuni- 
gą-

Į Panašiai galvoja ir tas .Nau
jienų bendradarbis, kuris, no
rėdamas parašyti apie “kriau- 
čius”, par.ašė — ką?

Ogi kad... “Vienybės ir Lais
vės išorinė forma labai pana
ši viena į kitą...”

Arba, pavyzdžiui, jis mano, 
kad republikonų partijos “ark
lių* lenktynės” į Baltuosius Rū
mus yra “paniekos jausmas” 
demokratijai...

Tuo tarpu demokratų parti
jos simbolis yra asilas...

Sakykite, ar verta “polemi
zuoti” su žmogum, kurio de
magogijos arklys nepasiveja 
logikos asilo?

Įdomu, kiek kartų Naujie
noms dar teks aiškintis, kad . 
ne jos, bet jų leidžiamas Jau
nimas yra parašęs tuos “three 
cheers for
- Bet, ar Vilnies vaikai savo 
angliškam skyriuje niekados 
nėra gyrę Hitlerio?

Ar Staibio su Hitleriu bičiu- 
liavimosi laikais Vilnies, kaip 
ir Laisvės, valkai nevažiavo J 
Washingtoną pikietuoti Roose- 
velto?...

Skaitydamas tuos praeities 
blusinėjimus, žmogus neišven
giamai prisimeni aną linksmą 
dviejų našlių su vaikais gyve
nimo istoriją.

Lauke kilus triukšmui, žmo
na siunčia vyrą pažiūrėti, “kas 
ten darosi”.

Sugrįžęs vyras jai aiškina:
“Mano vaikai ir tavo vaikai 

muša mūsų vaikuti”

Kalbėdamas Amerikos laik
raščių direktorių suvažiavime, 
Achesonas išdėstė valstybės 
departamento pažiūras dėl so
vietų pasiūlymo sušaukti ketu
rių konferenciją.

Jo žodžiais Amerika visad , 
buvo ir yra pasiruošusi .kalbė
tis su Sovietų Rusija, jei tik ši 
parodys, kad yra pakeitusi sa
vo laikyseną ir duos progos ti
kėti, 
vien 
din is

Iki
sų tvirtinimų iš komunistų ir 
jų agentų pusės, joks rimtas
ženklas nebuvo rastas kas
do:

*1. Sovietų Rusija niekad 
atsisakė nuo dominavimo
tinėj Vokietijoje, niekad nesi
leido diskutuoti dėl rytų Vo
kietijos Jndtfstrijų nuosavybės.

2. Sovietų Rusija deda visas 
pastangas labiau įlįsti į vaka
rinę^ Vokietiją. —

3. Sovietai nori išlaikyti ve
to teisę dėl suvienytos Vokieti
jos vyriausybės veiksmų.

šitoks Achesono pareiški
mas leidžia' susidaryti idėją, 
koks bus bendras trijų atsaky
mas į .paskutiniąją sovietų no
tą.

šią savaitę bus paruoštas 
bendras amerikiečių, anglų ir 
prancūzų tekstas. Kiekvienas 
ministras paruoš projektus ir 
dabar juos norima subendrin
ti.

Kiekvienu atveju sąjungi
ninkai neuždaro pasitarimams 
duris ir neduoda Kominformo 
propagandai argumentų, atsi
sakydami visiškai tartis.

Bet priešingai, pamokyti

linimų, kad neatsitiktų taip 
kaip su keturių konferencija 
Paryžiuje.

Anglija pilnai sutinka su A- 
merika, kad nebūtų skubina
mas! sušaukti tokią konferen
ciją.

Savo notoje Londono vyriau 
sybė pastebi, kad ši konferen
cija galės susitikti, jei:

1. Sovietų Rusija duos garan 
tijas, jog ji leis pravesti ryti
nėje Vokietijoje laisvus rinki
mus tokiose sąlygose, kaip są- 
jungininkai ras tinkamomis, 
būtent kontroliuojant JT ko
misijai.

2. Sovietai duos paaiškini
mus dėl kai kurių klausimų,1 
kurie projekte kelia neaišku
mų, būtent vokiečių tautinės 
armijos įsteigimas ir rytų Vo
kietijos sienos.

Kol sovietai į šiuos'du punk
tus palankiai neatsakys, -tol 
nėra prasmės keturių konfe
renciją šaukti.

Washingtone galvojama, kad 
iš viso nėra ko skubėti su de
rybomis, nes už kelių mėnesių,

ANGLIJOS 
DUOTI

Atlanto pakto projektams rea- bus geresnė derantis su sovie- 
lizavusis, vakariečių padėtis ■ tiškuoju bloku.

Londonas mano, kad šiuo 
metu tarp Sovietų Rusijos ir 
Indijos vyksta labai svarbūs 
pasitarimai.

Po pasitarimų su Stalinu ir 
Vyšinskiu, Indijos ambasado
rius Radahakrishna vietoj vy
kęs tuojau į De? hi, kaip jis 
turėjo daryti, praėjusį penkta
dienį buvo atskridęs į Londo
ną.

Priešingai slindantiems gan 
dams, jis neatvežė iš Stalino 
jokio pasiūlymo ir su Churchi- 
Uiu nesimatė, bet Londone bu
vo sustojęs tik pasitarti su sa
vo kolega Indijos ambasado
riumi Londone Krishna Me
non, aptarti kokia būsianti iš 
anglų pusės reakcija, Indijai 
artimai susibičiuliavus su So
vietų Rusija.

Galutinai, abu ambasado
riai išskrido į Delhi.

Londone7galvojama, kad In
dijos vyriaūsybė yra nutarusi 
imtis svarbių „ žygių ir, gali
mas dalykas* kad Azijoje susi
darys naujos komplikacijos, 
tad Anglija skuba greičiau iš
spręsti susidariusį konfliktą su 
Egiptu. . __

Susitarimas dėl Suezo kana
lo kariškos apsaugos palankiai 
vyksta. Anglai gavę kitose vie
tose bazes, žada būti nuolai- 
desni Sueze. Transjordanijos 
vyriausybė leido anglams į- 
steigti aviacijos bazes 
ritorijoje.

Tačiau didžiausia 
su Egiptu derybose
Faruko noras būti Egipto ir 
Sudano karaliumi.

TAIKA AR KARAS KORĖJOJE I ’
Optimizmo nuotaika praėjo ir komedija toliau vaidinama

Ar prasidėjusios praėjusiais 
metais liepos 10 d. Kaesonge 
derybos, vėliau perkeltos po 
Pan-Man-Jon 'palapine, po vi
ses eilės incidentų, jau pasie
kusios tikslą?

Vienu metu atrodė, kad taip.
Iš kur gavosi toks tvirtas vi

sų įsitikinimas, kad šį pavasa- derantis “slaptai”. Gen. Ridg- 
rį Korėjoje būsianti pasirašy- way savo raporte skelbia, jog 
ta taika? per šias derybas buvo susitar-

Pirmiausiai tą patvirtino 
dar Lisabonoj Amerikos vals
tybės sekretorius Achesonas.

Tarptautinių įvykių komen
tatoriai, skelbdami, jog taika 
nedelsiant įsivieštausianti Ko
rėjoje, remiasi šiais faktais:

1. Didelė pažanga padaryta

Gumbas yra labai paslaptin
ga liga. Tai tautiška lietuviš
ka liga, žinoma jau mūsų pro
seneliams. Nors medicinos 
mokslas dar nėra ištyręs, ta
čiau atrodo, kad tai smarkiai 
užkrečiama liga. Kartais atsi
randa ištisa gumbo epidemija. 
Dabar ji pradėjo siautėti 
rikos Lietuvoje.

Kas yra gumbas, net 
vai sunkiai gali atsakyti.

dėjimas, o kitiems tik papil
vės. Tretiems negerumas vidu
riuose, ketvirtiems kažkoks lyg 
tulžies išsiliejimas ant šlapi
nimosi latako. Penktiems—bie- 
sas žino kas, gumbas ir tiek. 
Vienaip vyrams, kitaip mote
rims. Vienaip socialistams, ki
taip katalikams. Ir vėl kito
niškai demokratams. Ir dar ki- 
toniškiau fašistams. Paslaptin
ga ir daugiaveidė liga.

Bet patys būdingiausi gum
bo simptomai ar tik nebus — 
riksmas, šmeižtas, pamazgos i 
savo artimo veidą, kitoniškai 
galvojančio tautiečio apspjau- 
dymas ir panašūs procesai, ku
riuos žmogaus organizme su- 
kelia 'fanatizmo ir pagiežos ri
cina. Tariant šių dienų godžiais 
— tautinės vienybės j ieškoji
mas, konsolidacija ir krikščio
niškoji meilė artimui, draugiš
kumas tautiečiui lietuviui...

PRIVISO BOLŠEVIKŲ...
Kai pažiūri į kaikurių laik

raščių puslapius, tai matyti, 
kad lietuvių tarpe priviso itin

IR AMERIKA ŽADA 
GARANTIJAS VOKIETIJAI

Dar 
tokio 
kontinentu, kaip šį kartą, pasi 
rašiusi paktą su Europos ben
druomene ir duodama* Vokie
tijai garantiją.

Vokietijos federalinė respub
lika dar nepriklauso Atlanto 
paktui ir per vasario mėnesį 
vykusią Londone konferenciją 
tarp Achesono,’ Adenauerio, 
Edeno ir Schumano, buvo nu
tarta dar kurį laiką palaukti, 
kol padėtis Išryškės.

Ir taip Vokietija vieną die
ną komunistinio bloko užpul
ta negalėtų tikėtis 
pagalbos.

Tai žinoma yra 
išvedžiojimas, bet
rytų realistinis, jei amerikie
čių kariuomenė bus atšaukta 
iš Europos.

Gi duotoji Anglijos garanti
ja turėtų tada kitą reikšmę.

Psichologiškai ji garantija 
Prancūziją užtikrina, kad ne-

Nereikia taip šnekėti ir elgtis, kad iš to džiaug
tųsi ir kvatotusi tik Lietuvos priešai — Čia grei
čiausiai karo sukrėtimai paveikė Į mūsų psichiką

Rašo BRONYS RAILA

dina iš mūsų laikraščių kokią 
žinutę ar tarpusavio polemi
ką, tieji mūsų laikraščiai ir jų 
bendradarbiai jau su “pilnu 
pamatu” vadinami bolševizmo 
talkininkais. Kaip gi, juk tuo 
suteikiama medžiaga komunis 
tinei propagandai prieš lietu
viškus interesus...

ta 69 klausimais, 9 atidėti, iš 
kurių 8 nesvarbūs ir tik 1 svar 
bus, kuris liečia belaisvių pa
sikeitimą.

2. Jungtinėse Tautose labai 
didelę reikšmę priduoda tam 
faktui, jog Amerika atidėjo vie 
ram mėnesiui taikos sutarties 
su Japonija tvirtinimą. Mano
ma, kad Washingtonas tuo ne
nori varžyti .savo atstovus Pan 
Mun-Jon, kol? galutinai nesu
sitaria.

3. Sąjungininkų atstovai Ko 
rėjoje pasiryžę padaryti dide
lius nusileidimus belaisvių 
klausime.

4. Gen. Van Fleet praėjusią 
savaitę savo pareiškime pa
tvirtino, jog greitu laiku bū
sianti pasirašyta “garbinga tai 
ka,” 
buvo

5. 
kad
nutraukti dabar esančios pa

visokiose jo formose,— apšau
kiami esą faktinai bolševikai, 
daugiausia dėl to, kad nepu
čia į tą pačią dūdą, kaip ap- 
šaukėjams norėtųsi. Tremti
niai, pabėgusieji nuo bolševiz
mo, netekę Tėvynės ir viso, kas 
su jąja ir joje buvo brangiau-

vai remti, kitų tokių pat vien
genčių išvadinami bolševizmo 
talkininkais, “tikraisiais .Lietu
vos priešais,” duriančiais - peilį 
i partizano- nugarą! Toliau eiti 
gal ir nebėra kur.

Kai maskviniai ir stalininiai 
lietuvių laikraščiai persispaus-

VISA AMERIKA STEBĖJO
ATOMINĖS BOMBOS SPROGIMĄ

donųjų rusų tikslas buvo ir bus 
gaudyti viską, kas būtų gali
ma-panaudoti -lietuviams kir
šinti ir mūsų laisvės kovų sek
inės viltims mažinti. Bet kiek
vienam iš mūsų, rodos, turėtų 
būti dar aiškiau, kad—nereikia 
duoti pagrindo tokioms pole
mikoms atsirasti, nereikia sa
vo užkulisiniais veiksmais pri
gaminti medžiagos ir faktų, 
kurie daro- gėdą patriotinei lie 
tuvių visuomenei ir neša žalą 
visam mūsb rezistenciniam 
darbui. Nereikia taip šnekėti 
elgtis, kad iš to tik džiaugtųsi 
ir kvatotųsi Lietuvos priešas.

banga. . - '
Gen. Ridgway sako, kadbe 

faktiškos kapituliacijos nebus 
įmanoma pasirašyti .susitari
mo. Jo žodžiai buvo pasakoti 
po to, kada kinų gen. Pen pa
sakė: “Mes nebijome kovos, 
nes juo labiau kovojame, tuo 
labiau stiprėjame. Priešas su
tiko derėtis su mumis tik dėl 
to, kad mes jį smarkiai sumu- 
šome...” ' */ ’ /į

Ir paskutinysis posėdis tęsu
si vos tik porą minučių! • .. .

Komedija vaidinama toliau.

žiūrint, jog Anglija ir nėra Eu 
ropos armijos narys, ji turės 
kontaktą ir laiku reaguos, jei 
tik padėtis pasidarys gresian
ti vakarų Europai. Kartu, jei 
Anglija bus užpulta, visos Eu
ropos bendruomenės nariai eis 
J pagalbą anglams.

Pažymėtina, kad sutarty pa
žymėtas ir Gibraltaro vardas. 
Tai ne taip sau pripuolamai. 
Anglija su nepasitikėjimu žiū
ri į frankistinę Ispaniją, kuri 
su Portugalija ir arabų pasau
liu bando 
dimą.

Panašią 
ruošiasi 
Achesonas
pasiūlys .kongresui duoti tokią 
garantiją prieš sovietų agresi
ją.

Tikimasi, kad Achesono pa
siūlymas neiššauks prieštara
vimų ir bus priimtas dar šioj 
sesijoje.

Praėjusį antradienį milijo
nai amerikiečių, būdami na
muose, per televiziją galėjo bū 
ti liudininkais atominės bom
bos sprogimo Nevados dyku
moje.

Vietoje gi dalyvavo 1,500 ka
reivių, fotografų ir radijo ope-
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ratų, kuriems buvo leista šį 
kartą prisiartinti gan arti prie 
sprogimo vietos.

Bomba buvo numesta iš 30,- 
000 pėdų aukštumos ir eksper
tų žodžiais ji buvusi pati di
džiausia iš sprogusių Nevados 
dykumoje.

Šveicarijoje mirė buvęs Anglijos finansų - ministras 
Stafford Cripps.

• Prof. Frank Barnett pataria Amerikos vyriausybei įsteig
ti “laisvės legijoną ’ iš 10 pulkų, į kurį būtų priimami pabėgę 
raudonarmiečiai ir pavergtųjų kraštų kovotojai.

• Dar nenumalšinus New Jersey valstybėj kalinių sukili
mo, prasidėjo kitas Michigano valstybėje, kur sukilo virš 2,000 
kalinių. Paskutinėmis žiniomis, vienur ir kitur sukilimai baigia
mi numalšinti.

• Švedija vis atsisako prisidėti prie Atlanto pakto, norė
dama su savo neutralumu išlaikyti Suomijos nepriklaūsomybę> 
nes įsitikinusi, kad rusai ją tuojau visiškai okupuotų.

• Naujoji Bolivijos vyriausybė nutarė nacionalizuoti vi- 
akcionierius buvo ameri-

BOLIVIJOS REVOLIUCIONIERIŲ
UŽNUGARY STOVĖJO ARGENTINA

Bolivijai revoliucija bran
giai atsiėjo. Daugiau kaip 5000 
žmonių lavonų vežami sunk
vežimiais iš sostinės į La Paz 
kapines...

Ir dėl to niekas nesijaudina.
Kodėl? Gal dėl to, kad Boli

vija iš visų Pietų Amerikos šei 
mos narių yra pats išdykiau- 
sias vaikas.

Ji pasiskelbė nepriklausoma 
1823 metais, bet nuo to laiko 
turėjo 108 revoliucijas ir per
leido 73 prezidentus. Laimingi 
dar buvo tie, kurie mirė lovo
je. Villaroel, prieš kelis metus 
buvo paprasčiausiai pakartas...

Kaip tik po obalsiu “Tegy
vuoja Villaroel” buyo padary
ta paskutinioji revoliucija.

Anot Estenssoro, busimojo 
prezidento, Išbuvusio tremtyje
6 metus, revoliucija buvo da
roma krašto išlaisvinimui iŠ po
7 šeimų diktatūros ir Wash- 
intono įtakos.

Bolivijos žemė yra turtinga 
alavo kasyklom ir Aramayo su 
kitais bendrais 
didelius turtus, 
dis tebegyveno 
Amerika, būk
vien alava, norėjo perimti i sa
vo rankas ir naftos eksplotaci- 
Ją.

štai kodėl opozicija sukilo 
ir Argentinos diktatorius Pe- 
ron, kuris nelabai gerai sugy
vena su Washington!!, “parė
mė” sukilėlius.

sas alavo kasyklas, kurių svarbiausias 
kiečiai.

• Republikonai tvirtina, kad per 
tus, buvo daugiau sumokėta mokesčių, 
Washington© iki Roose velto.

• Harold Wilson žymus darbiečių partijos narys vyksta į 
Maskvą. Kiek anksčiau išvyko žymus Foreign Office valdininkas 
Paul Masson. Manoma, kad jiems esanti pavesta kokia nors ypa
tinga misija.

• Olandijoje areštuotas kapitonas Westerling, kuris savo 
laiku buvo suorganizavęs sukilimą prieš Indonezijos vyriausybę. 
Djakarta vyriausybe reikalauja išduoti, kad galėtų teisti už nu
sikaltimus.

• Mississipi, Missouri ir Raudonoji upė išsiliejusios prida
rė milžiniškus nuostolius ir virš 100J)00 asmenų liko be pastogės.

• Atsisakiusieji skraidyti 12 amerikiečių lakūnų nebus ati
duoti teismui, bet bus perkelti i aerodromų tarnybą.

• Jugoslavijoje nuteisti keturi sovietų šnipai. Vienas iš jų 
Bakov, buvęs jugoslavų atstovu prie JT, perdavęs sovietams ypa
tingai




