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DABAR
Steigiamasis Seimas 
“Neparia men tariška” 
Dar apie perversmą
Ką jis ten veikė?

JUOZAS TYSLIAVA
Lietuvos Steigiamasis Sei

mas, susirinkęs 1920 m. gegu
žės 15 d. Kaune, yra vadina
mas steigiamuoju — kodėl?

Todėl, kad jis steigė , naują 
valstybę, tiek forma, tiek tu
riniu skirtingą nuo kunigaikš
tijos, susidėjusios su Lenkijos 
karalyste ir vėliau netekusios 
nepriklausomybės.

Advokato liežuviu kalbant, 
tai buvo “visuotiniu, tiesiogi
niu, lygiu ir slaptu balsavimu” 
išrinktų Lietuvos gyventojų 
atstovų suėjimas, dar kuni- 
gaikštinės santvarkos laikais 
įgijęs seimo vardą, — vardą, 
kuriuo ir “Polonia Restituta” 
nepajėgė nusikratyti.

Tai buvo Antrosios Lietuvos 
seimas, kurio sukakti, mano 
dėta, reikėtų paminėti kas
met.

♦
Žiūriu, Naujienos rašo, kad 

“tai svarbiai sukakčiai pami
nėti... kalbės buvęs Steigiamo
jo Seimo narys Jonas Bildu- 
šis”.

Tai man primena vieną' la
bai triukšmingą Steigiamojo 
Seimo posėdį, kur visų frakci
jų kalbėtojai, karščiuodami esi, 
smerkė savo kolegų lenkų pa
siųstą Tautų Sąjungai skundą 
prieš Lietuvą...""

Ir štai, Sleževičiui dar ne
baigus kalbėti, liaudininkų ei
lėse pakyla niūri figūra, grie
bia kėdę ir ją paleidžia j len
kų frakcijos vadą kunigą 
Liausą...

Po tokio “neparlamentariš- 
ko” elgesio, Tauragės atstovui, 
kuris, kaip' ir kiti eiliniai' frak
cijų nariai, iš anksto buvo pa
sirašęs atsistatydinimo raštą, 
žinoma, teko pradėti ruoštis 
namo...

*
Pirmuose dviejuose seimuo

se krikščionių demokratų blo
kas turėjo daugiausia balsuo
jamų rankų.

Ir vargiai, ar 1926 metų žie
mą būtų įvykęs tas nelaimin
gas “gruodžio 17 nakties” per
versmas, jeigu tų pačių metų 
pavasarį nebūtų buvę trečiojo 
seimo rinkimų, kuriuos praki
šo krikščionys demokratai ir 
jų satelitai federantai su Ūki
ninkų Sąjunga.

Tai ta pati Ūkininkų Sąjun
ga, kurios vadai spekuliavo a- 
merikoniškais lašiniais, skuto 
juose “USA”, bet vėliau, pate
kę į teismą, aiškinosi, kad tos 
raidės reiškusios “ūkininkų 
Sąjungą Aleksote”...

Tikrai, tai buvo “kebli ir ne
maloni padėtis”, anot buvusio 
kr. aps. minlsterio K. Žuko.

• -» r t

Krupavičius sako, kad jis 
neprikišęs pirštų prie to per
versmo, bet 1927 metais Ame
rikoje buvo išleista dr J. Pa
jaujo paveikslu papuošta kny
gelė (Mirties dekretas demo
kratijos gynėjams), kurioje 
sakoma:

“...Rytas kasdien skelbė apie 
‘raudonojo* fronto pavojų ir 
krašte norėjo sudaryti įspū
džio, esą valst. liaudininkai ir 
socialdemokratai einą ranka 
rankon su komunistais.**

Tas pats Krupavičiaus vado
vaujamas krikdemų partijos 
organas, beje, tada pranešė, 
kad liaudininkų ir socialdemo
kratų koalicijos nuvertimą Lie 
tuva pasveikinusi “visais baž
nyčių varpais...”

O tuo tarpu 'Amerikos spau
doje pranešama, kad “Care di
rektorius” J. B. Končius lan
kėsi Jugoslavijoje ir kalbėjosi 
su arcivyskupu Stepinac...

Kalbėdamas su buvusiu mar
šalo Tito kaliniu, Balfo pirmi
ninkas patyręs, kad Jugosla
vijoje nesą religijos laisvės.

Tai, berods, mums buvo ži- ten, toje Stalino ekskomuni- can Federation of Labor vice
noma dar prieš kanauninko kuotoje komunistų valstybėje, preizdentas, pasisakė stovįs už 
kelionę į Europą. yra lietuvių? Averell Harrison kandidatūrą.

EUROPAI ŠIS MENUO BUS LEMIAMAS
Didelis diplomatinis aktyviHii as - Laukiama sovietų naujo pasiūlymo -Vo
kietijoj incidentai kartojasi - Demarkacijos liniją norima paversti siena

Antrasis gegužės pusmėne
sis Europai bus lemiamas. Per 
tas dvi' savaites bus išvystytas 
diplomatinis aktyvumas iki 
maksimumo.

Pirmiausiai Strasbourge bu
vo susirinkę Europos Tarybos 
ministerių atstovai paruošti 
darbotvarkę ministerių tary
bai, kuri susirinko ši ketvir
tadienį.

Nuo pirmadienio Paryžiuje 
vyksta • “šešių” konferencija, 
kurioj stengiamasi išspręsti 
paskutinius klausimus, kiek 
tai liečia Europos armiją iš fi
nansinės pusės, nes Vokietija 
tuo atžvilgiu yra sukėlusi nau
jų sunkumų.

Ketvirtadienį, kaip minėjo
me, Strasbourge pradėjo posė
džiauti Europos Taryba, bet 
prieš tai trijų didžiųjų valsty
bių užsienių reikalų ministrai: 
Acheson, Edenas ir Schuma- 
nas buvo susirinkę pasitarti.

Po šios “trijų” konferencijos 
seks kita, jau Vokietijoje, prie 
kurios prisijungs Vokietijos 
kancleris Adenaueris. Jos tiks
las būsiąs galutinai užbaigti 
sąjungininnkų susitarimą su 
Vokietija.

Po šios konferencijos bus pa 
sirašyta su Vokietija sutartis 
(greičiausiai gegužės 27 d.), o 
po jos bus pasirašyta kita su
tartis Paryžiuje visų vasltybių 
dėl Europos gynimosi.

Pagaliau, tą pačią dieną bus 
paskelbta anglų - amerikiečių 
garantija ir tuo pačiu laiku 
bus pasirašytas garanti
jos protokolas, kuris buvo su
redaguotas Lisabonoj, garan
tuojąs saugumą visiems Euro
pos kraštams priklausantiems 
prie Europos sąjungos.

Notos, kurias “trys” įteikė 
Maskvai, buvo plačiai komen
tuojama visuose kraštuose.

šį kartą visi pritarė tai lini
jai, kurioje buvo atsakyta so
vietams. Būtent:

1. Derybos dėl taikos su Vo
kietija pasirašymo galės prasi
dėti tuojau pat, kada bus aiš
kiai parodytas sovietų noras 
išvengti nereikalingų diskusi
jų, kaip praeity.

2. Užtikrinti laisvus rinki
mus dar ne viskas. Reikia, kad 
suvienyta Vokietija, atsiradu
si po šių rinkimų, būtų visiškai 
laisva, kad jos vyriausybė bū
tų tikrai tautos atstovą ujama 
ir būtina, kad sovietai duotų 
garantiją, jog busimoji Vokie
tijos vyriausybė turės visišką 
laisvę.

3. Politiška laisvė, kuri bus 
duota rinkimų metu, turės bū
ti išlaikyta ir po rinkimų.

Belaukiant Kremliaus nau
jos notos, sovietų leidžiamas 
žurnalas Naujieji Laikai įdėjo 
straipsnį, kuriame reikalauja • 
gerbti Potsdamo susitarimus 
ir greičiau pasirašyti taikos 
sutartį su Vokietija.

Nemanoma, kad rusai il£ai 
vilkins su savo atsakymu, bet 
būtų nuostabu, jei savo at
sakymu jie pastūmėtų dialogą 
kiek į priekį.

Trumanas tikras demokratu laimėjimu
Prezidentas Trumanas, pir

mą kartą po atsisakymo išsta
tyti savo kandidatūrą į prezi
dentinius rinkimus, pasakė po
litišką kalbą, paliesdamas rin
kimus.

Jis griežtai patvirtino, kad 
demokratai išeis laimėtojais

Bet, mums taip pat buvo ži
noma, kad Balfo pirmininkas 
išvyko į Europą aplankyti li
kusių lietuvių tremtinių ir, ži
noma, pasirūpinti jų likimu.

Ar Končiaus atsilankymas 
Jugoslavijoje reiškia, kad ir

Ir tuo metu kada bandoma 
derėtis Berlyne i* sovietų pu
sės tebetęsiamos visokios pro
vokacijos. Nekreipiant dėmesio 
j Grotewohl į Ulbricht grąsini- 
mus, autostradoje tarp Berly
no ir vakarų zonų mažasis ka
ras nepasibaigė, kaip buvo gal
vojama.

Šitas nervų karo atsinauji
nimas, tik patvirtina rytų Vo
kietijos vyriausybės norą de
markacinę liniją paversti tik
ra siena tarp rytinės ir vaka
rinės Vokietijos, kuri būsianti 
pavesta saugoti 300,000 vokie
čių komunistų kareiviams.

Sovietų kontroliuojama, vo
kiečių telegramų agentūra Ber 
lyne paskelbė Sachsgruen kai
melio, kuris randasi prie de- 
mark. linijos, gyventojų skun
dą, jog amerikiečių tankai ne 
tik iššaukiančiai šliaužioja

Gen. Eisenhoweris, NATO vadas, prieš apleisdamas Euro-^ 
pą, duoda paskutinius Įsakymus savo adjutantui

KORĖJOJE ATNAUJINAMOS KAUTYNĖS
Savaitei praėjus, po to kai 

sąjungininkai užėmė katego
rišką poziciją Pan-Mun-Jon 
konferencijoje, laukiama, jog 
Korėjoje artimiausiu laiku bus 
atnaujinti . karo veiksmai, šį 
kartą labai plačiu mastu.

• Tvirtinama, kad kautynės 
atsinaujins labai greitai. Gen. 
Ridgway, prieš sugrįžimą į A- 
meriką, aiškiai įspėjo komunis 
tus, kad sąjungininkai nebeis 
toliau už tų nuolaidų, kurias 
padarė ir kurias raudonieji 
laiko per mažomis.

Pagaliau, yra žinoma, jog 
Jungtinių Tautų atstovai iš
reiškė norą nutraukti derybas, 

iš šių rinkimų, nes, kaip jis 
pabrėžė truputį su ironija, 
“galima pasitikėti republiko- 
nais, padaryti ką nors, kas vis
ką išgelbės mūsų naudai”.

Jis nurodė, kad “dinozaurai” 
(izoliacionistai) ir republiko- 
nų partijos reakcionieriai tik
rumoje diriguoja partijos po
litikai.

“Leiskite jiems tai daryti ir 
republikonams pasiseks įgąz- 
dinti farmerį, tąrnautoją ir 
bendrai paėmus, eilinį Ameri
kos žmogų”.

George M. Harrison, Ameri-

prie demarkacijos linijos, bet 
buvo įsiveržę į jų kaimelį ir 
paleido keletą šūvių...

Jokia data nepaminėta ka
da šis incidentas įvyko. Ameri
kiečių okupacinės kariuome
nės štabas tą žinią paneigė.

Toliau šiame laiške rašoma, 
kad vakariečiai per demarka
cijos liniją mėto jiems pakie- 
tus su maistu. “Mes aiškiai ži
nome, rašo kaimiečiai, kad šis 
maistas yra užnuodytas, mes 
pakietų neatidarome ir smer
kiame tokias provokacijas”.

Šita istorija labai panaši į 
tą išgalvotą vorų istoriją, ku
rie nešioja maro bakterijas.

Bet Vokietijoje, kur dar žmo 
nės neužmiršo Hitlerio pasie
nio provokacijų prieš Lenkiją, 
klausia, ar tai nebus tik nau
jo karo pradžios priežastimi?

jei komunistai atsisakys nuo
širdžiai diskutuoti, ant jau pa
ruoštų pagrindų, ieškodami 
vien tik laimėti laiką, kad vė
liau galėtų mestis į naują ag^ 
resijos operaciją.

štai kodėl jau kuris laikas, 
kai Jungtinių Tautų armijai 
Korėjoje duotas įsakymas bū
ti aliarmo stovyje.

Tuose pačiuose sluogsniuose 
galvojama, jog bus atsisakyta 
nuo to “keisto” karo, kuris ve
damas nuo 1951 m. lapkričio 
mėn. ir atnaujintos kautynės 
būsiančios visai kitos formos.

Prezidentas Trumanas, ant
radienį kalbėdamas West Point 
karo akademijos iškilmėse, pa
reiškė, jog Kremlius vis dar 
neatsisako nuo minties, pa
glemžti po savo valdžia visą 
pasaulį. Bet vargu ar tas jam 
pasiseks, nes demokratijos 
šiuo metu pasiruošusios sovie
tų agresijai pasipriešinti.

Iki šiam laikui visi sovietų 
bandymai suardyti sąjunginin
kų vienybę nuėjo niekais. Jung 
tinės Tautos jau parodė vieną 
kartą, kad vieningai pasiryžu- 
sios stoti ginti agresijos auką. 
Tarptautinė organizacija tai 
padarė praėjusiais metais, ji 
tą patį padarys ir ateityje. 
Nauja sovietų agresija atsimuš 
į tvirtą pasipriešinimo sieną.

Su prezidentu Trumanu į iš
kilmes buvo atvykęs ir gen. 
Ridgway.

Senatorius Robert Taft su žmona nenusimena, jei kartais.jiedu patiria ir nemalo
nių rezultatų iš rinkimų fronto.

PASAULINĖ KOVA PRIEŠ KOMUNIZMĄ
Sen. R. Taft pažiūros pagal jo knygą “A Foreign Policy of Americans’*

Paskutiniame savo knygos 
skyriuje sen. Taft kalba apie 
priemones, panaudotinas ko
voj prieš komunizmą visuose 
kontinentuose. Jo teigimu — 
komunizmas šiandien išvystęs 
ne vien karinę bei ūkinę grės
mę, o taip pat ir dvasinę. Jo 
pastangos sunaikinti žmogaus 
laisvę pirmon eilėn siekia su
naikinti- žmogaus laisvą mąs
tymą, siekia padaryti iš jo be
dvasę būtybę ir paversti jį ko
munistų partijos . naudoįamu 
įrankiu. Šia kryptimi išplėsta 
komunizmo jėga esanti tikrai 
didelė: ji esanti persunkta fa
natizmu ir lydima kaž kokios 
“misionieriškos dvasios”.

Esąs didelis klausimas, ar 
pergalės prieš komunizmą rei
kia ieškoti mūšio lauke? Ko
munizmo vadai yra pagrindo 
manyti, nenori savo ideologi
jos lįkięią^ pati^ėti ; karo die
vaičiui, neš Jie spėja, kad tuo 
atveju ji gali būti pagrindi
niai sunaikinta, sunaikinus So 
vietų Sąjungą. Komunizmo 
vadai tiki, kad jie gali išplėšti 
pergalę įrodymais, jog komu
nizmas ūkio gyvenimo srity y- 
ra stipresnis, negu kapitaliz
mas. Jie tiki, kad kapitalizmas 
savy nešiojasi sunaikinimo 
daigą, kad jis neišvengiamai 
turi būti persekiojamas ūkinių 
depresijų ir kad jis turi būti 
sunaikintas. Komunizmo va
dai tiki, kad socializmo nuola
tinis įsigalėjimas vis arčiau 
pristums pasaulį prie komu
nistinės santvarkos.

Sen Taft sakosi tikis, kad 
kovoj prieš komunizmą pir
mon vieton reikia pastatyti 
žmogaus laisvės dėsnį. Laisvės 
idealas turįs didelės jėgos. Jis 
neabejotinai žavi žmoniją 
daug stipriau, negu komuniz
mas. Tik reikia, kad tas lais
vės idealas būtų perkeltas į 
gyvenimą, kad jis būtų supras 
tas ir neiškraipomas. Kalbė
damas apie laisvę, autorius ją 
supranta, kaip laisvę žmogui 
galvoti taip, kaip jam patin
ka, gyventi taip, kaip jam pa
tinka, dirbti tokį darbą, koks 
jam patinka, tarnauti tokiam 
Dievui, kokiam jis nori. Visos 
šios laisvės sudarančios stiprų 
ginklą prieš komunizmą.

Nuo Prancūzijos ir Amerikos 
revoliucijų laikų — iki šian
dien vyrauja pasauly įsitikini- 
nas, jog pažanga, paremta mi
nėtomis laisvėmis, yra tikroji, 
nesužalota, neiškreipta ir tei
singa. Ir nežiūrint komunisti
nės filosofijos, jog tik per val
džią ateina žmogui laimė, at
eina tvarka ir gerovė, pats gy
venimas yra įrodęs, kad dides
nė pažanga ir didesnė gerovė 
būna ten, kur žmogus turi tei
sę mažiau pasitikėti valdžia 
ir daugiau pasiremti savo ini
ciatyva ir savo jėgomis.

Visi, kurie, norėdami kovo
ti prieš komunizmą, pasiremia 
socializmo dėsniais, pasiremia 
valdžios biurokratija ir val
džios valia visur — visi tie ne
išvengiamai susiduria su sun
kumais ir prieštaravimais. A- 
merikos darbininkų unijų va
dai negali sėkmingai kovoti 
prieš komunizmą, nes jie toj 
kovoj naudoja socializmo prle-

Dr. B. T. DIRMEIKIS

mones. Jie .patys nejunta, kaip 
tuo keliu jie slenka vis arčiau 
ir arčiau į komunizmą. Prieš 
metus valstybės sekretorius 
Acheson kalbėjo: “Tvirtinti, 
kad Amerikos užsienių politi
kos pagrindas yra sulaikyti 
komunizmo plitimą, reiškia tą 
patį, ką išstatyti vežimą prieš 
arklį. Amerika nori sulaikyti 
komunizmą tik todėl, kad -jis 
yra sovietų imperializmo' į- 
rankis”. ši pažiūra — Taft 
teigimu — esanti klaidinga: 
komunizmas visu savo turiniu 
yra priešingas žmogaus laisvei, 
ir jis, kaip toks, yra atmesti
nas, nežiūrint, ar kas jį nau
doja imperelistiniams tikslams 
ar ne. Ir kova prieš komuniz
mą turi būti paremta įsitikini
mu, jog jis yra didysis žmo
nijos blogis. r ,

Autorius savo knygos gale 
numato keturis būdus bei ke
lius kovoti prieš komunizmą, 
kaip laisvės priešą.

PIRMA. Pagrindinis ramstis 
kovoj prieš komunizmą turi 
būti laisvė. Laisvės idealais tu
ri būti paremta visa antiko
munistinė propaganda, visos

Prancūzijoje laimėjo 
“nepriklausomieji”

Dar neturima galutinų re
zultatų iš Prancūzijos senato 
rinkimų, bet jau aiškiai mato
si, kad komunistai ir gaulistai 
yra pralaimėję. Triumfuoja 
“nepriklausomieji”, kurie re
mia dabartinio Pinay .politiką.

Tas įrodo kad beveik visas 
kraštas pasisakė už šią- politi
ką, kad būtų atstatyta krašto 
ekonomija, kurią partijos, sa
vo nuolatiniais vyriausybių 
griovimais, susilpnino.

• Dėl įvykusio JAV naftos įmonių streiko, Europoje ir per 
Atlantą buvo sumažintas lėktuvų skraidymas.

• Napoleono mirties sukaktuvių proga, Paryžiuje pir- c 
mą kartą nuo Antrosios Imperijos laikų prieš kariuomenę ir mi
nią buvo išnešta kariška vėliava su napoleonišku ereliu.

• Japonija kreipėsi į Švediją, kad ši apsiimtų tarpinin
kauti, jog Maskva atšauktų savo misiją iš Japonijos.

• Prancūzų laikraštis Le Monde, neseniai atspausdinęs 
adm. Fechtelerio raportą, sukėlusį didžiausią triukšmą, prisipa
žino,, jog jis buvo sufalsifikuotas.

• Korėjoje įvyko naujas belaisvių stovykloje sukilimas, 
kuris tuojau buvo numalšintas.

• Alfred Krupp, buvęs Vokietijos ginklų fabrikų valdy
tojas, kuris tik praėjusiais metais buvo išleistas iš kalėjimo, su
situokė su amerikiete Marte Knauer.

• Turėjęs Nevadoje įvykti naujos atominės bombos išban
dymas nepasisekė. Bomba nesprogo.

• Paryžiuje vyriausybė uždraudė teatre vaidinti antiame- 
rikietišką veikalą “Pulkininkas Foster prisipažįsta kaltu**, kurį 
komunistai statė, įžeisdami amerikiečius.

• Andre Francois Poncet išrinktas į Prancūzijos Akade
miją, mirusio maršalo Petaino vieton.

• Prancūzijos vyriausybė sutiko pakelti gen de Gaulle į 
Prancūzijos Maršalus.

prieš komunizmą nukreiptos 
organizacijos, visos priemonės. 
Tas kelias turi būti visuotinas: 
valdžia, kuri sakosi kovojanti 
prieš komunizmą, turi skru
pulingai saugoti laisvės princi
pus savo krašte. Saugoti juos 
visose gyvenimo srityse. Vals
tybės, kurios skelbiasi esančios 
prieš komunizmą, ir pas save 
tvarkosi prievarta — aiškiai 
apgaudinėja save.

ANTRA: Sovietų Sąjunga 
pogrindžio keliais skleidžia 
komunizmą visur, kur tik ji 
gali. Amerikoj komunistai dau 
gelyj darbininkų unijų turi 
paėmę vadovybę, jie daug kur 
turi savo įtakoj leidyklas, ki
nus ir mokyklas. Visa ši vieša 
bei slapta komunistinė įtaka 
turinti ryšio su Komunizmo 
centru Maskvoj.

.. Taft mano^kad tą-patį me
todą turi taikinti ir Amerikos ’^ 
valdžia valstybėse už geležinės 
uždangos. Ji turinti planingai 
ugdyti pogrindžio laisvės judė
jimą pačioj Sovietų Sąjungoj 
ir jos įtakoj esančiose valsty
bėse. Tas darbas nėra lengvas 
ir rezultatai negali būti tokie 
vaizdingi, kaip laisvuose kraš-. 
tuose. Bet jis turi būti dirba
mas, jei norima laimėti ma
žiausiomis aukomis.

TRECIA: Kova prieš komu
nizmą turinti būti vedama-ne 
vien komunistinėse valstybėse, 
bet visame pasauly ir visuose 
kraštuose, nežiūrint, kaip jie 
tvarkosi ir kokiu rėžimu gyve
na. Visiems kraštams reikia 
padėti stiprinti jų tikėjimą į 
laisvę ir jų neapykantą komu
nizmui. Tiesa, šiuo keliu einant 
mes galiine sutikti .kliūčių Eu
ropos valstybių kolonijose. Bet 
vistiek — kokių kliūčių besu
tiktume, reikia bendra ir pla
čia laisvės propaganda stip
rinti prieškomunistines pozici
jas visame pasauly.

(Nukelta į 4 psl.)
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BIRŽELIO SUKILIMAS
Ateinanti mėnesi po visos 

laisvo :os lietuviškas spaudos 
puslapiu* pasipils straipsniai 

ir Baisiojo Birželio Įvykius 
I :etm c j

Organizacijas ir draugijos 
ruOf : jsir akintus, minėjimus, 
bu pasakyta daug kalbų.

Bu siek tiek ir lėšų paauko
ta Tautos išlaisvinimo darbui 
rer.it . Bus reikalauta, kad pa
galiau ir Jungtinės Amerikos 
Valstybės ratif kuotų. konven
ciją genccidui, tautžudystei, 
sudrausti.

Visa tai neabejotinai geri ir 
naudingi darbai, kuriais gyve
na ir remia kiekvienas lietuvis 
patriotas laisvajame pasauly
je.

Tačiau nesinorėtų vieno, ir 
pats laikas tatai kiekviena 
prega pabrėžti, — kad Baisio
jo Birželio Įvykių minėjimas, 
kuris pagaliau yra tapęs sup
rastas ir mūsų vyresniosios 
kartos išeivijoje, neišvirstų tik 
i graudžius verksmus/ dejavi
mus, gūdžius atodūsius dėl mū- 
ų tautą Tėvynėje ištikusių 

r.'^nvų trėm;mų (deportacijų 
’ c'htrą) 1S41 metų vasarą.

Bals, o jo Birželio Įvykiuose 
buvo elementas, kuris yra ir 
istoriškai visuomet liks svar
bom, s už visa kitą, — tai mū
sų tautos gaivališkas ir narsus 
sukilimas prieš bolševikinį oku 
pantą, baigęsis aktyvistų ko
votojų laimėjimu. Antrąją so
vietų — vokiečių karo dieną 
Lietuvos valstybinė nepriklau
somybė buvo iš naujo atstaty
tą. Nacių imperialistai mūsų 
nepriklausomybę netrukus vėl 
užgniaužė, tačiau sukilimo fak 
ta* ir jo laimėjimas iš mūsų 
ister jes negali būti ištrintas.

Raudonojo.okupanto atlieka
mi mūsų tautiečių trėmimai į 
Sib;rą, žudymai ir lietuvių tau 
tos gyvenimo pagrindų ardy
mas ir šiandien eina ne ma
žiau., kaip anomis Birželio 
šiurpiosiomis dienomis. Birže
lio dienos — ne tiek sukaktu
vės, kurias užtenka paminėti, 
k’ k nuolatinis ir kruvinas mū 
su tautės dabarties gyvenimas 
pavergtoje Tėvynėje, dėl kurio 
reikia nuolat kauptis, ruošts 
ir aukotis, idant ate’tu laikas, 
kai vėl nunoks aplinkybės did
vyriškąjį laisvės žygį pakarto
ti.

Nors nekartą tvirtinama, kad 
su lietuvių iš Vokietijos išsi
skirstymu yra prasidėjusi ben
dra mūsų kultūrine stagnaci
ja, nors ir gerai žinomos žiau
rios kultūrininkų sąlygos emi
gracijoje, nors ir pasakoma, 
kad knygų leidimas nusilpo, 
autoriai “pasislėpė” fabrikuo
se, sunyko teatrai, pairo meno 
ansambliai...,— bet gyvenimas 
greičiau rodo ką kitą.

Nėra ko džiaugtis ir nedaug 
kuo galima didžiuotis, tačiau 
drąsiai galima teigti, kad lie
tuvių kultūrininkai nesugniu
žo.

Tvirtesnieji autoriai rašo, 
naujos jėgos pamažu išauga, 
pasirodo eilė vertingų knygų, 
ir ne visos jos leidėjų sandė
liuose pelėja, nepalūžo didieji 
lietuviško teatro meistrai (H. 
Kačinskas, J. Blėkaitis, A. Škė
ma, A. Rūkas, S. Pilka...), ne
žiuro ir dar stiprėja meno an
sambliai (čiurlioniečiai, Dai
nava...). judrus interpretaci
nės muzikos gyvenimas, daini
ninkų ir instrumentalistų kon
certai, tebevyksta meno paro
dos ir eilė geriausių mūsų dai
lininkų stiepiasi i jiems pri
klausančią vietą tarptautinėje 
pakopoje.

Socialcgijoje kažkada buvo 
įsigalėjęs negeras įprotis ben
druomeniniam gyvenimui j ieš
koti paralelių b.clogijoje. Pa
galiau įsitikinta, kad bendruo
menė tvarkosi kitais principais 
ir kad kultūra, kuri yra būdin
gasis bendruomenės bruožas, 
nepriklauso nuo tokių nekin
tamų, amžių ir griežtų dėsnių, 
kaip biologinės apraiškos.

Kultūra apsprendžia bend
ruomenėje gyvenančio žmo
gaus gyvenimą, ji žmogų tepa
daro žmogumi. Pati kultūra 
tačiau nėra pastovi. Kultūri
niai lobiai sukraunami mokslo 
ir, kultūrinių tradicijų pavida
lu. Kiekviena karta i§ naujo 
įvertina ir pervertina š| kultū
rini lobyną ir tik šitaip ati
dengia. ką jai pačiai praeities 
kultūriniai ištekliai reiškia. 
Kiekvienos kartos intelektua
linis gyvenimas yra tam tikra 
prasme didelis inventorius. Tik 
sistematiškai susipažinę su 
pirmatakų žinojimu ir ji su
derinę su naująją mūsų pačių 
gyvenimo realybe, galima kul
tūrą vertinti ir kultūrą kurti.

šitokia kultūra nebėra sau
sa tradicija, nebėra archivali- 
ja, kurios griebiamasi tik tada, 
kai nuęibo*ta gyvenimo džiaug 
smai ir verksmai, šitaip mūsų 
pač’u pergyventa kultūra 
mums tampa artima, brangi ir 
vertinga: jo;e įžiūrime idėjinę 
motyvacija, kuros esame rei
kalingi. Kiekvienas šitoks per
vertinimas yra savo rūšies re
voliucija: kartais daugiau kaip 
savo rūšies. Tokie atidengimai, 
kaip “pasaulis nebėra visatos 
centras,” “žmogus nebėra gy
vūnijos centras,” ir “medžiaga 
nuolat išsiliuosuoja procesais” 
yra revoliucionavę ne tik min
tijimą, bet ir gyvenimą, ideo
logijas, politines santvarkas, 
literatūrą, meną, mūsų dory
bes ir nuodėmes.

Gyvai pajutęs savo dienų gy
venimo pulsą, savo žmonių 
santykių savybes, menininkas, 
mokslininkas ir filosofas ati
dengia tuometinio žmogaus 
gyvybinius klausimus ir juos 
žmogui suformuluoja. Atrasti 
mūsų epochos tiesas, kurios 
reikalingos tos epochos žmo
gui, kad jį išreikštų ir jį in
tegruotų jo gyvenamoje vi- 
visumoje (fizinėje ir sociali
nėje) — yra mokslo ir meno 
uždavinys. Jo jie gali siekti tik 
būdami laisvi. Užduotis tatai 
subtili, reikalaujanti tikslių 
instrumentų ir ramybės.

Užduotis sykiu kritiškai sun
ki, nes kaip bendruomenines 
gyvenimas, taip ir kultūra bei 
jos įva:rūs aspektai yra pilni 
id^jų ir pažiūru, kurios tikro
vėje mums nieko nebereiškia.

VYT. KAVOLIS

Jos gerbiamos iš įpratimo, bet 
ne oėl to, ko jos kažkada su
kurtos. Jos . gi buvo gerbiamos 
musų vaikystėje, jos buvo ge- 
res mūsų tėvams — bus geros 
ir mums. Pamirštama, kad 
kiekviena tradicija, kiekvienas 
moralės ar kitoks dėsnis iš
plaukia ir esti sukuriamas tam 
tikrų sąlygų sūkury, tam tikrų 
reikalavimų išpildymui. Kai 
šios sąlygos ir šie reikalavimai 
išnyksta, tradicijos ir dėsniai 
Leką tuščiomis formomis. Jų 
tclimesnis egzistavimas tik ta
da pateisinamas, jeigu jos 
džiugina akį.

Meno ir mokslo, kiekvieno, 
pagaliau, inteligentiško ir bud-/ 
raus stebėtojo užduotis yra 
prisidėti prie savo gyvenamo 
laikotarpio ir prie savo žmo
nių vertybių pavertinimo. Ver
tybės tik tada turi racionalų 
pagrindą egzistuoti, kai jos 
padeda žmogui tikslingiau pri
sitaikinti prie savo socialinio 
ir biologinio gyvenimo sąlygų. 
Kartais žodžiais, kai jos jį pa-^ 
tenkina ir daro'kūrybingu. •

Mes visi turime dar rau
menų liekanas, kurias kažka
da mūsų protėviai mikliai kru
tino savo pasididžiavimą—uo
degas arba kojų pirštus, kaip 
ir kitos tuometinės beždžionės, 
žmogaus evoliucijai reikia 
tūkstančių metų, kad būtų at
sikratyta nebereikalingais or
ganais. Mūsų idėjų pasaulyje, 
mūsų mintijime, vertybėje, 
mes taip pat turime r a ūme- 
niūkų, reikalingų tiems orga
nams, kurių nebeturime, nes 
jų mums ir mūsų vaikams nė 
nereikia. Jie apsunkina mūsų 

k mąstymą (kuris, ir taip nėra 
nei lengvas, nei sklandus), jie 
trukdo mūsų kitų, reikalinges
nių, raumenų judėjimą. Skir
tumas tas, kad, kaip sakyta, 
kultūrą mes patys galime re
formuoti, pervertinti, kūrybiš
kai pagyventi. Tik kai šitai 
menas Ir mokslas atlieka, esti 
jis tikrai žmonijai reikalin
gas: palaima, ne pramoga. z

Mūsų nelaimei, kartais kai 
kieno tiek .prisirišąma prie se
nųjų vertybių, kad imama jas 
laikyti absoliučiai šventomis 
ir kiekviena naujenybę jei ne 
šėtono tai vis kurio, nors ra
guotojo išradimu. Traukinys 
savo jaunystės metu bu
vo toksai. Metalinis plūgas bu
vo karštai atmestas, kadangi 
jis užnuodysiąs žemę rūdimis 
ir artojo sielą pagundymais. 
Jei?u taip buvo traktuojami 
praktiniai išradimai, kurių re
ali nauda galima patir
ti eksperimentu, dar aštriau 
buvo elgiamasi su ideologįnė-

mis “klaidomis.” Skirtinga nuo 
monė iš viso prieštarauja dog
mai, tada deginama ir kryžiuo
jama.

Tūlas bičiulis dar šiandien 
nepaprastai uoliai stengiasi 
krutinti savo uodegą ir tą už
siėmimą iš mokslinio ta.'ko 
kritikuojantiems jei ir nebovi- 
sada graso velniais su šakė
mis, tai bent drąsiai pasmer
kia morališkai pražūčiai.

R. TAFTAS...
(Atkelta iš 1 psl.)

KETVIRTA: Norint, kad A- 
merika atsistotų vadovaujan- 
Čioj vietoj didžiame prieš ko
munizmą nukreiptame kry
žiaus žygy, reikia iš valdžios 
pašalinti visus kurie yra už
krėsti komunistiniu mąstymu 
ir kurie turi ryšio su komunis
tinėmis organizacijomis. Tatai 
dar nereiškia, kad kiekvienas 
pilietis, kuris tiki esąs komu
nistas, turi būti kalinamas. 
Bet nebūtų joks nusižengimas 
konstitucijai priminti Ameri
kos gyventojams, ką reiškia 
priklausyti organizacijoms, ku
rios aiškiai kenksmingos Ame
rikos p’liečių laisvei.

Sen. R. Taft baigia savo 
knygą — Amerikos užsienių 
politika šiais žodžiais:

“Trumpai tariant, karas 
prieš komunizmą pasaulyj tu
ri būti laimėtas dvasinėj sri
ty. Tikros ir nuolatinės taikos 
įsteig:mas priklauso daugiau 
nuo dvasinio laimėjimo ir ma
žiau nuo baisaus trečiojo ka
ro, kurs gali sunaikinti visą 
civilizaciją. Pasiruošimas ka
rui ir pats karas nepatarnaus 
laisvei atkurti pasauly: jis nu
ves Į naujas diktatūras ir at
neš naujų kančių. Mes galime 
įkurti tikrą taiką pasauly be 
ugnies, bet tik turėdami išmin
tingą vadovybę. Komunizmas 
gali būti įveiktas laisvės obal- 
siu ir praktišku laisvės įgyven
dinimu. Mes patys matome, ką 
pasiekė Amerika, gyvendama 
laisvės dėsniais. Ir jei mes ir 
toliau tais pačiais dėsniais ūg- 
dvsime savo galią, tai ji vieną 
dieną pasidarys tokia, jog bus 
lengva pašalinti visas pasau
lio tamsybes'nauja ir laiminga 
šviesa”.

Tuo mes ^baigiame apžvalgą 
sen. Taft pažiūrų į Amerikos 
užsienių politiką. Tą apžvalgą 
darėme sąmoningai: sen. Taft 
yra vienas rimtųjų kandidatų 
į Amerikos prezidentus, ir ra
dome reikalinga sųpažindytl 
Vienybės skaitytojus su šio 
kandidato svarbiomis minti
mis.

Baltųjų Rūmų šeimininkai (5)

AŠTUONI PREZIDENTAI NEPAJĖGĖ
SUKLIUDYTI CIVILINIO KARO

Van Buren daug kalbėdavo, bet nieko nepasakydavo - Harrison Baltuo
se Rūmuose teišbuvo tik nepilną mėnesi — Taylor sakėsi šlaunis turis 

dėl balno, bet ne dėl prezidento kėdės •
Baltuose Rūmuose keitėsi 

prezidentai, bet jie mažai kuo 
buvo panašūs į pirmykščius. 
Sakysim, nieko skirtingesnio 
negalima rasti, kaip tarp And
rew Jackson ir Martin Van 
Buren, kuris jį pakeitė.

Van Buren buvo mažo ūgio, 
raudono veido, gyvomis’ aki
mis, kurias visą laiką nenusto
davo vartyti. Visad apsiskutęs, 
savo riebiomis rankomis blaš
kydamasis, daug kalbėdavo 
(mat, buvo advokatas), bet vi
sad nieko nepasakydavo. Tai 
yra nieko tikslaus. Niekad jis 
nieko aiškiai nepasakydavo dėl 
didelio ar mažo reikalo.
MENAS NIEKO NEPAISYTI

Pakviestas pirmininkauti vie 
nam kongresui, kuriame buvo 
diskutuojama vyriausybės eko
nomine politika. Van Buren 
sakė trijų ketvirčių valandos 
kTlba, pašvęsdamas šiam klau
simui. Bet kada jis pabaigė 
kalba, nė vienas klausytojas 
negalėjo pasakyti, ar jis buvo 
už muitų sieną, ar prieš.

Vieną rytą, jis padavė savo 
sekretoriui oficialu dokumen
tą, kurį jis pats buvo sureda
gavę*, paklausdamas, ką jis a- 
pie tai galvoja. Sekretorius ge
rai perskaitė ir prisipažino, 
kad nesuprato, apie ką kalba
ma šiame dokumente.

— Puiku, — pasakė Van 
Buren. — Tai viskas ką aš no
rėjau sužinoti.

Vienas Kongreso narių su- 
' kirto lažybų su Van Buren 
draugu, kad jis patieks prezi
dentui tokį konkretų ir aiškų 
klausimą, jog prezidentas te
galės duoti irgi tik aiškų at
sakymą. DTaugas nusišypsojo 
ir sukirto lažybas.

— Ar saulė teka rytuose, ar 
vakaruose? — paklausė kon- 
gresmanas.

Ir Van Buren atsakė:
— Mano bičiuli, jūs užmirš

tate, kad “rytai" ir “vakarai” 
yra tik pavadinimai, kurie te
turi relatyve reikšme?

Ir iš jo daugiau nieko nega
lima buvo ištraukti. 
MILŽINIŠKA KRIZĖ

Prezidentaujant Martinui 
Van Burenui, Amerika pergy
veno pirmąją milžinišką krizę 
(1837). Šita kr’.zė buvo sukelta 
dėl blogo prezidento. Jacksono 
administravimo ir infliacinio 
perijodo 1833-1837 metais.

Tais laikais žmonės įsivaiz
davo, kad per keletą dienų ga
lima pasidaryti turtuoliu. Vi
sur buvo pristeigta bankų, nu
brėžti naujų miestu planai ir 
žemė kai kuriose vietose buvo 
pakilusi net dviems tūkstan
čiais nuošimčių! •

Šita krizė sukėlė visame 
krašte milžinišką paniką. Bet 
Van Burenui pasisekė atstaty
ti tvarką, i

Susikūrusi tais laikais nau
ja partija: whigs (anglų di
džiosios liberalų partijos var
dą s),: 1840 ipetais pradėjo ašt
rią kampaniją prieš Van Bur
en, su šūkiu: “Salin vyriausy
bę!”

šitos partijos tikslas buvo 
nesutikti diskutuoti jokią pro
gramą. Visą laiką vesti tik o- 
pcziciją, vien opoziciją.

Tai ouvo pergalė. Per rinki
mus Van Buren gavo tik 60 
balsų , o “whig” Harrison (vie
nas generolas) surinko 234. 
Bet Harrison išbuvo Baltuose 
Rūmuose ųepilnai mėnesį. Po 
trumpos ligos jis mirė 1841 m. 
balandžio 4 dieną, ir tai buvo 
Baltųjų Rūmų šeimininkas, 
kuris trumpinusį laiką juose 
gyveno.
PARTIJA IŠMETA 
SAVO PREZIDENTĄ

Jo įpėdinis viceprezidentas 
Tyler (kuris po mirties auto
matiškai tapo prezidentu, pa
našiai kaip Trumanas), buvo 
visai neseniai įstojęs į “whi- 
gus”. Anksčiau priklausęs de
mokratams, jis įstojo į naują 
partiją tik nepakęsdamas jack- 
soniškų metodų ir asmeniškai

LIETUVIŲ ŽURNALISTŲ SĄJUNGOS
Reorganizacijos Tvarkos Taisyklės

Priimtos L2S-gos Reorgani
zacijos Komisijos 1952. V. 5. 
dieną. «

Lietuvių žurnalistų Sąjun
gos New Yorko Skyriaus Valdy 
ba, matydama būtiną reikalą 
atgaivinti Lietuvių žurnalistų 
Sąjungos veikimą ir priderinti 
jos organizacinę santvarką 
prie dabartinių sąlygų, krei
pėsi į ligšiolinės LŽS-gos Val
dybos pirmininką bei narius, 
siūlydama savo talką perorga
nizavimo uždaviniams atlikti. 
Gavusi iš ligšiolinio Pirminin
ko ir Valdybos narių sutikimą?“ 
LŽS New Yorko skyriaus Vaj- 
dyba 1952 m. gegužės d. nuta
rė imtis LŽS Reorganizacijos 
Komisijos pareigų kooptavo 
i • komisiją- vieną narį, ku
ris nėra LžS-gos New Yor
ko Skyriaus Valdyboje. Tuo 
būdu Reorganizacinė Komisi
ja yra sudaryta iš šių asmenų:

1. A. Gražiūnas, 2. D. Pani
kas, 3. V. Gedgaudas? 4. S. Nar 
keliūnaitė, 5. V. Rastenis, 6. A. 
Šalčius.

Komisija priėmė ir skelbia 
šias taisykles reorganizacijai 
pravesti, kurias kviečia laiky
ti laikinaisiais organizavimosi 
dėsniais, ligi . reorganizacija 
bus pravesta.

Komisija kviečia talkon ypač 
lietuviškųjų laikraščių redak
torius kuo aktyviausiai prie re
organizacijos prisidėti.
I. NARIŲ REGISTRACIJA

1. Lietuvių žurnalistų Sąjun
gos nariu gali būti registruo
jamas kiekvienas lietuvis, ata- 
tinkąs bent vieną iš šių kvali
fikacijų.

a) yra buvęs LŽS nariu Lie
tuvoje ir tremtyje,

b) yra redaktorius,
c) yra nuolatinis periodinės 

.spaudos bendradarbis.
LZS nariu negali būti asmuo, 

bendrarbįaująs komunistinė
je, ar šiaip Lietuvos nepriklau
somybei priešingoje spaudoje.

2. Kvalifikacijų pakankamu- 
ma sprendžia Reorganizacijos 
Komisija šiomis taisyklėmis 
numatytais pagrindais. Esant 
abejojimams, komisija gali 
prašyti atatinkariių įrodymų.

3. Buvę LŽS nariai laikomi 
naciais, jei dabar dėl * esamų 
aplinkybių jie laikinai spaudo
je ir nebendradarbiauja. Esant 
abejojimui, ar asmuo yra tik
rai buvęs LŽS nariu, pakanka
mu įrodymų yra bent dviejų 
komisijai žinomų buvusių LŽS 
narių liudijimas.

4. Redaktoriumi laikomas 
tas, kas faktiškai šiuo metu at
lieka bent dalį redakcinio dar

bo, ne rečiau kaip kartą per 
mėnesį išeinančiame periodi
niame leidinyje, ar informaci
jos įstaigoje. Įrodymu tinka 
atitinkamo leidėjo ar įstaigos 
laikytojo liudijimas.

5. Nuolatiniu periodinės spau
dos bendradarbiu laikomas, 
kas pasireiškia spaudoje vidu
tiniškai bent 10 staipsnių per 
metus visuomeninio ir kultū
rinio gyvenimo temomis, arba 
periodiškai ne rečiau kaip kar
tą per mėnesį* teikia bent vie
nam laikraščiui ar informaci
jos įstaigai žinias ar apžvalgas 
iš viešojo gyvenimeų^ar bent ku 
rios nors jos srities>ąrba yra 
periodinės spaudos foto?kores
pondentas. v

Įrodymu tinka atatinkamas 
redakcijos liudijimas.

Rašiniai profesinės specialy
bės klausimais,' arba tokiems 
klausimams skirtų skyrių laik
raščiuose redagavimas, neį
skaitomas į periodinės spaudos 
bendradarbio kvalifikacijas.

6. Narių registracija vyk
doma per laikraščių redakto
rius šiuo būdu:

a) komisija kreipiasi i redak 
torius kviesdama registruotis 
LŽS nariais redakcijų narius,

b) komisija prašo redakto
rius paskelbti jų laikraščiuose 
jos nustatytą atsišaukimą.

Kvietime išdėstomi kvalifi
kacijos nuostatai, nurodoma, 
įsiregistravimo forma, adresas, 
kur registracijos pareiškimus 
siųsti ir laikas iki kurio užsi
registravusieji galės ^teisėtai 
dalyvauti LŽS Valdybos rinki
muose.
II LŽS PADALINIAI

1. Vietovėse kur yra bent sep 
tyni įsiregistravę LŽS nariai, 
gali būti sudaromas LŽS sky
rius. Jam - vadovauja skyriaus 
narių susirinkimo rinkta bent 
3 asmenų Valdyba.

2. Vietovėse kur yra bent 3 
įsiregistravę LŽS nariai, gali 
būti sudaroma LŽS skiltis. Jai 
vadovauja skilties narių susi
rinkime rinktasis pirminin
kas.

3. Skyrių ir skilčių pirminin
kui organizavimosi reikalais 
tarpininkauja narių santykia- 
vimę-jsų reprganiząęijos komi
sija. Reorganizacijos k-ja gali 
kreiptis į visus narius tiesiogi
niai. Nariai gyveną vietovėse 
kur padaliniai nesuorganizuo
ti palaiko tiesioginį ryšį su LŽS 
RK:ja.
III SĄJUNGOS ORGANŲ 
BŪSTINĖ

1. Reorganizacijos Komisija, 
atlikusi narių registraciją ir

pasiremdama jos duomenimis, 
pasiūlo nariams nuspręsti, ku
rioje vietoje galėtų būti su
darytas Sąjungos vadovaują 
organai: Valdyba, Revizijos 
Remisija, Garbės Teismas.

Drauge atsiklausiama po kiek 
narių į kurį organą siūloma 
rinkti.

2. Prie šio atsiklausimo pri
dedami atskirose vietovėse įsi
registravusių narių sąrašai ir 
balsavimo kortelės, kurias na
riai gražina, pažymėdami, ku
rią vietovę ir kokį narių skai- 

~člų kokiam oiganųi siutor-------
IV. S-GOS RINKIMAI

1. Nustačius kurioje yiętpvė- 
je bus kurio organo būsinė ir 
kiek kuriame organe turi būti 
narių, nustatomas terminas, 
iki kurio laiko atitinkamų vie
tovių padaliniai turi pasiūlyti 
kandidatus į rinktinius orga
nus, drauge nustatoma, kiek 
narių i kurį organą turi būti 
išrinkta, kviečiant atatinka
mus padalinius pasiūlyti bent 
dvigubą kandidatų skaičių. Ki
ti padaliniai irgi gali siūlyti 
kandidatus, gyvenančius ata
tinkamoje vietovėje. Kandida
tai įtraukiami į balsavimo la
pelį, jei jo kandidatūrą remia 
bent trys nariai ir jei jis pa
reiškia sutinkąs būti renka
mas.

2. Skelbdama kandidatų siū
lymo laiką, komisija drauge 
paskelbia ir balsavimo termi
ną, tvarką bei skiria rinkimų 
komisiją iš narių, kurie nėra 
kandidatais į jokį organą.

3. Balsavimo tvarka nusta
toma taip, kad būtų užtikrin
tas balsavimo slaptumas, o bal 
savimo lapelių įteikimo termi
nas nustatomas taip, kad visi 
nariai galėtų spėti laiku juos 
atsiųsti Rinkimų komisijai. Vi
satai išdėstoma Rinkimų Tai
syklėse.

4. Išrinkus S-gos organus 
Reorganizacijos Komisija toli
mesnį vadovavimą perduoda 
tiems organams.

REDAKCIJOS PAS TABA. 
Vienybė mielai tarpininkaus 
visiems savo bendradarbiams, 
JAV-bėse ir kituose kraštuose, 

, * pareiškusiemsr. norą., jsir ęgist - 
ruoti į Lietuvių žurnalistų Są
jungą.

Tuo reikalu bendradarbiai 
prašomi pareiškimus, adresuo
tus Lietuvių Žurnalistų Sąjun
gai, siųsti nevėliau kaip* iki š. 
m. liepos 15 d. Vienybės redak
cijai, kuri su atitinkamu palių 
dijimu, įteiks LŽS Reorganiza
cinei Komisijai.

Paskutinės Hitlerio valandos (8)

HITLERIO ŠVOGERIS BANDO BĖGTI...
Rusų tankai, kaip išalkę liūtai, šliaužiojo po Berlyno gatves, ieškodami 
aukų — Hitleris iki paskutinės minutės mokėjo išlaikyti savo bendrų mo
ralę — Viena žiurkė bandė išsprukti iš to urvo, bet... Hitleris ją sušaudė

Nuo pat moderniosios, eros 
pradžios daug drąsių žmonių 
realizavo žygius, kurie savo lai 
ku stebino minias. Bet tie he- 
rojai, kurie toliausiai ar grei
čiausiai nuskrido, kurie perva- 
žiąvo Saharą per 15 dienų, ar 
įlipo Į aukščiausį kalną, tik 
trumpą garbės gyvenimą tegy
veno, nes kiekvieną kartą at- 

' sirasdavo naujas herojus, ku
ris nuskrisdavo toliau, grei
čiau, kuris pervažiuodavo Sa
harą per trumpesnį laiką, ar 
įlipdavo Į dar aukštesni kalną.

Bet tarp neužmirštamų var
dų pasiliks tokie aviacijos pio
nieriai, kaip Charles Lind
bergh, kurį šią savaitę viso pa
saulio spauda minėjo ir Louis 
Bleriot, pirmasis 1909 metais 
perskridęs LaManche sąsiaurį 
iš Prancūzijos į Angliją.

Tada minia žmonių buvo 
susirinkusi pasižiūrėti. Tai bu
vo sensacinis įvykis ir niekas 
nepagalvojo, kad po 18 metų 
amerikietis Lindbergh perskris 
net Atlantą.

Anglijoj Bleriot pasitiko ir
gi minia žmonių.

Bet anglai ir prieš herojus 
pasilieka anglais.

Bleriot buvo nugabentas į 
Douvre muitinę atlikti forma
lumus. Uosto viršininkas, po 
ilgo pasikalbėjimo su lakūnu, 
kurį jis nuoširdžiai pasveiki
no, išdavė pažymėjimą:

“Su šiuo pažymėjimu tvirti
nu, jog išegzaminavau laivą, 
kuris vadinasi “monoplan”, ka 
pitono Louis Bleriot asmenį, 
atvykusį ką tik į Douvre, pa
reiškusio, kad jo laive kelio
nės metu nebuvo jokių susir
gimų užkrečiama liga ir jam 
leidžiama laisvai tęsti kelio
nę”.

Šis dokumentas parodo, kad 
-; Anglai met herojiškose1 aplink 
"i ' kybėse nepraranda savo šaltu

mą-.

Bet šiandien žmonės jau ne- 
bepasitenkina paprastais van
denynų ar koMinentų perskri- 
dimais. Pradedama galvoti a- 
pie tarplanetinį susisiekimą.

Maršalas Von Greim stebė
jo bunkerio lubų įsprogimus, 
kurie draikėsi lyg milžiniškas 
voratinklis. Jo sužeistoji koja 
diegė nuo kiekvienos bombos

aš atgijau. Fiureris atsisėdęs 
prie mano lovos man papasa
kojo viską iš pagrindų!

“Tai tikras bepročių namas”, 
pagalvojo Koller.

mą, neužmiršdamas prisika
binti visus medalius.

— Jūs galvojate, kad galėsi
te pabėgti, kaip tas išdavikas 
Goeringas Ir kiti, biauri kiau-

DEBESŲ RAITELIS CHARLES LINDBERGH
Gegužės 20 d. suėjo 25 metai, kaip Charles Lindbergh su savo “Spirit of 
Samt-Louis” nusileido Bourget aerodrome, pirmas perskrisdamas Atlan
tą - Jis buvo Į šią kelionę išsiruošęs be bagažo, kaip Į pasivaikščiojimą

būdamas nusistatęs prieš Van 
Buren. Bet “whig” partija į jį 
žiūrėjo, su nepasitikėjimu ir 
dėl to neklydo.

Nuo pat pirmosios dienos jis 
pastatė veto kai kuriems savo 
partijos .pasiūlymams. “Whigs” 
įsiutę, susirinko į kongresą ir 
išmetė savo prezidentą iš par
jos.

Tai pirmą kartą. Amerika 
matė tokį spektaklį. Būdamas 
tarp demokratų, kuriuos jis 
pats palaiko, ir, whigs, kurie jį 
išmetė, Tyler, aišku, pasidarė 
bejėgis valdyti

Paralelės yra garsios Ameri
kos istorijoje. Bet ne prezi
dentas Trumanas pagarsėjo su 
38 Varąlele.

Pirmasis buvo Tyler 1842 m.
Deųiokratai jau seniai rei

kalavo prijungti šiaurės vaka
ruos Oregoną ir pietryčiuose 
Texasą. Dėl Texaso natūralia 
siena tarp Meksikos ir JAV 
buvo nustatyta Rio Grande. 
Bet dėl Oregon kur jokia upė 
ar kalnų virtinė nesudarė na
tūralios sienos, kuria galima 
būtų pažymėti sutarty Tyler 
pasiūlymu, buvo numatyta, 
jog siena eis per 54’ 40’ para
lelę. Po to aneksionistai pra
dėjo šaukti “54’ 40” paralele 
arba karas!”

Ir kilo karas, bet ne dėl tos 
54’ 40’ paralelės, o dėl rio 
Grande.

Tyler Baltuose Rūmuose 1845 
m. buvo pakeistas demokratu 
Jame Polk, tvirtu farmeriu, 
darbininku, smarkiai tikinčiu, 
siaurų pažiūrų ir mažai nusi
menančiu reikaluose. Bet įvy
kiai jam buvo palankūs. Jei 
Anglija sutiko derėtis dėl Ore
gon teritorijos pasidalinimo, 
tai Meksika nepraleido progos 
ir stojo J karą dėl Texaso.

Karas be didelių mūšių, bet 
kuriame iškilo genrolas Za
chary Taylor, kuris. 1849 me
tais pakeitė Polk Baltuose Rū
muose.
SILPNYBĖ GENEROLAMS

Ar Amerika visad .turėjo 
silpnumą dėl triumfuojančių 
generolų: Washingtono, Jack- 
sęno, Taylor,- Grant..., Eisenho- 
werio?

Taylor iš“ vienos pusės pri
mena Jacksoną. Jis ignoravo 
politiką ir turėjo tik elemen
tarinį išauklėjimą. Jo žmonės 
jį vadindavo Rough and 
Ready. Jis niekad nenorėjo 
nešioti reguliarinės Amerikos 
kario uniformos ir buvo pasi
siuvęs pagal savo skonį, kuri 
buvo kaž kas mišinys tarp kario 
uniformos, didžiųjų vakarų 
farmerio ir traperio drabužių.

Kada jam pirmą sykį pami
nėjo, jog jis turėtų išstatyti 
savo kandidatūrą į pre'židen- 
tus, jis nusijuokė:

— Aš turiu šlaunis (ir net
kiek brutališkiau jis išsitarė) 
dėl balno, bet ne dėl sosto!

Bet jis buvo triumfuojančiai
išrinktas ir dėl to jis nenuslė 
pė savo pasitenkinimą:

— Kada aš mušuos, nemėgs
tu būti sumuštas!

Tapęs prezidentu jis tuojau
susidūrė su vergų konfliktu, 
kuris po dešimties metų sukū
rė žiauriausi karą tarp šiau
riečių ir pietiečių.
TRYS PREZIDENTAI 
STENGIASI TAIKINTI

Kalifornijos prijungimas, su 
ardė pietiečių projektus ir su
kėlė plantatorių nepasitenki
nimą. Mat jie netiesioginiai 
pasidarė aukomis atradus va
karuose naujus derlingus lau
kus. Aukso ieškotojai mažai 
tekreipė dėmesio, ar jie reika

lingi vergų ar ne ir pietai pa
sirinko labai nepatogų mo
mentą, kad vergijos įstatymas 
būtų dar labiau pagriežtintas, 
ypač kiek tai liečia baudimą 
bėgančių vergų.

Taylor stengėsi įsikišti (jo 
simpatijos buvo šiauriečiams), 
bet po ilgoš ceremonijos, ne
priklausomybės šventės proga, 
kur jis turėjo ilgai išstovėti 
saulėje, sugrįžęs į Baltuosius 
Rūmus išgėrė šalto pieno stik
lą ir naktį jį pačiupo toks karš 
tis, jog po penkių dienų mirė.

Trys kiti prezidentai, kurie 
po jo sekė, viceprezidentas 
Filmore (1850-1852), Franklin 
Pierrce (1852-1856) ir James 
Buchanan (1856-1860) didžią
ją savo ląil^o dalį praleido ban 
dydami sukliudyti, ko.nfliktui, 
kuris vis labiau ir labiau grasi
no ir kurį Lincolnas (1860- 
1865) išprovokavo, Įsitikinęs, 
kad ir kaip civilinis karas yra 
skausmingas, vienintelis bū
das išlaikyti tautos vienybę yra^ 
jėga priversti klausyti centri
nės valdžios įsakymų.

Kas buvo teisus? Susitarimo 
ieškotojai? Ar Lincolnas?

Dar ir šiandien vengiama 
aiškiai pasisakyti. Ar tai šiau
riečių pergalė padarė iš; JAV 
galingą tautą, kokia ji,dabar 
yra? Ar ji būtų pasidariusi to
kia galinga tauta be civilinio 
karo? Dėl to galima daug' dis
kutuoti.
“ŽMONIŲ MEDŽIOTOJAI”

Kaip ten bebūtų, Fillmore 
1850 bandė nuraminti pietie
čių nepasitenkinimus, sutikda
mas priimti naują įstatymą 
dėl vergų. Tuoj po to šiaurines 
valstybes užplūdo “žmonių 
medžiotojai”.

(Nukelta į 6 psl.) ’

Tačiau toj srityj ar mes ne
būsimo pralenkti kitų planetų 
gyventojų, kurie gal yra ir ki
tokios formos, ne tokie gražūs 
kaip mes (kas žino, gal mes 
jiems būtumėme didžiausios 
baidyklės), bet yra protinges
ni už mus, nes sugeba pasiekti 
mūsų senelę Žemę.

“Lakiojančios lėkštės”, apie 
kurias buvo daug rašyta, pasi
rodo nėra fantastiškds išsigal
vojimas. Tai nėra žmonių dar
bo pabūklai. Anglų laikraštis 
Sunday Dispatch ekspertų pa
rodymais tvirtina, kad tai grei
čiausiai Marso ar Veneros pla
netų gyventojai atvyko mus 
šnipinėti.

Praėjusi Šeštadienį Prancūzi
joje Nantes gyventojai matė 
vieną tokią “skrojančią lėkš
tę”. Ji sukosi kaip koks “vil
kiukas” it manevravo.

Priartėjusi prie miesto, ši 
“lėkštė” staiga pasisuko i ry
tus ir pradėjo kilti stačia lini
ja aukštyn, prisivydama kitą 
“lėkštę”, daug didesnę, ku
rią anksčiau gyventojai nebu
vo pastebėję, stovint labai 
aukštai vienoje vietoje. Ir pa
skui abi “lėkštės” dingo žmo
nėms iš akių. -

Kada dar Hitleris nebuvo 
diktatoriumi, bet paprastu na
mų dažytoju, mėgdavo sekma
dieniais pateplioti vieną kitą 
paveikslą.

Vėliau, pasiėmęs po pažasti
mi, jis vaikščiodavo nuo durų 
iki durų, siūlydamas savo “kū- 

, rybą”, kuri buvo panaši i ilius
truotus pašto atvirukus, visai 
blogo skonio.

Tais laikais už savo “kurinj” 
jis gaudavo po 5 kronas.

Bet parduotieji paveikslai 
padarė “karjerą”. Vėliau, ka
da jis< pasidarė Reicho valdo
vu, jų kaina pakilo.

(Nukelta j 6 psl.)

sprogimo.
Von Greim Hitlerį pirmą 

matydavo tik iš tolo, bet ši kar 
tą jis jį matė jo namuose, ir 
kokiuose namuose, tai buvo pa 
našu , kažkas į žiurkių urvą, 
ieškančių išsigelbėti po žeme. 
Von Greim užsitraukė ant gal 
vos antklode, kaip vaikas, ku
rį košmaras persekioja, bet jį 
pažadino su naujienomis iš 
lauko.

Raudonosios armijos tankai 
ir kazokų armija artėja Unter 
den Linden ir Wilhelmstrasse. 
žvėriška kova vykstanti prie 
Moritplaz ir šv. Mykolo bažny
čios. 27,000 vokiečių kareivių 
padėjo ginklus ir buvo paimti 
į nelaisvę. Beliko tik vienas 
ketvirtis Berlyno ginti, virš ku
rio dar pįėvesuoja simboliškai 
svastika. Bet ir šis paskutinis 
ketvirtis jau buvo daužomas 
patrankų ir minosvydžių svie
diniais “katiušomis” (raketi
nėmis bombomis) ir “stormo- 
vikais”. Didžiosios 152 mm. 
autopatrankos ir milžiniški 
minosvaidžiai ant vikšrų šliau 
žioja po gatves kaip išalkę liū
tai romėnų Kolizėjuje.

Von Greim nieko daugiau 
negalėjo sužinoti. Jis paėmė į 
ranką mažą bonkutę su nuo
dais.

Čia Hitleris parodė savo di
dumą, suteikdamas savo .pase
kėjui paskutinį būdą išsigelbė
ti nuo visų kančių. Bet jo išti
kimybė dar sulaikė nuo nuo
dų pavartojimo. Jis žinojo, 
kad dar buvo reikalingas Hit
leriui. Koją gėlė iš skausmo, 
kuris darėsi nepakeliamas ir 
jis paprašė, ar jis galįs pama
tyti Hitlerį- Kada šis pasirodė 
prie jo lovos, jis jam pasakė:

— Mano Fiureri, a§ nebega
liu daugiau pakęsti...
HITLERIS VIS GALVOJO 
APIE IŠSIGELBĖJIMĄ _

Hitleris stengėsi pakelti su
žeistojo moralę, kalbėdamas:

— Viskas kas man reikalin
ga, tai nedidelė erdvė, jog ga
lėčiau laisvai atsikvėpti. Kaip 
tik jūs jausitės geriau — dak
taras man sakė, kad jūs dar 
turite didelį karštį ir ne gali
te skristi, aš jums duosiu in-
strukcijas ir jūs pamatysite, 
kad padėtis yra visai kitaip 
pasikeitusi. Nežiūrint, kad Va
karai su Rytais susitiko prie 
Torgau, jie dar yra taip toli 
vieni nuo kitų, kaip Kinija 
nuo Šveicarijos. Jie turi tik 
vieną bendrą tikslą: pasida- 
linti Vokietijos lavonu. Bet 
piaustydami jie pamatys, kad 
Vokietija dar nėra mirusi, bet 
gyva. Tarp kitko (ir jis tren
kė dešiniosios rankos dreban
čiu kumščiu į kairės rankos 
delną) aš įsakiau gen. Busse, 
prijungti prie Wenck armi
jos Berlyno pietuose ir bend
rai prasiveržti iki mūsų.

Ir dar kartą Hitlerio žo
džiai turėjo magišką reikšmę.

Von Greim atsisėdęs lovoje 
pradėjo trinti akis ir silpnoje 
kambario šviesoje sužeistas 
maršalas pamatė prieš save 
dar pasiryžusį ritierių. Visas 
jo susižavėjimas Hitleriu šią 
valandą dar labiau sustiprėjo: 
Hitleris jam buvo likimo žmo
gus! Tai genijus, tai stebukla
daris!
VON GREIM LOVOJE 
DUODA ĮSAKYMUS

Už kelių valandų gen. Kari 
Koller, kuris atskrido iš Ber- 
chtesgadeno į Rechlin ir buvo 
vyriausiame Wehrmachto šta
be įsitaisiusiame Furstenbergo 
miške, susijungė telefonu su 
Hitlerio slėptuve ir pradėjo 
kalbėtis su Von Greimu.

Von Greim painformavo 
Kolleri, jog jis įteikė Hitleriui 
raportą apie Goeringą. “Hitle
ris perskaitė du kartus šį ra
portą mano akivaizdoje, bet 
nepadarė -jokių komentarų:”

— Ponas Maršale, aš atskri- 
siu pas jus, kad galėčiau pa
matyti, — pareiškė Koller.

— Nedarykite to. Jūs niekad 
negalėsite praskristi. Bet ne
nustokite vilties, — sušuko ne
egzistuojančios Luftwaffe va
das. — Pagyvenęs su Fiureriu,

Von Greim toliau kliedėjo.
—Mudu su Fiureriu diskuta

vome apie mūšį. — Me-266 es
kadriles, kurios randasi Pra- 
goje, turi gauti įsakymu atvyk
ti į šiaurę. Visos dalys, suge
bančios pasiekti Berlyną, tu
rės padėti išlaisvinti sostinę.

Netikėdamas, Koller dar pa
darė paskutinį bandymą. Jis 
pasiuntė 6 Strock lėktuvus su 
30 naikintuvais, bet lyjant ir 
esant dideliam rūkui, jie ne
rado didžiojo kelio į Berlyną. 
Jų tik mažas skaičius sugrįžo į 
bazes. Kiek vėliau dvylika 
Junkers 52 su SS kareiviais vėl 
pakilo Berlyno kryptimi. Bet 
ir jiems nepasisekė pasiekti 
sostinę.

Tuo momentu Hitlerio švoge 
gėris Herman Fegelein, per- 

tsvarstė padėtį, kokia buvo su
sidariusi Berlyne.- Nuolatiniai 
bombų sprogimai, vertė rim
tai susimąstyti, jog vieną kar
tą bomba galės prasiskverbti 
pro lubas ir Fegelein nenorėjo 
likti čia ir būti to sprogimo 
liudininku. Kada Hitleris jam 
įteikė nuodų bonkutę, jis atsi
sakė nuo jos dėkodamas. Jis 
dar buvo jaunas žmogus ir dar 
daug šampano butelių norėjo 
ištuštinti. Kad< karas baigtas, 
tą jis gerai žinojo. Jis girdėjo, 
kaip Goebbels, Burgdorff ir 
Krebs kalbėjo apie norą pasi
likti su Hitleriu iki mirties. 
Tegu jie pasilieka su savo he
roizmu. Net Eva Braun žadėjo 
mirti drauge. Tai yra kvailas 
moters kalbėjimas...

Ir taip Fegelein, SS genero
las, panorėjo išsiveržti ir to 
žiurkių urvo.

Bet Hitleris apie tai • sužino
jo, įsakė suimti ir pargabenti 
atgal į bunkerį-
IŠ ŽIURKIŲ URVO 
NIEKAS NEPABĖGA 
'r'Apsuptas trimis SS iš prie
kio ir trimis»SS iš užpakalio 
jis buvo sugražintas, čia jis 
sužinojo, kad Hitleris jį norįs 
pamatyti apsivilkusį uniformo
je.

Tas užtikrino Fegeleiną, kad 
jam vėl atgal grižta Hitlerio 
malonė. Jis užsidėjo unifor-

lė, niekšas ir baily! — suriko 
Hitleris. Ir drebančia ranka 
nuplėšė nuo-jo uniformos vi
sus ordenus ir antpečius su 
generolo laipsniu. _______

— Aš manau, kad jūs gerai 
supratote, jog niekas negali 
apgauti savo j'iurerį.

— Bet, mano Fiureri, aš pra
šau jūs pagalvoti apie Gretel, 
mano žmoną, kuri greitai bus 
motina mano vaiko. Apie Gre
tel, kuri yra sesuo... Evos 
Braun...

Hitleris skėlė per žandą sa
vo švogeriui: '

r— Kaip jūs drįstate ištarti 
jos vardą, kaip jus galite pa
naudoti šį vardą apgynimui sa
vo išdavystės. Bjaurybė, niek
šas, išgama, mėšlo kirmėlė! 
Jūs iūanėtė, ka‘d Fiureris jau 
baigia savd dienas. Jūs manė
te, kad jis pralaimėjo. Jūs va
dinasi nieko nežinote, kad 
greitai Wenck bus Berlyne?

Hitlerio lūpose ’nuo Įniršimo 
pasirodė putos. Jis vos galėjo 
kvėpuoti ir paskui pasisukęs į 
adjutantą, įsakė:

— Išveskite jį!
Sargyba išvedė Fegeleiną, 

kuriam kojos linko. Ir keliom 
valandom prieš Eva Braun ir 
Hitlerio mirtį, jis buvo sušau
dytas Kancelerijos sode.

Kitą savaitę: PASKUTINIS 
KELEIVIS IŠ BERLYNO

Vieną 1927 metų sausio ry
tą Charles Lindbergh, - kaip 
įprasta laukė Robertson Air
craft Corporation direktoriaus 
raštinėje.

Tą dieną jis turėjo išbandy
ti naują lėktuvą.

Belaukdamas direktoriaus, 
jis išdrįso atsisėsti į jo kėdę ir 
užsisvajojo.

Kada Robertson įėjo, jis net 
nepastebėjo ir spinduliuojan- 
čin veidų tebežiūrėjo pro langą 
užsisvajojęs. Jis riet nepašoko, 
kada direktorius pradėjo juok
tis. Atsiprašęs, jis norėjo pa
kelti nuo žemės savo kepurę 
ir laikrašti. Bet jau buvo per- 
vėlu. Direktorius spėjo perskai 
tyti stambiom raidėm antraš
tę:

“Majoras Fowler, garsusis 
lakūnas, kuris perskrido šiau
rės ašigalį, bandys nugalėti 
Atlantą, kad laimėjus Orteig 
premiją”.
JŪS IRGI GALVOJATE?

Robertson dar labiau pradė
jo juoktis.

— Jūs irgi galvojate skristi 
į Paryžių?— paklausė truputį 
su ironija.

Ir jis nustebo, kad jo žodžiai 
sujaudino Lindberghą. šis lam 
dė rankose savo kepurę, bet 
akys spinduliavo.

Atitaisymas
Vienybės 19'’ hr. pasikalbėji

me su prof. M. Biržiška “Esu 
lietuvis ir turiu dalyvauti re
zistenciniame /darbe”, per ne
apsižiūrėjimą Įsiterpė klaidos: 
atsakyme į pirmąjį klausimą, 
vietoj “žinant * tarptautinius 
VLIKo santvarkos pagrindus”, 
turi būti ‘“žinant* tarppartinius 
VLIKo santvarkos, pagrindus”, 
kiek toliau’ vietoje “išvengtas 
rėžis, vardas”, turi būti aiškiai 
“išvengtas- rezistentų vardas” 
ir paskutinėje skiltyje (atsa
kymas į trečią klausimą) vie
toj “nepatinirikįis”, turi būti 
nepartininkus”., Red,

AMERIKOS LIETUVIAI!
1941 m. birželio mėn. 14-16 dienos žymi didžiosios lietuvių 

tautos tragedijos pradžia, nes tomis dienomis bolševikiškas oku
pantas, metus anksčiau smurtu paglemžęs Lietuvos ^valstybės 
suverenumą ir krašte įvedus sovietinę santvarką, užsimojo 
smogti pirmąjį smūgį prieš pačią Lietuvių Tautos .gyvybę. Per 
3 dienas 40,000 nekaltų Lietuvos žmonių — vyrų, ipoterų ir vaį 
kų — buvo prievarta išgabenti vergų darbui ir lėtai mirčiai Sibi
ro gilumom Netrukus prasidėjęs vokiečių—sovietmkaras sutruk
dė tolimesni šio kraugeriško plano vykdymą, tačiau, 1944 m. ant
rą kartą įsibrovę Lietuvon, raudonieji budeliai da£4?ĮUliau ėmė
si sistematiško lietuvių tautos naikinimo darbo.

Per 11 siaubingų sovietinio genocido metų Lietuva nustojo 
daugiau kaip ketvirtadalio savo gyventojų. Likusiems, jei jie ir 
išvengtų panašaus likimo, gręsia amžinas skurdas- ir vergo gy
venimas nuolat alinamoje tėvynėje.

Mes, gyvenantieji laisvajame pasaulyje, suprantame esamos 
padėties tragizmą ir mūsų didžiausias rūpestis yra Jcad kiek ga
lima didesnė lietuvių tautos dalis būtų išsaugotai būsimos lais
vos ir nepriklausomos Lietuvos atkūrimui.

Artėja 11 metų sovietinio teroro Lietuvoje sukaktis. Ją mi
nėdami privalome organizuotai ir efektingai .savd1 ’tautos labui 
pasitarnauti. Tai padarysime, jei visose Amerikos vietovėse, kur 
tik esama lietuvių, gausiai susirinkę į specialius mitingus

1) pareiškime vieningą ir griežtą protestą prieš Sovietų vyk
domą terorą Lietuvoje ir šitą protestą rezoliucijų ir laiškų for
ma perduosime Amerikos vyriausybei ir Kongreso nariams,

2) griežtai reikalausime Senatą ir ypačiai Senato Užsienio 
Santykių Komitetą, kad paskubintų Genocido Konvencijos rati
fikavimą,

3) dėsime visas pastangas, veikdami pavieniui ir per orga- 
ntacijas, kad Lietuvą ištikusi neteisybė ir mūsų reikalavimas 
tą neteisybę atitaisyti rastų juo platesnį^atgarsį plačioje šio kraš 
to visuomenėje ir spaudoje,

4) su nuoširdžiu duosnumu piniginėmis aukomis paremsime 
Amerikos Lietuvių Tarybos vykdomą vajų, turėdami galvoje, kad 
padidėjusiems uždaviniams Lietuvos laisvinimo akcijoje šiais 
metais reika daugiau lėšų negu anksčiau.

Mūsų jėgos, priemonės ir galimybės yra ribotos. Tačiau mes 
turime daryti ką galime. Jeigu iki ši^l gyvenome gimtojo kraš
to ilgesiu, sielojomės dėl jo nelaimių ir kiek galėdami visais bū
dais stengiamės talkinti tėvynėje kenčiantiems savo broliams ir 
sesėms, tai dabartinu momentu dar labiau turime sustiprinti 
savo pastangas. — ——------------- ♦

Kraujuojama Lietuva šaukiasi mūsų pagalbos! Suteikime ją 
— skubiai ir gausiai.

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA VYKDOMASIS KOMITETAS
L. šimutis, Pirmininkas, A. A. Olis, Vicepirmininkas, dr. P. 

Grigaitis, Sekretorius, M. Vaidyla, Iždininkas.
Chicago, Illinois, 1952 m. *efružės mėn. 15 d.

— Taip, aš norėčiau!
Ir jau jis gėdinosi tokio sa

vo pasakymo.
— Ko jūs laukiate? 20,000 

dolerių premija yra vylioj anti'. 
Tiesa reikia nuskristi 3,6(į0 my 
lių ir tas Atlantas, tai truputį 
perdidelis prūdas.

Bet Lindbergh atgavo ramu
mą.

— Perskridimą galima įgy- 
vedinti. Aš žinau vieno tipo 

^lėktuvą, kurį stato mano drau- 
gas San Diege.

Robertson rimtai pažiūrėjo į 
jaunuolį.

— Tai monoplanas, vienas iš 
geriausio tipo, pritaikintas to

limam skridimui. Su oro ap- 
šaldomu Wrigh Whirlwind 
ISC 200 arklių jėgos motoru...

Robertson pasižiūrėjo į jo 
trumpąs kelnes šypsodamasis.

— Aš matau, kad jūs viską 
apsvarstėte. Manau, kad turi-* 
te ir pavardę bendrakeleivio!

— Aš nenoriu bendrakelei
vio!

—Bet jūs esate beprotis ma
no bičiuli! Jūs norite vienas 
skristi?

— Aš tenoriu rizikuoti tik 
savo kailiu.

Robertson patraukė pečiais.
—Mes diskutuojame skridi

mą į Paryžių, kada tuo tarpu 
lėktuvas mane laukia skristi į 
New Yorką...

Bet viršininkas nenorėjo jo 
išleisti.

Kaip i-seniaT jau Ogalvojate 
apie Atlanto perskridimą?

— Jau trys mėnesiai. Vieną 
naktį, kada aš vežiau paštą, 
pagalvojau, jog lengvas lėktu
vas su moderniniu motoru pa
sieks ne tik Paryžių, bet nusi
leidęs turės didelę atsargą 
benzino.

Rcbertsonas su pieštuku ran 
koje pastatė jam dar keletą 
klausimų. Jis buvo tikras, kad 
Lindbergh per tuos mėnesius 
rimtai perskridimą išstudija
vo.

—Gerai! Visa tai puiku, bet 
kaip jūs pats sakėte , pašto 
lėktuvas jus laukia...
25,000 DOLERIŲ!

Nepraėjo dvi valandos nuo 
šio pasikalbėjimo, Robertson 
jau kalbėjosi su vienu banki- 
kininku.

— Jei kas nors turės peskris- 
ti Atlantą, tai tas asmuo bus 
Lindbergh. Jūs jo nepažįstate. 
Tai jaunas 25 metų, didelio 
ūgio, bet nedrąsus vaikinas, 
kuris negeria. Tai tikra mer
gina? Ne, tai labiau lėktuvo 
dalis, nes jis gimęs ne vaikš
čioti, o skraidyti.

Kada bankininkas susido
mėjo Lindbergho asmenybe, 
Robertson pasiskubino Išdėsty

to jums pakaks suorganizuoti 
perskridimą. Nuo šios minutės 
jūs esate atostogose. Važiuoki
te į San Diego, suieškokite tą 
lėktuvą, apie kurį man pasa
kojote. Tuoj įsirašykite dėl 
Orteig premijos...

— Ką?
Lindbergh vos neapalpo iš 

džiaugsmo. Jis bandė kalbėti, 
bet žodžiai neįšsiveržė iš bur
nos.

—Jūs nesijuokiate įš manęs?
— pagaliau jis prastenėjo.

— Ne! Aš turiu dėl jūsų 25,- 
000 dolerių...
SVAJONĖ REALIZUOJASI

1927 m. gegužės 19 d. Lind
bergho svajonė realizavosi. 
Dvi savaites jis dirbo San Die
ge su inžinieriais prie lėktuvo 
įrengimo.

Visas jo kelionės bagažas su
sidėjo tik iš kišeninės lempu
tės, peilio, kelių raketų, vieno 
galono vandens tanko, penkių 
konservų dėžučių ir žemėla
pių...

Tą rytą dangus buvo apsi
niaukęs ir meteorologijos sto
tis skelbė, kad virš Naujosios 
žemės yra didelis rūkas.

Lindbergh nutarė vakarą 
praleisti teatre, bet apie šeštą 
valandą gavo žinią, kad rūkas 
sklaidosi. Už valandos jis jau 
buvo Curtis aerodrome. Baro- 
grafas užantspauduotas ir lėk- 
tuvas patikrintas.

Lindbergh pasitraukė nuo 
draugu, kad galėtų kelias va
landas pamiegoti ir 1927 m. 
gegužės 20 d. anksti rytą jis 
iš naujo pasirodė aerodrome.

Atrodė, kad jis visai nesi
ruošia skristi per Atlantą, bet 
vyksta į kelių minučių papras
tą pasivaikščiojimą.

Vis tebetylėjo, žemė buvo į- 
mirkusi. Robertson pažiūrėjo 
Lindberghui į akis. Aplink bu
vo nedaug žmonių. Tik tie. ku
rių buvimas reikalingas ir tik 
tie, kurie padėjo Lindberghui 
realizuoti šį projektą.
LĖKTUVAS ATSIPLĖSIA
NUO ŽEMĖS...

7 vai. 40 min. ryto. Lind
bergh atsisėdo į lėktuvą. Mo
toras pradėjo ūžti. Inžinieriai 
ir mechanikai dar kartą pa
tikrino.

Staiga 7 vai. 52 min. Lind
bergh palieką vienas. “Spirit 
of Saint-Louis“ atsiplėšia nuo 
žemės ir, padaręs ratą, dingo 
horizonte.

Aerodrome palengva žmonės 
pradėjo skirstytis.

Nuo šio momento Lindbergh 
vienas su savo protu ir raume
nimis turėjo realizuoti projek
tą. Jis skrenda pagal kompasą.

mosferos. Jis turi laiko apgal
voti visą savo aviatoriaus ka
rjerą. Jis vienas lėktuve virš 
Atlanto. Po devynių valandų 
tamsos mėnulis patekėjo. Bet 
Lindbergh automatiškai valdė 
lėktuvą, visai apie tai negal
vodamas, kaip žmogus negal
voja kilnoti kojas vaikščioda
mas...

Vėl iš naujo rūkas.
ŽEMĖ!

Pagaliau toli prieš save pa
matė žvejų laivą. Nedidelis tai 
laivukas. Vadinasi, turi būti 
netoli žemė.

Lindbergh turėjo noro pra
bilti į žmones. Jis nusileido 
visai žemai, apsuko ratą ir šau 
kia jiems pradaręs .langelį:

— Kuria kryptimi yra Airi
ja?

Bet žvejai jo negirdi. Jie nu
stebę* žvalgosi.

Už valandos jis pamatė Airi
jos krantus. Paskui didelius 
garlaivius, Anglijos miestus.

Jis pasižymi savo užrašų 
knygutėje pastabas:

“Aš perskridau Angliją 1200 
pėdų aukštumoje. Kada buvau 
anoj pusėj La Manche, virš 
Cherbourgo, aš tur būt, geriau
siai mačiau šią Europos dalį, 
už bet kurį ten gimusį žmogų”.

Per visą tą laiką jis nevalgė. 
Jis net nepagalvojo apie tai.

Ir saulei nusileidus jis pa
matė Paryžiaus Londono kelio 
švyturius, o netrukus po jo ko
jom pasirodė ir Paryžiaus švie 
sos. Bourget aerodromo švie
sos buvo taip arti, miesto, kąd 
jis iš pradžių nepažino ir ieš
kojo toliau vakaruose, bet pas
kui sugrįžo ir nusileido.

Ir jo veidas staiga paraudo, 
kaip tą dieną, kada Robertson 
sužinojo jo paslaptį Jį apėmė 
išgąstis kai pasižiūrėjo į masę 
automobilių, kurie buvo pri
važiavę, į minią žmonių, kurie 
laukė jo atskridimo.

Jis išjungė gazą susijaudi
nęs, bijodamas* kad propeleris 
besisukdamas nesužeistų be
siveržiančios prie jo minios.

Bet iškėlęs koją iš lėktuvo, 
jis nepasiekė žemės... Jis buvo 
minios nešamas virš galvų, su
sijaudinęs apstulbęs, neramus. 
Aplink jį 200,000 žmonių minia 
rėkė.

Vienplaukis, v i e nmarški- 
nis, paprastom kelnėm , jis 
atskrido iš Amerikos. Aplink jį 
vyriausybės ir kariški atsto
vai. Apie tai jis nepagalvojo. 
Jis viską numatė, viskam ruo
šėsi, bet nepagalvojo, koks 
jam bus suruoštas priėmimas.

Jam kalbėjo, kad respubli
kos prezidentas laukiąs jo 
pietums. Amerikos ambasado
riusMyron T. Herrick jam 
davė, savo sūnaus kostiumą ir 
Lindbergh žiūrėdamas į veid- 

.. rodi prisiminė, kaip aną die
ną Robertson kiek su ironija 
žiūrėjo į jo trumpas kelnes. 
Dabar jam davė irgi trumpas 
kelnes. Bet tas nei kiek nesu- 
kliudė miniai kelti ovacijas.

Fondas lietuviškai 
skautijai remti

Emigracijoje ir būsimoje 
Lietuvoje skautybei ugdyti per 
nai Pasaulio Liet. Skautų S- 
gos pirmija įsteigė atitinkama 
fondą. Fondo komisiją suda- 
daro: J. Daužvardienė — fon
do valdytoja, gen. K. Mustei
kis — fondo iždininkas, sktn. 
Z. Juškevičienė — skaučių se
serijos atstovė, sktn. V. Šim
kus — skautų brolijos atstovas 
ir sktn. B. Lesevičiūtė — fon
do sekretorė ir P. L. S. S. Pir- 
mijos atstovė.

Lietuviškosios skautybės vei
kloje nepakanka vien užsispy- 
rusios jaunatviškos skautų ir 
jų vadovų dvasios. Jiems labai 
reikalinga ir materialinė para
ma. Lėšos reikalingos skautiš
kai literatūrai bei spaudai 
leisti ir stiprinti, stovykloms,

ti planą: reikia sudaryti sumą 
pinigų, kad Lindbergh turėtų 
lėktuvą ir galėtų laimėti pre
miją...

Tuoj buvo surasti finansuo
tojai ir kada Lindebergh su
grįžo iš skridimo, Robertson 
jį pasišaukė:

— Klausyk, berniuk... Man
pasisekė sūrint! 25,000 dolerių

Prie Cod iškišulio rūkas 
ko. Jis buvo ramus ir negalvo
jo apie pavojus.
Prie Naujosios žemės per lan 

gelį pamatė žvejų laivus, ledų 
kalnus... Jis viską atydžiai ste
bėjo.

Naktį audra blaške jo lėk
tuvą. Sparnams pradėjus aple-

skautiškai aprangai, 
būklams išlaikyti bei įrengti ir 
pan. Lietuviškai Skautybei Ug
dyti Fondas laukia duosnios 
rankos iš lietuviškos visuome
nės. Netrukus ji kreipsis i vi
sus geruosius tautiečius. Tiki
mės, kad tai neliks be atgar
sio.

dėti, Lindbergh

išny- iškyloms.

ir jūs ši rytą man sakėte, jo~ nriau, ieškodamas .’iltesnės at-
nusileido že- ___________________ __
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BIRŽELIO SUKILIMAS
Ateinanti mėnesi po visos 

laisvo :os lietuviškas spaudos 
puslapiu* pasipils straipsniai 

ir Baisiojo Birželio Įvykius 
I :etm c j

Organizacijas ir draugijos 
ruOf : jsir akintus, minėjimus, 
bu pasakyta daug kalbų.

Bu siek tiek ir lėšų paauko
ta Tautos išlaisvinimo darbui 
rer.it . Bus reikalauta, kad pa
galiau ir Jungtinės Amerikos 
Valstybės ratif kuotų. konven
ciją genccidui, tautžudystei, 
sudrausti.

Visa tai neabejotinai geri ir 
naudingi darbai, kuriais gyve
na ir remia kiekvienas lietuvis 
patriotas laisvajame pasauly
je.

Tačiau nesinorėtų vieno, ir 
pats laikas tatai kiekviena 
prega pabrėžti, — kad Baisio
jo Birželio Įvykių minėjimas, 
kuris pagaliau yra tapęs sup
rastas ir mūsų vyresniosios 
kartos išeivijoje, neišvirstų tik 
i graudžius verksmus/ dejavi
mus, gūdžius atodūsius dėl mū- 
ų tautą Tėvynėje ištikusių 

r.'^nvų trėm;mų (deportacijų 
’ c'htrą) 1S41 metų vasarą.

Bals, o jo Birželio Įvykiuose 
buvo elementas, kuris yra ir 
istoriškai visuomet liks svar
bom, s už visa kitą, — tai mū
sų tautos gaivališkas ir narsus 
sukilimas prieš bolševikinį oku 
pantą, baigęsis aktyvistų ko
votojų laimėjimu. Antrąją so
vietų — vokiečių karo dieną 
Lietuvos valstybinė nepriklau
somybė buvo iš naujo atstaty
tą. Nacių imperialistai mūsų 
nepriklausomybę netrukus vėl 
užgniaužė, tačiau sukilimo fak 
ta* ir jo laimėjimas iš mūsų 
ister jes negali būti ištrintas.

Raudonojo.okupanto atlieka
mi mūsų tautiečių trėmimai į 
Sib;rą, žudymai ir lietuvių tau 
tos gyvenimo pagrindų ardy
mas ir šiandien eina ne ma
žiau., kaip anomis Birželio 
šiurpiosiomis dienomis. Birže
lio dienos — ne tiek sukaktu
vės, kurias užtenka paminėti, 
k’ k nuolatinis ir kruvinas mū 
su tautės dabarties gyvenimas 
pavergtoje Tėvynėje, dėl kurio 
reikia nuolat kauptis, ruošts 
ir aukotis, idant ate’tu laikas, 
kai vėl nunoks aplinkybės did
vyriškąjį laisvės žygį pakarto
ti.

Nors nekartą tvirtinama, kad 
su lietuvių iš Vokietijos išsi
skirstymu yra prasidėjusi ben
dra mūsų kultūrine stagnaci
ja, nors ir gerai žinomos žiau
rios kultūrininkų sąlygos emi
gracijoje, nors ir pasakoma, 
kad knygų leidimas nusilpo, 
autoriai “pasislėpė” fabrikuo
se, sunyko teatrai, pairo meno 
ansambliai...,— bet gyvenimas 
greičiau rodo ką kitą.

Nėra ko džiaugtis ir nedaug 
kuo galima didžiuotis, tačiau 
drąsiai galima teigti, kad lie
tuvių kultūrininkai nesugniu
žo.

Tvirtesnieji autoriai rašo, 
naujos jėgos pamažu išauga, 
pasirodo eilė vertingų knygų, 
ir ne visos jos leidėjų sandė
liuose pelėja, nepalūžo didieji 
lietuviško teatro meistrai (H. 
Kačinskas, J. Blėkaitis, A. Škė
ma, A. Rūkas, S. Pilka...), ne
žiuro ir dar stiprėja meno an
sambliai (čiurlioniečiai, Dai
nava...). judrus interpretaci
nės muzikos gyvenimas, daini
ninkų ir instrumentalistų kon
certai, tebevyksta meno paro
dos ir eilė geriausių mūsų dai
lininkų stiepiasi i jiems pri
klausančią vietą tarptautinėje 
pakopoje.

Socialcgijoje kažkada buvo 
įsigalėjęs negeras įprotis ben
druomeniniam gyvenimui j ieš
koti paralelių b.clogijoje. Pa
galiau įsitikinta, kad bendruo
menė tvarkosi kitais principais 
ir kad kultūra, kuri yra būdin
gasis bendruomenės bruožas, 
nepriklauso nuo tokių nekin
tamų, amžių ir griežtų dėsnių, 
kaip biologinės apraiškos.

Kultūra apsprendžia bend
ruomenėje gyvenančio žmo
gaus gyvenimą, ji žmogų tepa
daro žmogumi. Pati kultūra 
tačiau nėra pastovi. Kultūri
niai lobiai sukraunami mokslo 
ir, kultūrinių tradicijų pavida
lu. Kiekviena karta i§ naujo 
įvertina ir pervertina š| kultū
rini lobyną ir tik šitaip ati
dengia. ką jai pačiai praeities 
kultūriniai ištekliai reiškia. 
Kiekvienos kartos intelektua
linis gyvenimas yra tam tikra 
prasme didelis inventorius. Tik 
sistematiškai susipažinę su 
pirmatakų žinojimu ir ji su
derinę su naująją mūsų pačių 
gyvenimo realybe, galima kul
tūrą vertinti ir kultūrą kurti.

šitokia kultūra nebėra sau
sa tradicija, nebėra archivali- 
ja, kurios griebiamasi tik tada, 
kai nuęibo*ta gyvenimo džiaug 
smai ir verksmai, šitaip mūsų 
pač’u pergyventa kultūra 
mums tampa artima, brangi ir 
vertinga: jo;e įžiūrime idėjinę 
motyvacija, kuros esame rei
kalingi. Kiekvienas šitoks per
vertinimas yra savo rūšies re
voliucija: kartais daugiau kaip 
savo rūšies. Tokie atidengimai, 
kaip “pasaulis nebėra visatos 
centras,” “žmogus nebėra gy
vūnijos centras,” ir “medžiaga 
nuolat išsiliuosuoja procesais” 
yra revoliucionavę ne tik min
tijimą, bet ir gyvenimą, ideo
logijas, politines santvarkas, 
literatūrą, meną, mūsų dory
bes ir nuodėmes.

Gyvai pajutęs savo dienų gy
venimo pulsą, savo žmonių 
santykių savybes, menininkas, 
mokslininkas ir filosofas ati
dengia tuometinio žmogaus 
gyvybinius klausimus ir juos 
žmogui suformuluoja. Atrasti 
mūsų epochos tiesas, kurios 
reikalingos tos epochos žmo
gui, kad jį išreikštų ir jį in
tegruotų jo gyvenamoje vi- 
visumoje (fizinėje ir sociali
nėje) — yra mokslo ir meno 
uždavinys. Jo jie gali siekti tik 
būdami laisvi. Užduotis tatai 
subtili, reikalaujanti tikslių 
instrumentų ir ramybės.

Užduotis sykiu kritiškai sun
ki, nes kaip bendruomenines 
gyvenimas, taip ir kultūra bei 
jos įva:rūs aspektai yra pilni 
id^jų ir pažiūru, kurios tikro
vėje mums nieko nebereiškia.

VYT. KAVOLIS

Jos gerbiamos iš įpratimo, bet 
ne oėl to, ko jos kažkada su
kurtos. Jos . gi buvo gerbiamos 
musų vaikystėje, jos buvo ge- 
res mūsų tėvams — bus geros 
ir mums. Pamirštama, kad 
kiekviena tradicija, kiekvienas 
moralės ar kitoks dėsnis iš
plaukia ir esti sukuriamas tam 
tikrų sąlygų sūkury, tam tikrų 
reikalavimų išpildymui. Kai 
šios sąlygos ir šie reikalavimai 
išnyksta, tradicijos ir dėsniai 
Leką tuščiomis formomis. Jų 
tclimesnis egzistavimas tik ta
da pateisinamas, jeigu jos 
džiugina akį.

Meno ir mokslo, kiekvieno, 
pagaliau, inteligentiško ir bud-/ 
raus stebėtojo užduotis yra 
prisidėti prie savo gyvenamo 
laikotarpio ir prie savo žmo
nių vertybių pavertinimo. Ver
tybės tik tada turi racionalų 
pagrindą egzistuoti, kai jos 
padeda žmogui tikslingiau pri
sitaikinti prie savo socialinio 
ir biologinio gyvenimo sąlygų. 
Kartais žodžiais, kai jos jį pa-^ 
tenkina ir daro'kūrybingu. •

Mes visi turime dar rau
menų liekanas, kurias kažka
da mūsų protėviai mikliai kru
tino savo pasididžiavimą—uo
degas arba kojų pirštus, kaip 
ir kitos tuometinės beždžionės, 
žmogaus evoliucijai reikia 
tūkstančių metų, kad būtų at
sikratyta nebereikalingais or
ganais. Mūsų idėjų pasaulyje, 
mūsų mintijime, vertybėje, 
mes taip pat turime r a ūme- 
niūkų, reikalingų tiems orga
nams, kurių nebeturime, nes 
jų mums ir mūsų vaikams nė 
nereikia. Jie apsunkina mūsų 

k mąstymą (kuris, ir taip nėra 
nei lengvas, nei sklandus), jie 
trukdo mūsų kitų, reikalinges
nių, raumenų judėjimą. Skir
tumas tas, kad, kaip sakyta, 
kultūrą mes patys galime re
formuoti, pervertinti, kūrybiš
kai pagyventi. Tik kai šitai 
menas Ir mokslas atlieka, esti 
jis tikrai žmonijai reikalin
gas: palaima, ne pramoga. z

Mūsų nelaimei, kartais kai 
kieno tiek .prisirišąma prie se
nųjų vertybių, kad imama jas 
laikyti absoliučiai šventomis 
ir kiekviena naujenybę jei ne 
šėtono tai vis kurio, nors ra
guotojo išradimu. Traukinys 
savo jaunystės metu bu
vo toksai. Metalinis plūgas bu
vo karštai atmestas, kadangi 
jis užnuodysiąs žemę rūdimis 
ir artojo sielą pagundymais. 
Jei?u taip buvo traktuojami 
praktiniai išradimai, kurių re
ali nauda galima patir
ti eksperimentu, dar aštriau 
buvo elgiamasi su ideologįnė-

mis “klaidomis.” Skirtinga nuo 
monė iš viso prieštarauja dog
mai, tada deginama ir kryžiuo
jama.

Tūlas bičiulis dar šiandien 
nepaprastai uoliai stengiasi 
krutinti savo uodegą ir tą už
siėmimą iš mokslinio ta.'ko 
kritikuojantiems jei ir nebovi- 
sada graso velniais su šakė
mis, tai bent drąsiai pasmer
kia morališkai pražūčiai.

R. TAFTAS...
(Atkelta iš 1 psl.)

KETVIRTA: Norint, kad A- 
merika atsistotų vadovaujan- 
Čioj vietoj didžiame prieš ko
munizmą nukreiptame kry
žiaus žygy, reikia iš valdžios 
pašalinti visus kurie yra už
krėsti komunistiniu mąstymu 
ir kurie turi ryšio su komunis
tinėmis organizacijomis. Tatai 
dar nereiškia, kad kiekvienas 
pilietis, kuris tiki esąs komu
nistas, turi būti kalinamas. 
Bet nebūtų joks nusižengimas 
konstitucijai priminti Ameri
kos gyventojams, ką reiškia 
priklausyti organizacijoms, ku
rios aiškiai kenksmingos Ame
rikos p’liečių laisvei.

Sen. R. Taft baigia savo 
knygą — Amerikos užsienių 
politika šiais žodžiais:

“Trumpai tariant, karas 
prieš komunizmą pasaulyj tu
ri būti laimėtas dvasinėj sri
ty. Tikros ir nuolatinės taikos 
įsteig:mas priklauso daugiau 
nuo dvasinio laimėjimo ir ma
žiau nuo baisaus trečiojo ka
ro, kurs gali sunaikinti visą 
civilizaciją. Pasiruošimas ka
rui ir pats karas nepatarnaus 
laisvei atkurti pasauly: jis nu
ves Į naujas diktatūras ir at
neš naujų kančių. Mes galime 
įkurti tikrą taiką pasauly be 
ugnies, bet tik turėdami išmin
tingą vadovybę. Komunizmas 
gali būti įveiktas laisvės obal- 
siu ir praktišku laisvės įgyven
dinimu. Mes patys matome, ką 
pasiekė Amerika, gyvendama 
laisvės dėsniais. Ir jei mes ir 
toliau tais pačiais dėsniais ūg- 
dvsime savo galią, tai ji vieną 
dieną pasidarys tokia, jog bus 
lengva pašalinti visas pasau
lio tamsybes'nauja ir laiminga 
šviesa”.

Tuo mes ^baigiame apžvalgą 
sen. Taft pažiūrų į Amerikos 
užsienių politiką. Tą apžvalgą 
darėme sąmoningai: sen. Taft 
yra vienas rimtųjų kandidatų 
į Amerikos prezidentus, ir ra
dome reikalinga sųpažindytl 
Vienybės skaitytojus su šio 
kandidato svarbiomis minti
mis.

Baltųjų Rūmų šeimininkai (5)

AŠTUONI PREZIDENTAI NEPAJĖGĖ
SUKLIUDYTI CIVILINIO KARO

Van Buren daug kalbėdavo, bet nieko nepasakydavo - Harrison Baltuo
se Rūmuose teišbuvo tik nepilną mėnesi — Taylor sakėsi šlaunis turis 

dėl balno, bet ne dėl prezidento kėdės •
Baltuose Rūmuose keitėsi 

prezidentai, bet jie mažai kuo 
buvo panašūs į pirmykščius. 
Sakysim, nieko skirtingesnio 
negalima rasti, kaip tarp And
rew Jackson ir Martin Van 
Buren, kuris jį pakeitė.

Van Buren buvo mažo ūgio, 
raudono veido, gyvomis’ aki
mis, kurias visą laiką nenusto
davo vartyti. Visad apsiskutęs, 
savo riebiomis rankomis blaš
kydamasis, daug kalbėdavo 
(mat, buvo advokatas), bet vi
sad nieko nepasakydavo. Tai 
yra nieko tikslaus. Niekad jis 
nieko aiškiai nepasakydavo dėl 
didelio ar mažo reikalo.
MENAS NIEKO NEPAISYTI

Pakviestas pirmininkauti vie 
nam kongresui, kuriame buvo 
diskutuojama vyriausybės eko
nomine politika. Van Buren 
sakė trijų ketvirčių valandos 
kTlba, pašvęsdamas šiam klau
simui. Bet kada jis pabaigė 
kalba, nė vienas klausytojas 
negalėjo pasakyti, ar jis buvo 
už muitų sieną, ar prieš.

Vieną rytą, jis padavė savo 
sekretoriui oficialu dokumen
tą, kurį jis pats buvo sureda
gavę*, paklausdamas, ką jis a- 
pie tai galvoja. Sekretorius ge
rai perskaitė ir prisipažino, 
kad nesuprato, apie ką kalba
ma šiame dokumente.

— Puiku, — pasakė Van 
Buren. — Tai viskas ką aš no
rėjau sužinoti.

Vienas Kongreso narių su- 
' kirto lažybų su Van Buren 
draugu, kad jis patieks prezi
dentui tokį konkretų ir aiškų 
klausimą, jog prezidentas te
galės duoti irgi tik aiškų at
sakymą. DTaugas nusišypsojo 
ir sukirto lažybas.

— Ar saulė teka rytuose, ar 
vakaruose? — paklausė kon- 
gresmanas.

Ir Van Buren atsakė:
— Mano bičiuli, jūs užmirš

tate, kad “rytai" ir “vakarai” 
yra tik pavadinimai, kurie te
turi relatyve reikšme?

Ir iš jo daugiau nieko nega
lima buvo ištraukti. 
MILŽINIŠKA KRIZĖ

Prezidentaujant Martinui 
Van Burenui, Amerika pergy
veno pirmąją milžinišką krizę 
(1837). Šita kr’.zė buvo sukelta 
dėl blogo prezidento. Jacksono 
administravimo ir infliacinio 
perijodo 1833-1837 metais.

Tais laikais žmonės įsivaiz
davo, kad per keletą dienų ga
lima pasidaryti turtuoliu. Vi
sur buvo pristeigta bankų, nu
brėžti naujų miestu planai ir 
žemė kai kuriose vietose buvo 
pakilusi net dviems tūkstan
čiais nuošimčių! •

Šita krizė sukėlė visame 
krašte milžinišką paniką. Bet 
Van Burenui pasisekė atstaty
ti tvarką, i

Susikūrusi tais laikais nau
ja partija: whigs (anglų di
džiosios liberalų partijos var
dą s),: 1840 ipetais pradėjo ašt
rią kampaniją prieš Van Bur
en, su šūkiu: “Salin vyriausy
bę!”

šitos partijos tikslas buvo 
nesutikti diskutuoti jokią pro
gramą. Visą laiką vesti tik o- 
pcziciją, vien opoziciją.

Tai ouvo pergalė. Per rinki
mus Van Buren gavo tik 60 
balsų , o “whig” Harrison (vie
nas generolas) surinko 234. 
Bet Harrison išbuvo Baltuose 
Rūmuose ųepilnai mėnesį. Po 
trumpos ligos jis mirė 1841 m. 
balandžio 4 dieną, ir tai buvo 
Baltųjų Rūmų šeimininkas, 
kuris trumpinusį laiką juose 
gyveno.
PARTIJA IŠMETA 
SAVO PREZIDENTĄ

Jo įpėdinis viceprezidentas 
Tyler (kuris po mirties auto
matiškai tapo prezidentu, pa
našiai kaip Trumanas), buvo 
visai neseniai įstojęs į “whi- 
gus”. Anksčiau priklausęs de
mokratams, jis įstojo į naują 
partiją tik nepakęsdamas jack- 
soniškų metodų ir asmeniškai

LIETUVIŲ ŽURNALISTŲ SĄJUNGOS
Reorganizacijos Tvarkos Taisyklės

Priimtos L2S-gos Reorgani
zacijos Komisijos 1952. V. 5. 
dieną. «

Lietuvių žurnalistų Sąjun
gos New Yorko Skyriaus Valdy 
ba, matydama būtiną reikalą 
atgaivinti Lietuvių žurnalistų 
Sąjungos veikimą ir priderinti 
jos organizacinę santvarką 
prie dabartinių sąlygų, krei
pėsi į ligšiolinės LŽS-gos Val
dybos pirmininką bei narius, 
siūlydama savo talką perorga
nizavimo uždaviniams atlikti. 
Gavusi iš ligšiolinio Pirminin
ko ir Valdybos narių sutikimą?“ 
LŽS New Yorko skyriaus Vaj- 
dyba 1952 m. gegužės d. nuta
rė imtis LŽS Reorganizacijos 
Komisijos pareigų kooptavo 
i • komisiją- vieną narį, ku
ris nėra LžS-gos New Yor
ko Skyriaus Valdyboje. Tuo 
būdu Reorganizacinė Komisi
ja yra sudaryta iš šių asmenų:

1. A. Gražiūnas, 2. D. Pani
kas, 3. V. Gedgaudas? 4. S. Nar 
keliūnaitė, 5. V. Rastenis, 6. A. 
Šalčius.

Komisija priėmė ir skelbia 
šias taisykles reorganizacijai 
pravesti, kurias kviečia laiky
ti laikinaisiais organizavimosi 
dėsniais, ligi . reorganizacija 
bus pravesta.

Komisija kviečia talkon ypač 
lietuviškųjų laikraščių redak
torius kuo aktyviausiai prie re
organizacijos prisidėti.
I. NARIŲ REGISTRACIJA

1. Lietuvių žurnalistų Sąjun
gos nariu gali būti registruo
jamas kiekvienas lietuvis, ata- 
tinkąs bent vieną iš šių kvali
fikacijų.

a) yra buvęs LŽS nariu Lie
tuvoje ir tremtyje,

b) yra redaktorius,
c) yra nuolatinis periodinės 

.spaudos bendradarbis.
LZS nariu negali būti asmuo, 

bendrarbįaująs komunistinė
je, ar šiaip Lietuvos nepriklau
somybei priešingoje spaudoje.

2. Kvalifikacijų pakankamu- 
ma sprendžia Reorganizacijos 
Komisija šiomis taisyklėmis 
numatytais pagrindais. Esant 
abejojimams, komisija gali 
prašyti atatinkariių įrodymų.

3. Buvę LŽS nariai laikomi 
naciais, jei dabar dėl * esamų 
aplinkybių jie laikinai spaudo
je ir nebendradarbiauja. Esant 
abejojimui, ar asmuo yra tik
rai buvęs LŽS nariu, pakanka
mu įrodymų yra bent dviejų 
komisijai žinomų buvusių LŽS 
narių liudijimas.

4. Redaktoriumi laikomas 
tas, kas faktiškai šiuo metu at
lieka bent dalį redakcinio dar

bo, ne rečiau kaip kartą per 
mėnesį išeinančiame periodi
niame leidinyje, ar informaci
jos įstaigoje. Įrodymu tinka 
atitinkamo leidėjo ar įstaigos 
laikytojo liudijimas.

5. Nuolatiniu periodinės spau
dos bendradarbiu laikomas, 
kas pasireiškia spaudoje vidu
tiniškai bent 10 staipsnių per 
metus visuomeninio ir kultū
rinio gyvenimo temomis, arba 
periodiškai ne rečiau kaip kar
tą per mėnesį* teikia bent vie
nam laikraščiui ar informaci
jos įstaigai žinias ar apžvalgas 
iš viešojo gyvenimeų^ar bent ku 
rios nors jos srities>ąrba yra 
periodinės spaudos foto?kores
pondentas. v

Įrodymu tinka atatinkamas 
redakcijos liudijimas.

Rašiniai profesinės specialy
bės klausimais,' arba tokiems 
klausimams skirtų skyrių laik
raščiuose redagavimas, neį
skaitomas į periodinės spaudos 
bendradarbio kvalifikacijas.

6. Narių registracija vyk
doma per laikraščių redakto
rius šiuo būdu:

a) komisija kreipiasi i redak 
torius kviesdama registruotis 
LŽS nariais redakcijų narius,

b) komisija prašo redakto
rius paskelbti jų laikraščiuose 
jos nustatytą atsišaukimą.

Kvietime išdėstomi kvalifi
kacijos nuostatai, nurodoma, 
įsiregistravimo forma, adresas, 
kur registracijos pareiškimus 
siųsti ir laikas iki kurio užsi
registravusieji galės ^teisėtai 
dalyvauti LŽS Valdybos rinki
muose.
II LŽS PADALINIAI

1. Vietovėse kur yra bent sep 
tyni įsiregistravę LŽS nariai, 
gali būti sudaromas LŽS sky
rius. Jam - vadovauja skyriaus 
narių susirinkimo rinkta bent 
3 asmenų Valdyba.

2. Vietovėse kur yra bent 3 
įsiregistravę LŽS nariai, gali 
būti sudaroma LŽS skiltis. Jai 
vadovauja skilties narių susi
rinkime rinktasis pirminin
kas.

3. Skyrių ir skilčių pirminin
kui organizavimosi reikalais 
tarpininkauja narių santykia- 
vimę-jsų reprganiząęijos komi
sija. Reorganizacijos k-ja gali 
kreiptis į visus narius tiesiogi
niai. Nariai gyveną vietovėse 
kur padaliniai nesuorganizuo
ti palaiko tiesioginį ryšį su LŽS 
RK:ja.
III SĄJUNGOS ORGANŲ 
BŪSTINĖ

1. Reorganizacijos Komisija, 
atlikusi narių registraciją ir

pasiremdama jos duomenimis, 
pasiūlo nariams nuspręsti, ku
rioje vietoje galėtų būti su
darytas Sąjungos vadovaują 
organai: Valdyba, Revizijos 
Remisija, Garbės Teismas.

Drauge atsiklausiama po kiek 
narių į kurį organą siūloma 
rinkti.

2. Prie šio atsiklausimo pri
dedami atskirose vietovėse įsi
registravusių narių sąrašai ir 
balsavimo kortelės, kurias na
riai gražina, pažymėdami, ku
rią vietovę ir kokį narių skai- 

~člų kokiam oiganųi siutor-------
IV. S-GOS RINKIMAI

1. Nustačius kurioje yiętpvė- 
je bus kurio organo būsinė ir 
kiek kuriame organe turi būti 
narių, nustatomas terminas, 
iki kurio laiko atitinkamų vie
tovių padaliniai turi pasiūlyti 
kandidatus į rinktinius orga
nus, drauge nustatoma, kiek 
narių i kurį organą turi būti 
išrinkta, kviečiant atatinka
mus padalinius pasiūlyti bent 
dvigubą kandidatų skaičių. Ki
ti padaliniai irgi gali siūlyti 
kandidatus, gyvenančius ata
tinkamoje vietovėje. Kandida
tai įtraukiami į balsavimo la
pelį, jei jo kandidatūrą remia 
bent trys nariai ir jei jis pa
reiškia sutinkąs būti renka
mas.

2. Skelbdama kandidatų siū
lymo laiką, komisija drauge 
paskelbia ir balsavimo termi
ną, tvarką bei skiria rinkimų 
komisiją iš narių, kurie nėra 
kandidatais į jokį organą.

3. Balsavimo tvarka nusta
toma taip, kad būtų užtikrin
tas balsavimo slaptumas, o bal 
savimo lapelių įteikimo termi
nas nustatomas taip, kad visi 
nariai galėtų spėti laiku juos 
atsiųsti Rinkimų komisijai. Vi
satai išdėstoma Rinkimų Tai
syklėse.

4. Išrinkus S-gos organus 
Reorganizacijos Komisija toli
mesnį vadovavimą perduoda 
tiems organams.

REDAKCIJOS PAS TABA. 
Vienybė mielai tarpininkaus 
visiems savo bendradarbiams, 
JAV-bėse ir kituose kraštuose, 

, * pareiškusiemsr. norą., jsir ęgist - 
ruoti į Lietuvių žurnalistų Są
jungą.

Tuo reikalu bendradarbiai 
prašomi pareiškimus, adresuo
tus Lietuvių Žurnalistų Sąjun
gai, siųsti nevėliau kaip* iki š. 
m. liepos 15 d. Vienybės redak
cijai, kuri su atitinkamu palių 
dijimu, įteiks LŽS Reorganiza
cinei Komisijai.

Paskutinės Hitlerio valandos (8)

HITLERIO ŠVOGERIS BANDO BĖGTI...
Rusų tankai, kaip išalkę liūtai, šliaužiojo po Berlyno gatves, ieškodami 
aukų — Hitleris iki paskutinės minutės mokėjo išlaikyti savo bendrų mo
ralę — Viena žiurkė bandė išsprukti iš to urvo, bet... Hitleris ją sušaudė

Nuo pat moderniosios, eros 
pradžios daug drąsių žmonių 
realizavo žygius, kurie savo lai 
ku stebino minias. Bet tie he- 
rojai, kurie toliausiai ar grei
čiausiai nuskrido, kurie perva- 
žiąvo Saharą per 15 dienų, ar 
įlipo Į aukščiausį kalną, tik 
trumpą garbės gyvenimą tegy
veno, nes kiekvieną kartą at- 

' sirasdavo naujas herojus, ku
ris nuskrisdavo toliau, grei
čiau, kuris pervažiuodavo Sa
harą per trumpesnį laiką, ar 
įlipdavo Į dar aukštesni kalną.

Bet tarp neužmirštamų var
dų pasiliks tokie aviacijos pio
nieriai, kaip Charles Lind
bergh, kurį šią savaitę viso pa
saulio spauda minėjo ir Louis 
Bleriot, pirmasis 1909 metais 
perskridęs LaManche sąsiaurį 
iš Prancūzijos į Angliją.

Tada minia žmonių buvo 
susirinkusi pasižiūrėti. Tai bu
vo sensacinis įvykis ir niekas 
nepagalvojo, kad po 18 metų 
amerikietis Lindbergh perskris 
net Atlantą.

Anglijoj Bleriot pasitiko ir
gi minia žmonių.

Bet anglai ir prieš herojus 
pasilieka anglais.

Bleriot buvo nugabentas į 
Douvre muitinę atlikti forma
lumus. Uosto viršininkas, po 
ilgo pasikalbėjimo su lakūnu, 
kurį jis nuoširdžiai pasveiki
no, išdavė pažymėjimą:

“Su šiuo pažymėjimu tvirti
nu, jog išegzaminavau laivą, 
kuris vadinasi “monoplan”, ka 
pitono Louis Bleriot asmenį, 
atvykusį ką tik į Douvre, pa
reiškusio, kad jo laive kelio
nės metu nebuvo jokių susir
gimų užkrečiama liga ir jam 
leidžiama laisvai tęsti kelio
nę”.

Šis dokumentas parodo, kad 
-; Anglai met herojiškose1 aplink 
"i ' kybėse nepraranda savo šaltu

mą-.

Bet šiandien žmonės jau ne- 
bepasitenkina paprastais van
denynų ar koMinentų perskri- 
dimais. Pradedama galvoti a- 
pie tarplanetinį susisiekimą.

Maršalas Von Greim stebė
jo bunkerio lubų įsprogimus, 
kurie draikėsi lyg milžiniškas 
voratinklis. Jo sužeistoji koja 
diegė nuo kiekvienos bombos

aš atgijau. Fiureris atsisėdęs 
prie mano lovos man papasa
kojo viską iš pagrindų!

“Tai tikras bepročių namas”, 
pagalvojo Koller.

mą, neužmiršdamas prisika
binti visus medalius.

— Jūs galvojate, kad galėsi
te pabėgti, kaip tas išdavikas 
Goeringas Ir kiti, biauri kiau-

DEBESŲ RAITELIS CHARLES LINDBERGH
Gegužės 20 d. suėjo 25 metai, kaip Charles Lindbergh su savo “Spirit of 
Samt-Louis” nusileido Bourget aerodrome, pirmas perskrisdamas Atlan
tą - Jis buvo Į šią kelionę išsiruošęs be bagažo, kaip Į pasivaikščiojimą

būdamas nusistatęs prieš Van 
Buren. Bet “whig” partija į jį 
žiūrėjo, su nepasitikėjimu ir 
dėl to neklydo.

Nuo pat pirmosios dienos jis 
pastatė veto kai kuriems savo 
partijos .pasiūlymams. “Whigs” 
įsiutę, susirinko į kongresą ir 
išmetė savo prezidentą iš par
jos.

Tai pirmą kartą. Amerika 
matė tokį spektaklį. Būdamas 
tarp demokratų, kuriuos jis 
pats palaiko, ir, whigs, kurie jį 
išmetė, Tyler, aišku, pasidarė 
bejėgis valdyti

Paralelės yra garsios Ameri
kos istorijoje. Bet ne prezi
dentas Trumanas pagarsėjo su 
38 Varąlele.

Pirmasis buvo Tyler 1842 m.
Deųiokratai jau seniai rei

kalavo prijungti šiaurės vaka
ruos Oregoną ir pietryčiuose 
Texasą. Dėl Texaso natūralia 
siena tarp Meksikos ir JAV 
buvo nustatyta Rio Grande. 
Bet dėl Oregon kur jokia upė 
ar kalnų virtinė nesudarė na
tūralios sienos, kuria galima 
būtų pažymėti sutarty Tyler 
pasiūlymu, buvo numatyta, 
jog siena eis per 54’ 40’ para
lelę. Po to aneksionistai pra
dėjo šaukti “54’ 40” paralele 
arba karas!”

Ir kilo karas, bet ne dėl tos 
54’ 40’ paralelės, o dėl rio 
Grande.

Tyler Baltuose Rūmuose 1845 
m. buvo pakeistas demokratu 
Jame Polk, tvirtu farmeriu, 
darbininku, smarkiai tikinčiu, 
siaurų pažiūrų ir mažai nusi
menančiu reikaluose. Bet įvy
kiai jam buvo palankūs. Jei 
Anglija sutiko derėtis dėl Ore
gon teritorijos pasidalinimo, 
tai Meksika nepraleido progos 
ir stojo J karą dėl Texaso.

Karas be didelių mūšių, bet 
kuriame iškilo genrolas Za
chary Taylor, kuris. 1849 me
tais pakeitė Polk Baltuose Rū
muose.
SILPNYBĖ GENEROLAMS

Ar Amerika visad .turėjo 
silpnumą dėl triumfuojančių 
generolų: Washingtono, Jack- 
sęno, Taylor,- Grant..., Eisenho- 
werio?

Taylor iš“ vienos pusės pri
mena Jacksoną. Jis ignoravo 
politiką ir turėjo tik elemen
tarinį išauklėjimą. Jo žmonės 
jį vadindavo Rough and 
Ready. Jis niekad nenorėjo 
nešioti reguliarinės Amerikos 
kario uniformos ir buvo pasi
siuvęs pagal savo skonį, kuri 
buvo kaž kas mišinys tarp kario 
uniformos, didžiųjų vakarų 
farmerio ir traperio drabužių.

Kada jam pirmą sykį pami
nėjo, jog jis turėtų išstatyti 
savo kandidatūrą į pre'židen- 
tus, jis nusijuokė:

— Aš turiu šlaunis (ir net
kiek brutališkiau jis išsitarė) 
dėl balno, bet ne dėl sosto!

Bet jis buvo triumfuojančiai
išrinktas ir dėl to jis nenuslė 
pė savo pasitenkinimą:

— Kada aš mušuos, nemėgs
tu būti sumuštas!

Tapęs prezidentu jis tuojau
susidūrė su vergų konfliktu, 
kuris po dešimties metų sukū
rė žiauriausi karą tarp šiau
riečių ir pietiečių.
TRYS PREZIDENTAI 
STENGIASI TAIKINTI

Kalifornijos prijungimas, su 
ardė pietiečių projektus ir su
kėlė plantatorių nepasitenki
nimą. Mat jie netiesioginiai 
pasidarė aukomis atradus va
karuose naujus derlingus lau
kus. Aukso ieškotojai mažai 
tekreipė dėmesio, ar jie reika

lingi vergų ar ne ir pietai pa
sirinko labai nepatogų mo
mentą, kad vergijos įstatymas 
būtų dar labiau pagriežtintas, 
ypač kiek tai liečia baudimą 
bėgančių vergų.

Taylor stengėsi įsikišti (jo 
simpatijos buvo šiauriečiams), 
bet po ilgoš ceremonijos, ne
priklausomybės šventės proga, 
kur jis turėjo ilgai išstovėti 
saulėje, sugrįžęs į Baltuosius 
Rūmus išgėrė šalto pieno stik
lą ir naktį jį pačiupo toks karš 
tis, jog po penkių dienų mirė.

Trys kiti prezidentai, kurie 
po jo sekė, viceprezidentas 
Filmore (1850-1852), Franklin 
Pierrce (1852-1856) ir James 
Buchanan (1856-1860) didžią
ją savo ląil^o dalį praleido ban 
dydami sukliudyti, ko.nfliktui, 
kuris vis labiau ir labiau grasi
no ir kurį Lincolnas (1860- 
1865) išprovokavo, Įsitikinęs, 
kad ir kaip civilinis karas yra 
skausmingas, vienintelis bū
das išlaikyti tautos vienybę yra^ 
jėga priversti klausyti centri
nės valdžios įsakymų.

Kas buvo teisus? Susitarimo 
ieškotojai? Ar Lincolnas?

Dar ir šiandien vengiama 
aiškiai pasisakyti. Ar tai šiau
riečių pergalė padarė iš; JAV 
galingą tautą, kokia ji,dabar 
yra? Ar ji būtų pasidariusi to
kia galinga tauta be civilinio 
karo? Dėl to galima daug' dis
kutuoti.
“ŽMONIŲ MEDŽIOTOJAI”

Kaip ten bebūtų, Fillmore 
1850 bandė nuraminti pietie
čių nepasitenkinimus, sutikda
mas priimti naują įstatymą 
dėl vergų. Tuoj po to šiaurines 
valstybes užplūdo “žmonių 
medžiotojai”.

(Nukelta į 6 psl.) ’

Tačiau toj srityj ar mes ne
būsimo pralenkti kitų planetų 
gyventojų, kurie gal yra ir ki
tokios formos, ne tokie gražūs 
kaip mes (kas žino, gal mes 
jiems būtumėme didžiausios 
baidyklės), bet yra protinges
ni už mus, nes sugeba pasiekti 
mūsų senelę Žemę.

“Lakiojančios lėkštės”, apie 
kurias buvo daug rašyta, pasi
rodo nėra fantastiškds išsigal
vojimas. Tai nėra žmonių dar
bo pabūklai. Anglų laikraštis 
Sunday Dispatch ekspertų pa
rodymais tvirtina, kad tai grei
čiausiai Marso ar Veneros pla
netų gyventojai atvyko mus 
šnipinėti.

Praėjusi Šeštadienį Prancūzi
joje Nantes gyventojai matė 
vieną tokią “skrojančią lėkš
tę”. Ji sukosi kaip koks “vil
kiukas” it manevravo.

Priartėjusi prie miesto, ši 
“lėkštė” staiga pasisuko i ry
tus ir pradėjo kilti stačia lini
ja aukštyn, prisivydama kitą 
“lėkštę”, daug didesnę, ku
rią anksčiau gyventojai nebu
vo pastebėję, stovint labai 
aukštai vienoje vietoje. Ir pa
skui abi “lėkštės” dingo žmo
nėms iš akių. -

Kada dar Hitleris nebuvo 
diktatoriumi, bet paprastu na
mų dažytoju, mėgdavo sekma
dieniais pateplioti vieną kitą 
paveikslą.

Vėliau, pasiėmęs po pažasti
mi, jis vaikščiodavo nuo durų 
iki durų, siūlydamas savo “kū- 

, rybą”, kuri buvo panaši i ilius
truotus pašto atvirukus, visai 
blogo skonio.

Tais laikais už savo “kurinj” 
jis gaudavo po 5 kronas.

Bet parduotieji paveikslai 
padarė “karjerą”. Vėliau, ka
da jis< pasidarė Reicho valdo
vu, jų kaina pakilo.

(Nukelta j 6 psl.)

sprogimo.
Von Greim Hitlerį pirmą 

matydavo tik iš tolo, bet ši kar 
tą jis jį matė jo namuose, ir 
kokiuose namuose, tai buvo pa 
našu , kažkas į žiurkių urvą, 
ieškančių išsigelbėti po žeme. 
Von Greim užsitraukė ant gal 
vos antklode, kaip vaikas, ku
rį košmaras persekioja, bet jį 
pažadino su naujienomis iš 
lauko.

Raudonosios armijos tankai 
ir kazokų armija artėja Unter 
den Linden ir Wilhelmstrasse. 
žvėriška kova vykstanti prie 
Moritplaz ir šv. Mykolo bažny
čios. 27,000 vokiečių kareivių 
padėjo ginklus ir buvo paimti 
į nelaisvę. Beliko tik vienas 
ketvirtis Berlyno ginti, virš ku
rio dar pįėvesuoja simboliškai 
svastika. Bet ir šis paskutinis 
ketvirtis jau buvo daužomas 
patrankų ir minosvydžių svie
diniais “katiušomis” (raketi
nėmis bombomis) ir “stormo- 
vikais”. Didžiosios 152 mm. 
autopatrankos ir milžiniški 
minosvaidžiai ant vikšrų šliau 
žioja po gatves kaip išalkę liū
tai romėnų Kolizėjuje.

Von Greim nieko daugiau 
negalėjo sužinoti. Jis paėmė į 
ranką mažą bonkutę su nuo
dais.

Čia Hitleris parodė savo di
dumą, suteikdamas savo .pase
kėjui paskutinį būdą išsigelbė
ti nuo visų kančių. Bet jo išti
kimybė dar sulaikė nuo nuo
dų pavartojimo. Jis žinojo, 
kad dar buvo reikalingas Hit
leriui. Koją gėlė iš skausmo, 
kuris darėsi nepakeliamas ir 
jis paprašė, ar jis galįs pama
tyti Hitlerį- Kada šis pasirodė 
prie jo lovos, jis jam pasakė:

— Mano Fiureri, a§ nebega
liu daugiau pakęsti...
HITLERIS VIS GALVOJO 
APIE IŠSIGELBĖJIMĄ _

Hitleris stengėsi pakelti su
žeistojo moralę, kalbėdamas:

— Viskas kas man reikalin
ga, tai nedidelė erdvė, jog ga
lėčiau laisvai atsikvėpti. Kaip 
tik jūs jausitės geriau — dak
taras man sakė, kad jūs dar 
turite didelį karštį ir ne gali
te skristi, aš jums duosiu in-
strukcijas ir jūs pamatysite, 
kad padėtis yra visai kitaip 
pasikeitusi. Nežiūrint, kad Va
karai su Rytais susitiko prie 
Torgau, jie dar yra taip toli 
vieni nuo kitų, kaip Kinija 
nuo Šveicarijos. Jie turi tik 
vieną bendrą tikslą: pasida- 
linti Vokietijos lavonu. Bet 
piaustydami jie pamatys, kad 
Vokietija dar nėra mirusi, bet 
gyva. Tarp kitko (ir jis tren
kė dešiniosios rankos dreban
čiu kumščiu į kairės rankos 
delną) aš įsakiau gen. Busse, 
prijungti prie Wenck armi
jos Berlyno pietuose ir bend
rai prasiveržti iki mūsų.

Ir dar kartą Hitlerio žo
džiai turėjo magišką reikšmę.

Von Greim atsisėdęs lovoje 
pradėjo trinti akis ir silpnoje 
kambario šviesoje sužeistas 
maršalas pamatė prieš save 
dar pasiryžusį ritierių. Visas 
jo susižavėjimas Hitleriu šią 
valandą dar labiau sustiprėjo: 
Hitleris jam buvo likimo žmo
gus! Tai genijus, tai stebukla
daris!
VON GREIM LOVOJE 
DUODA ĮSAKYMUS

Už kelių valandų gen. Kari 
Koller, kuris atskrido iš Ber- 
chtesgadeno į Rechlin ir buvo 
vyriausiame Wehrmachto šta
be įsitaisiusiame Furstenbergo 
miške, susijungė telefonu su 
Hitlerio slėptuve ir pradėjo 
kalbėtis su Von Greimu.

Von Greim painformavo 
Kolleri, jog jis įteikė Hitleriui 
raportą apie Goeringą. “Hitle
ris perskaitė du kartus šį ra
portą mano akivaizdoje, bet 
nepadarė -jokių komentarų:”

— Ponas Maršale, aš atskri- 
siu pas jus, kad galėčiau pa
matyti, — pareiškė Koller.

— Nedarykite to. Jūs niekad 
negalėsite praskristi. Bet ne
nustokite vilties, — sušuko ne
egzistuojančios Luftwaffe va
das. — Pagyvenęs su Fiureriu,

Von Greim toliau kliedėjo.
—Mudu su Fiureriu diskuta

vome apie mūšį. — Me-266 es
kadriles, kurios randasi Pra- 
goje, turi gauti įsakymu atvyk
ti į šiaurę. Visos dalys, suge
bančios pasiekti Berlyną, tu
rės padėti išlaisvinti sostinę.

Netikėdamas, Koller dar pa
darė paskutinį bandymą. Jis 
pasiuntė 6 Strock lėktuvus su 
30 naikintuvais, bet lyjant ir 
esant dideliam rūkui, jie ne
rado didžiojo kelio į Berlyną. 
Jų tik mažas skaičius sugrįžo į 
bazes. Kiek vėliau dvylika 
Junkers 52 su SS kareiviais vėl 
pakilo Berlyno kryptimi. Bet 
ir jiems nepasisekė pasiekti 
sostinę.

Tuo momentu Hitlerio švoge 
gėris Herman Fegelein, per- 

tsvarstė padėtį, kokia buvo su
sidariusi Berlyne.- Nuolatiniai 
bombų sprogimai, vertė rim
tai susimąstyti, jog vieną kar
tą bomba galės prasiskverbti 
pro lubas ir Fegelein nenorėjo 
likti čia ir būti to sprogimo 
liudininku. Kada Hitleris jam 
įteikė nuodų bonkutę, jis atsi
sakė nuo jos dėkodamas. Jis 
dar buvo jaunas žmogus ir dar 
daug šampano butelių norėjo 
ištuštinti. Kad< karas baigtas, 
tą jis gerai žinojo. Jis girdėjo, 
kaip Goebbels, Burgdorff ir 
Krebs kalbėjo apie norą pasi
likti su Hitleriu iki mirties. 
Tegu jie pasilieka su savo he
roizmu. Net Eva Braun žadėjo 
mirti drauge. Tai yra kvailas 
moters kalbėjimas...

Ir taip Fegelein, SS genero
las, panorėjo išsiveržti ir to 
žiurkių urvo.

Bet Hitleris apie tai • sužino
jo, įsakė suimti ir pargabenti 
atgal į bunkerį-
IŠ ŽIURKIŲ URVO 
NIEKAS NEPABĖGA 
'r'Apsuptas trimis SS iš prie
kio ir trimis»SS iš užpakalio 
jis buvo sugražintas, čia jis 
sužinojo, kad Hitleris jį norįs 
pamatyti apsivilkusį uniformo
je.

Tas užtikrino Fegeleiną, kad 
jam vėl atgal grižta Hitlerio 
malonė. Jis užsidėjo unifor-

lė, niekšas ir baily! — suriko 
Hitleris. Ir drebančia ranka 
nuplėšė nuo-jo uniformos vi
sus ordenus ir antpečius su 
generolo laipsniu. _______

— Aš manau, kad jūs gerai 
supratote, jog niekas negali 
apgauti savo j'iurerį.

— Bet, mano Fiureri, aš pra
šau jūs pagalvoti apie Gretel, 
mano žmoną, kuri greitai bus 
motina mano vaiko. Apie Gre
tel, kuri yra sesuo... Evos 
Braun...

Hitleris skėlė per žandą sa
vo švogeriui: '

r— Kaip jūs drįstate ištarti 
jos vardą, kaip jus galite pa
naudoti šį vardą apgynimui sa
vo išdavystės. Bjaurybė, niek
šas, išgama, mėšlo kirmėlė! 
Jūs iūanėtė, ka‘d Fiureris jau 
baigia savd dienas. Jūs manė
te, kad jis pralaimėjo. Jūs va
dinasi nieko nežinote, kad 
greitai Wenck bus Berlyne?

Hitlerio lūpose ’nuo Įniršimo 
pasirodė putos. Jis vos galėjo 
kvėpuoti ir paskui pasisukęs į 
adjutantą, įsakė:

— Išveskite jį!
Sargyba išvedė Fegeleiną, 

kuriam kojos linko. Ir keliom 
valandom prieš Eva Braun ir 
Hitlerio mirtį, jis buvo sušau
dytas Kancelerijos sode.

Kitą savaitę: PASKUTINIS 
KELEIVIS IŠ BERLYNO

Vieną 1927 metų sausio ry
tą Charles Lindbergh, - kaip 
įprasta laukė Robertson Air
craft Corporation direktoriaus 
raštinėje.

Tą dieną jis turėjo išbandy
ti naują lėktuvą.

Belaukdamas direktoriaus, 
jis išdrįso atsisėsti į jo kėdę ir 
užsisvajojo.

Kada Robertson įėjo, jis net 
nepastebėjo ir spinduliuojan- 
čin veidų tebežiūrėjo pro langą 
užsisvajojęs. Jis riet nepašoko, 
kada direktorius pradėjo juok
tis. Atsiprašęs, jis norėjo pa
kelti nuo žemės savo kepurę 
ir laikrašti. Bet jau buvo per- 
vėlu. Direktorius spėjo perskai 
tyti stambiom raidėm antraš
tę:

“Majoras Fowler, garsusis 
lakūnas, kuris perskrido šiau
rės ašigalį, bandys nugalėti 
Atlantą, kad laimėjus Orteig 
premiją”.
JŪS IRGI GALVOJATE?

Robertson dar labiau pradė
jo juoktis.

— Jūs irgi galvojate skristi 
į Paryžių?— paklausė truputį 
su ironija.

Ir jis nustebo, kad jo žodžiai 
sujaudino Lindberghą. šis lam 
dė rankose savo kepurę, bet 
akys spinduliavo.

Atitaisymas
Vienybės 19'’ hr. pasikalbėji

me su prof. M. Biržiška “Esu 
lietuvis ir turiu dalyvauti re
zistenciniame /darbe”, per ne
apsižiūrėjimą Įsiterpė klaidos: 
atsakyme į pirmąjį klausimą, 
vietoj “žinant * tarptautinius 
VLIKo santvarkos pagrindus”, 
turi būti ‘“žinant* tarppartinius 
VLIKo santvarkos, pagrindus”, 
kiek toliau’ vietoje “išvengtas 
rėžis, vardas”, turi būti aiškiai 
“išvengtas- rezistentų vardas” 
ir paskutinėje skiltyje (atsa
kymas į trečią klausimą) vie
toj “nepatinirikįis”, turi būti 
nepartininkus”., Red,

AMERIKOS LIETUVIAI!
1941 m. birželio mėn. 14-16 dienos žymi didžiosios lietuvių 

tautos tragedijos pradžia, nes tomis dienomis bolševikiškas oku
pantas, metus anksčiau smurtu paglemžęs Lietuvos ^valstybės 
suverenumą ir krašte įvedus sovietinę santvarką, užsimojo 
smogti pirmąjį smūgį prieš pačią Lietuvių Tautos .gyvybę. Per 
3 dienas 40,000 nekaltų Lietuvos žmonių — vyrų, ipoterų ir vaį 
kų — buvo prievarta išgabenti vergų darbui ir lėtai mirčiai Sibi
ro gilumom Netrukus prasidėjęs vokiečių—sovietmkaras sutruk
dė tolimesni šio kraugeriško plano vykdymą, tačiau, 1944 m. ant
rą kartą įsibrovę Lietuvon, raudonieji budeliai da£4?ĮUliau ėmė
si sistematiško lietuvių tautos naikinimo darbo.

Per 11 siaubingų sovietinio genocido metų Lietuva nustojo 
daugiau kaip ketvirtadalio savo gyventojų. Likusiems, jei jie ir 
išvengtų panašaus likimo, gręsia amžinas skurdas- ir vergo gy
venimas nuolat alinamoje tėvynėje.

Mes, gyvenantieji laisvajame pasaulyje, suprantame esamos 
padėties tragizmą ir mūsų didžiausias rūpestis yra Jcad kiek ga
lima didesnė lietuvių tautos dalis būtų išsaugotai būsimos lais
vos ir nepriklausomos Lietuvos atkūrimui.

Artėja 11 metų sovietinio teroro Lietuvoje sukaktis. Ją mi
nėdami privalome organizuotai ir efektingai .savd1 ’tautos labui 
pasitarnauti. Tai padarysime, jei visose Amerikos vietovėse, kur 
tik esama lietuvių, gausiai susirinkę į specialius mitingus

1) pareiškime vieningą ir griežtą protestą prieš Sovietų vyk
domą terorą Lietuvoje ir šitą protestą rezoliucijų ir laiškų for
ma perduosime Amerikos vyriausybei ir Kongreso nariams,

2) griežtai reikalausime Senatą ir ypačiai Senato Užsienio 
Santykių Komitetą, kad paskubintų Genocido Konvencijos rati
fikavimą,

3) dėsime visas pastangas, veikdami pavieniui ir per orga- 
ntacijas, kad Lietuvą ištikusi neteisybė ir mūsų reikalavimas 
tą neteisybę atitaisyti rastų juo platesnį^atgarsį plačioje šio kraš 
to visuomenėje ir spaudoje,

4) su nuoširdžiu duosnumu piniginėmis aukomis paremsime 
Amerikos Lietuvių Tarybos vykdomą vajų, turėdami galvoje, kad 
padidėjusiems uždaviniams Lietuvos laisvinimo akcijoje šiais 
metais reika daugiau lėšų negu anksčiau.

Mūsų jėgos, priemonės ir galimybės yra ribotos. Tačiau mes 
turime daryti ką galime. Jeigu iki ši^l gyvenome gimtojo kraš
to ilgesiu, sielojomės dėl jo nelaimių ir kiek galėdami visais bū
dais stengiamės talkinti tėvynėje kenčiantiems savo broliams ir 
sesėms, tai dabartinu momentu dar labiau turime sustiprinti 
savo pastangas. — ——------------- ♦

Kraujuojama Lietuva šaukiasi mūsų pagalbos! Suteikime ją 
— skubiai ir gausiai.

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA VYKDOMASIS KOMITETAS
L. šimutis, Pirmininkas, A. A. Olis, Vicepirmininkas, dr. P. 

Grigaitis, Sekretorius, M. Vaidyla, Iždininkas.
Chicago, Illinois, 1952 m. *efružės mėn. 15 d.

— Taip, aš norėčiau!
Ir jau jis gėdinosi tokio sa

vo pasakymo.
— Ko jūs laukiate? 20,000 

dolerių premija yra vylioj anti'. 
Tiesa reikia nuskristi 3,6(į0 my 
lių ir tas Atlantas, tai truputį 
perdidelis prūdas.

Bet Lindbergh atgavo ramu
mą.

— Perskridimą galima įgy- 
vedinti. Aš žinau vieno tipo 

^lėktuvą, kurį stato mano drau- 
gas San Diege.

Robertson rimtai pažiūrėjo į 
jaunuolį.

— Tai monoplanas, vienas iš 
geriausio tipo, pritaikintas to

limam skridimui. Su oro ap- 
šaldomu Wrigh Whirlwind 
ISC 200 arklių jėgos motoru...

Robertson pasižiūrėjo į jo 
trumpąs kelnes šypsodamasis.

— Aš matau, kad jūs viską 
apsvarstėte. Manau, kad turi-* 
te ir pavardę bendrakeleivio!

— Aš nenoriu bendrakelei
vio!

—Bet jūs esate beprotis ma
no bičiuli! Jūs norite vienas 
skristi?

— Aš tenoriu rizikuoti tik 
savo kailiu.

Robertson patraukė pečiais.
—Mes diskutuojame skridi

mą į Paryžių, kada tuo tarpu 
lėktuvas mane laukia skristi į 
New Yorką...

Bet viršininkas nenorėjo jo 
išleisti.

Kaip i-seniaT jau Ogalvojate 
apie Atlanto perskridimą?

— Jau trys mėnesiai. Vieną 
naktį, kada aš vežiau paštą, 
pagalvojau, jog lengvas lėktu
vas su moderniniu motoru pa
sieks ne tik Paryžių, bet nusi
leidęs turės didelę atsargą 
benzino.

Rcbertsonas su pieštuku ran 
koje pastatė jam dar keletą 
klausimų. Jis buvo tikras, kad 
Lindbergh per tuos mėnesius 
rimtai perskridimą išstudija
vo.

—Gerai! Visa tai puiku, bet 
kaip jūs pats sakėte , pašto 
lėktuvas jus laukia...
25,000 DOLERIŲ!

Nepraėjo dvi valandos nuo 
šio pasikalbėjimo, Robertson 
jau kalbėjosi su vienu banki- 
kininku.

— Jei kas nors turės peskris- 
ti Atlantą, tai tas asmuo bus 
Lindbergh. Jūs jo nepažįstate. 
Tai jaunas 25 metų, didelio 
ūgio, bet nedrąsus vaikinas, 
kuris negeria. Tai tikra mer
gina? Ne, tai labiau lėktuvo 
dalis, nes jis gimęs ne vaikš
čioti, o skraidyti.

Kada bankininkas susido
mėjo Lindbergho asmenybe, 
Robertson pasiskubino Išdėsty

to jums pakaks suorganizuoti 
perskridimą. Nuo šios minutės 
jūs esate atostogose. Važiuoki
te į San Diego, suieškokite tą 
lėktuvą, apie kurį man pasa
kojote. Tuoj įsirašykite dėl 
Orteig premijos...

— Ką?
Lindbergh vos neapalpo iš 

džiaugsmo. Jis bandė kalbėti, 
bet žodžiai neįšsiveržė iš bur
nos.

—Jūs nesijuokiate įš manęs?
— pagaliau jis prastenėjo.

— Ne! Aš turiu dėl jūsų 25,- 
000 dolerių...
SVAJONĖ REALIZUOJASI

1927 m. gegužės 19 d. Lind
bergho svajonė realizavosi. 
Dvi savaites jis dirbo San Die
ge su inžinieriais prie lėktuvo 
įrengimo.

Visas jo kelionės bagažas su
sidėjo tik iš kišeninės lempu
tės, peilio, kelių raketų, vieno 
galono vandens tanko, penkių 
konservų dėžučių ir žemėla
pių...

Tą rytą dangus buvo apsi
niaukęs ir meteorologijos sto
tis skelbė, kad virš Naujosios 
žemės yra didelis rūkas.

Lindbergh nutarė vakarą 
praleisti teatre, bet apie šeštą 
valandą gavo žinią, kad rūkas 
sklaidosi. Už valandos jis jau 
buvo Curtis aerodrome. Baro- 
grafas užantspauduotas ir lėk- 
tuvas patikrintas.

Lindbergh pasitraukė nuo 
draugu, kad galėtų kelias va
landas pamiegoti ir 1927 m. 
gegužės 20 d. anksti rytą jis 
iš naujo pasirodė aerodrome.

Atrodė, kad jis visai nesi
ruošia skristi per Atlantą, bet 
vyksta į kelių minučių papras
tą pasivaikščiojimą.

Vis tebetylėjo, žemė buvo į- 
mirkusi. Robertson pažiūrėjo 
Lindberghui į akis. Aplink bu
vo nedaug žmonių. Tik tie. ku
rių buvimas reikalingas ir tik 
tie, kurie padėjo Lindberghui 
realizuoti šį projektą.
LĖKTUVAS ATSIPLĖSIA
NUO ŽEMĖS...

7 vai. 40 min. ryto. Lind
bergh atsisėdo į lėktuvą. Mo
toras pradėjo ūžti. Inžinieriai 
ir mechanikai dar kartą pa
tikrino.

Staiga 7 vai. 52 min. Lind
bergh palieką vienas. “Spirit 
of Saint-Louis“ atsiplėšia nuo 
žemės ir, padaręs ratą, dingo 
horizonte.

Aerodrome palengva žmonės 
pradėjo skirstytis.

Nuo šio momento Lindbergh 
vienas su savo protu ir raume
nimis turėjo realizuoti projek
tą. Jis skrenda pagal kompasą.

mosferos. Jis turi laiko apgal
voti visą savo aviatoriaus ka
rjerą. Jis vienas lėktuve virš 
Atlanto. Po devynių valandų 
tamsos mėnulis patekėjo. Bet 
Lindbergh automatiškai valdė 
lėktuvą, visai apie tai negal
vodamas, kaip žmogus negal
voja kilnoti kojas vaikščioda
mas...

Vėl iš naujo rūkas.
ŽEMĖ!

Pagaliau toli prieš save pa
matė žvejų laivą. Nedidelis tai 
laivukas. Vadinasi, turi būti 
netoli žemė.

Lindbergh turėjo noro pra
bilti į žmones. Jis nusileido 
visai žemai, apsuko ratą ir šau 
kia jiems pradaręs .langelį:

— Kuria kryptimi yra Airi
ja?

Bet žvejai jo negirdi. Jie nu
stebę* žvalgosi.

Už valandos jis pamatė Airi
jos krantus. Paskui didelius 
garlaivius, Anglijos miestus.

Jis pasižymi savo užrašų 
knygutėje pastabas:

“Aš perskridau Angliją 1200 
pėdų aukštumoje. Kada buvau 
anoj pusėj La Manche, virš 
Cherbourgo, aš tur būt, geriau
siai mačiau šią Europos dalį, 
už bet kurį ten gimusį žmogų”.

Per visą tą laiką jis nevalgė. 
Jis net nepagalvojo apie tai.

Ir saulei nusileidus jis pa
matė Paryžiaus Londono kelio 
švyturius, o netrukus po jo ko
jom pasirodė ir Paryžiaus švie 
sos. Bourget aerodromo švie
sos buvo taip arti, miesto, kąd 
jis iš pradžių nepažino ir ieš
kojo toliau vakaruose, bet pas
kui sugrįžo ir nusileido.

Ir jo veidas staiga paraudo, 
kaip tą dieną, kada Robertson 
sužinojo jo paslaptį Jį apėmė 
išgąstis kai pasižiūrėjo į masę 
automobilių, kurie buvo pri
važiavę, į minią žmonių, kurie 
laukė jo atskridimo.

Jis išjungė gazą susijaudi
nęs, bijodamas* kad propeleris 
besisukdamas nesužeistų be
siveržiančios prie jo minios.

Bet iškėlęs koją iš lėktuvo, 
jis nepasiekė žemės... Jis buvo 
minios nešamas virš galvų, su
sijaudinęs apstulbęs, neramus. 
Aplink jį 200,000 žmonių minia 
rėkė.

Vienplaukis, v i e nmarški- 
nis, paprastom kelnėm , jis 
atskrido iš Amerikos. Aplink jį 
vyriausybės ir kariški atsto
vai. Apie tai jis nepagalvojo. 
Jis viską numatė, viskam ruo
šėsi, bet nepagalvojo, koks 
jam bus suruoštas priėmimas.

Jam kalbėjo, kad respubli
kos prezidentas laukiąs jo 
pietums. Amerikos ambasado
riusMyron T. Herrick jam 
davė, savo sūnaus kostiumą ir 
Lindbergh žiūrėdamas į veid- 

.. rodi prisiminė, kaip aną die
ną Robertson kiek su ironija 
žiūrėjo į jo trumpas kelnes. 
Dabar jam davė irgi trumpas 
kelnes. Bet tas nei kiek nesu- 
kliudė miniai kelti ovacijas.

Fondas lietuviškai 
skautijai remti

Emigracijoje ir būsimoje 
Lietuvoje skautybei ugdyti per 
nai Pasaulio Liet. Skautų S- 
gos pirmija įsteigė atitinkama 
fondą. Fondo komisiją suda- 
daro: J. Daužvardienė — fon
do valdytoja, gen. K. Mustei
kis — fondo iždininkas, sktn. 
Z. Juškevičienė — skaučių se
serijos atstovė, sktn. V. Šim
kus — skautų brolijos atstovas 
ir sktn. B. Lesevičiūtė — fon
do sekretorė ir P. L. S. S. Pir- 
mijos atstovė.

Lietuviškosios skautybės vei
kloje nepakanka vien užsispy- 
rusios jaunatviškos skautų ir 
jų vadovų dvasios. Jiems labai 
reikalinga ir materialinė para
ma. Lėšos reikalingos skautiš
kai literatūrai bei spaudai 
leisti ir stiprinti, stovykloms,

ti planą: reikia sudaryti sumą 
pinigų, kad Lindbergh turėtų 
lėktuvą ir galėtų laimėti pre
miją...

Tuoj buvo surasti finansuo
tojai ir kada Lindebergh su
grįžo iš skridimo, Robertson 
jį pasišaukė:

— Klausyk, berniuk... Man
pasisekė sūrint! 25,000 dolerių

Prie Cod iškišulio rūkas 
ko. Jis buvo ramus ir negalvo
jo apie pavojus.
Prie Naujosios žemės per lan 

gelį pamatė žvejų laivus, ledų 
kalnus... Jis viską atydžiai ste
bėjo.

Naktį audra blaške jo lėk
tuvą. Sparnams pradėjus aple-

skautiškai aprangai, 
būklams išlaikyti bei įrengti ir 
pan. Lietuviškai Skautybei Ug
dyti Fondas laukia duosnios 
rankos iš lietuviškos visuome
nės. Netrukus ji kreipsis i vi
sus geruosius tautiečius. Tiki
mės, kad tai neliks be atgar
sio.

dėti, Lindbergh

išny- iškyloms.

ir jūs ši rytą man sakėte, jo~ nriau, ieškodamas .’iltesnės at-
nusileido že- ___________________ __



PAUKŠČIŲ NAUDINGUMAS IR 
JŲ DRAUGYSTĖ SU GYVULIAIS

KULTŪRINĖS
NAUJIENOS

Daug daugiau pasaulyje yra 
tokių paukščių, kurie naikina 
drugius, muses ir kitus vabz
džius. Daugiausiai vabzdžių 
išnaikina varnėnai. Ariant jie 
linksmai šokinėja paskui arto
ją ir sulesa daugybę vikšrų.

Prieš pusantro . šimto metų 
šiaurės Amerikoje gyventojai 
naikino varnėnus. Bet po me
tų jie būtų brangiai mokėję, 
kad tik varėnų vėl būtų galė
ję įsiveisti. Nesant varnėnų 
vabalai smarkiai naikina ja
vus ir sodus.

iš upės į seklumą, iškiša iš van 
dens galvą, išsižioja ir gulėda
mas šildosi saulėje. Dažnai ant 
krokodilo sprando ant jo gal
vos galima matyti mažutį vik
rų paukščiuką, kuris bėgioda
mas rankioja nuo jo vikšrus ir 
purvą. Paukščiukas be baimės 
lenda į prasižiojusį, baisų snu
kį, bėginėja po jį lyg po kranto 
smėlį, ir išvalo ilgus prisivė
lusius jo dantis. Krokodilas 
galėtų tą paukščiuką suėsti, 
bet jis jam nieko blogo nedaro, 
kadangi krokodilui jisai reika
lingas. Tą paukščiuką vadina 
“krokodilo sargu”, jį žmonės

jau žinojo net žiloje senovėje. 
Afrikoje gyvena mažutis pauk 

ščiukas, kurį vadina “bitinin
ku” Bitininku jį vadina dėlto, 
kad jis suranda bičių lizdus ir 
maitinasi laukinių bičių vikš
rais. Pats jis, žinoma, neišims. 
Todėl į tą vietą vilioja žmogų, 
žmogus išdrasko bičių lizdus, 
išsiima medų, o paukščiai su- 
lesa bičių vikšrus. Tuo būdu 
paukščiukas ir žmogus vienas 
antram patarnauja.

Jonas Miškinis

Amerikiečiai kai kuriuos 
paukščius net viliote vilioja į 
savo daržus, nes paukščiai gi
na sodus nuo nenaudėlių vab- 
džių. žaliavarnę jie tyčia lai
ko kambariuose, nes ji išgau
do įkyriąsias muses.

Sunku net pasakyti, kiek 
naudos duoda žmogui 
paukščiai, kurie naikina vabz
džius. Jie apsaugoja sodus, pie Į fOTATC
vas, laukus, girias ir vynuogy- rCf Ui f Į fl Į |

Pietų Rusijoje skėriai, arba 
šarančiai ir kiti vabalai labai 
gadina laukų pasėlius.Į tas vie 
tas, kur atsiranda vabalų, su
sirenka aibės paukščių ir tuoj 
jų daugybes ’išnaikina. Ypač 
skėrius lesa strazdai. Kur skė
riai, ten ir starzdai. žvirblis 
taip pat naudingas, nes jis gau 
do muses ir naikina vikšrus. 
Per vieną savaitę žvirblių pora 
vaikams sugauna ir parneša 
3360 vikšrų, arba po 480 vikš
rų kasdien. Be to, juk ir patys 
seniai žvirbliai juos ėda. O 
kreždės tik įvairius vabzdžius 
ir gaudo. <

Kol geras oras, vabzdžiai 
skraido aukštai, o kai drėgnas 
— žemai, pačia pažeme. Pas
kui juos seka kr ag ž dės, ir žmo 
nes tuo būdu orą spėja. Vienas 
anglas norėjo sužinoti, kiek 
musių kregždė sugauna per va
landą. Atsisėdo netoli kregž
dės lizdo ir sekė, kiek kartų 
per valandą ji atskris į savo 
lizdą. Suskaitė 40 kartų. Vadi
nasi, sugavo bent 40 musių.

Kai kurie paukščiai muses 
ir vabalus gaudo savotiškai. 
Pavyzdžiui, geniai vabalų ieš
ko po medžių žieve. Jie ieško 
medžių graužikų ir suradę ka
la žievėje savo ilgu ir tvirtu 
snapu skylę, .pro kurią įkiša 
lankstų ir ilgą liežuvį vabalui 
iš po žievės ištraukti. Vabalas 
žinoma, niekur neištrūks.

Kai kurios genių rūšys gali 
suverti vabalus ant savo liežu
vio, lyg ant segtuko.

Paukščiai, kurie ryja vabz
džius, yra naudingi augalams 
ir gyvuliams.

Pavyzdžiui, žinome, kaip gy
liai ir sparvos kankina gyvu
lius. Viena karvė, nežinodama 
•kaip nusikratyti sparvų, išoko 
iki pilvo į vandenį kur plau
kiojo antys. Antys pamačiu- 
sios, kad apie karvę skraido 
daugybė 
sparvų 
damos 
sparvas,
jo tarytum suprasdama, ką 
antys daro, nors šios ją gero
kai snapais iš visų pusių žnai-

GERIAUSIS

• Biželio pradžioje Queen 
Elizabeth laivu dail. Ad. Gal
dikas su žmona iš Paryžiaus at 
vyksta į Ameriką.

• Bernardas Brazdžionis 
ruošiasi išleisti naują eilėraš
čių rinkinį “Nojaus arka”.

• Jonas Aistis ‘ baigia sure
daguoti Antano Miškinio lyri
ką ir dirba prie Kazio Binkio 
biografijos.

• Vincas Kazokas ieško sa
vo 4 eilėraščių rinkiniui leidėjo.

• Juozas Janušis laimėjo
100 dol. premiją už padarytą 
“White. Bear” bravorui - etike
tę. t

• Vytauto Kasiulio paroda 
Paryžiuje vyksta su dideliu pa 
sisekimu. Pirmąją dieną iš 30

Baltųjų Rūmu...

(Atkelta Iš 4 psl.)
Apie 30,000 pabėgusių negrų, 

buvo prisiglaudę šiaurinėse 
valstybėse. Prasidėjo baisi dra 
ma. Buvę vergai surakinti, bu
vo gražinami jų šeimininkams, 
dažniausiai vėliau užmušami, 
kad išgazdinus kitus vergus. 
Tada negrai pradėjo slaptai 
perbėginėti į Kanadą ir kitur. 
Vergijos priešininkai dažnai 
užstodavo negrus, išlauždami 
kalėjimų duris ir išvaduodami 
pagautus negrus.

Kaip tik tuo laiku pasirodė 
garsioji knyga “Dėdės Tomo

NEW YORKO LIETUVIAI GYDYTOJAI

DR. JANINA SNIEŠKA 
(DANTŲ GYDYTOJA)

448 Jay Str. Room 306,

VALANDOS: 
9—12 ryte 
2—7 vakare 
s utį tarus

kamp. Fulton Str. (miesto centre) Ketvirtadieniais visą dieną 
Ofiso tel. ULster 8-8789 ir šeštadieniais po pietų
Namų tel. TAyior 7-8231 uždaryta. ;

DR. VACLOVAS PAPROCKAS
1357 Bushwick Ave.

Ofiso tel. GLenmore 5-3094
Namų tel GLenmore 3 444 5

važiuoti Jamaica line iki Chauncey St

VALANDOS: 
12:30 — 2 
6 — 8 
Šeštad 10 — 3 
Ketvirtadieniais ir šeši 
dieniais uždaryta

DR. VYTAUTAS AVIŽONIS, M. D.
AKIŲ. AUSŲ. NOSIES IR 

GERKLES LIGOS
30 E. 60th St. New York City

VALANDOS:
Susitarus: antrad., ketv. ir

INSURANCE

ORMAN 4 MCHHSON
111-1S JAMAICA Art

Anne M. Sabliskas
Pirmoji Lietuvaitė 

CHIROPRAKTORE
Ligoniai priimami antradieniais ir 
ketvirtadieniais nuo 6 iki 8 v. v. 

Šeštadieniais nuo 1 iki 5 v. v. 
ir pagal susitarimą

902 BELMONT AVENUE, 
Brooklyn 8, N. X- 

APlegate 7-4236

sparvų, sutaisė tikrą 
medžiolę. Pasišokinė- 
iš vandens, graibstė 
o karvė ramiai stovė

PAUKŠČIŲ DRAUGYSTĖ 
SU GYVULIAIS

Vienas keliauninkas, keliau
damas Afrikoje, matę^ganan- 
tis pievose visą kaimenę lauki
nių jaučių, arba avinjaučių. 
Gyvuliai ramiai ėda žolę, o 
ant jų straksėjo laipiojo ne
pažįstami paukščiai. Nors tie 
paukščiai kapojo jaučių odą, 
bet gyvuliai rodos numanyda
mi, kad taip ir reikia, nė ne
judėjo. Pamatę keliauninkus, 
paukščiai suriko, lyg koki sar- 
gybininkai, jaučiai sujudo ir 
ėmė bėgti. Keliauninkas norė
damas sužinoti, ką rinko nuo 
šių gyvulių paukščiai, 
nušovė vienį jautį. Pamatė, 
kad šiū gyvulių plaukuose kai 
kurie vabalai deda kiaušinė
lius, iš kurių atsiranda inkšti
rų. O inkštiriai labai įkyrūs 
gyvuliams. Tuos vikšrus paukš 
čiai gaudė, o jaučiams to ir te
reikėjo.

Kitas paukštis panašiai pa
sitarnauja net baisiam didžiu- 
Mul raganosiui. O su krokodilu 
visų geriausia draugauja vienas 
mažutis paukščiukas. Kro
kodilų labai daug yra Egipte. 
Karšta d’ena krokodilas išeina

GYVENIMAS
Redaguoja KĘSTUTIS CERKEJJŪNAS

LAIMES žiburys nepasiektas

* PERKANTIEMS NAMUS Lietuviai advokatai

IŠ DOMINĖS LŪŠNELĖS,
K. B. Kraučiūno satyriškų ei
lių, tinkamų deklamavimui ir 
dainavimui, rinkinys, ši įdomi išstatytų paveikslų buvo par-

i duoti net 16.Lietuvos ir Amerikos lietuvių 
gyvenimą vaizduojanti knyga 
teparduodama po 1 dol. Užsi
sakykite. Pinigus autoriui ga-. 
lėsite pasiųsti ir vėliau, kai J- 
sitikinsite, kad knyga verta do 
lerio. Rašykite: K. B. Krau- 
ciunas. Daynard Drive, Can
ton, Conn. °

jų

DR. M. J. COLNEY 
148 Grand Street 

WATERBURY, CONN. 
Telefonas .3-4747 

PRIĖMIMO VALANDOS: 
quo 10 vai. rvte iki 8 vai. vak.

A. MIEŽIS
ALUS, DEGTINĖ, VYNAS

2207 N. 2nd STREET,
• PHILADELPHIA, PA.

REgent 9-4156

JONAS SUTKAITIS, 
Laikrodininkas. 

Parduodami nauji ir 
taisomi bei atnaujinami 

seni laikrodžiai.
449 Grand Street, 

Brooklyn 11, N. Y.

LEONA’S BAR & RESTAURANT '

fifty

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

EVergreen 4-9414

BŪKIT SVEIKI

VAKAR IR RYTOJ
(Atkelta iš 5 psl.)

Tačiau Hitleris pats daug 
sunaikino, gėdindamasis. Tuoj
po karo, išsilikusių paveikslų 
vertė krito, jais laikytojai norė 
jo nusikratyti, bijodami, kad 
nebūtų palaikyti nacių simpa- 
tikais.

Bet dabar, kada nacių vadai 
išleidžiami iš kalėjimų, kada, 
net garsioji “Buchenwaldo ka
lė” Dse "Koch, kuri iš kalinių 
odos darydavosi lempoms aba
žūrus, drįsta reikalauti,' kad bū 
tų paleista iš kalėjimo, nebijo
ma “suvenyrus” parodyti ir 
Hitlerio paveikslų kaina pakilo 
net iki 20,000dolerių.

QUALITY MARKET
VICTOR ABECUNAS, Sav.

356 PARK STREET, 
NEW BRITAIN, CONN.

TRAUN’S CAFE
Na £ 16th Street 

and Spring Garden
Tel LO 7-8662, LO 7-4967

Res. Cheltenham 2562

didelę Įtaką į šiauriečių poli
tiką. Tiek didelę, jog keliais 
metais vėliau Lincoln pasakė:

— Mano pats didžiausias 
rinkėjas buvo žmogus, kuris 
neturėjo teisės balsuoti: tai 
senas negras Tomas!
REPUBLIKONŲ PRADŽIA

Tame laikotarpy “wig” par
tija ištirpo ir ant jos griuvėsių 
susikūrė iš buvusių federalis- 
tų ir “know-nothing”, nauja 
republikonų partija, kuri greit 
išplito.

Kas buvo tie “know-noth
ing”? Tai amerikiečiai, kurie 
pretendavo esą “gryno krau
jo”, nusistatę prieš imigran
tus, kaž ką napanašaus į “Ku- 
Klux Klan”. Pradžioje tai buvo 
slapta organizacija, kurios na
riai įstodami duodavo priesai
ką, pasižadėdami į visus klau
sinėjimus apie jų organizaciją 
atsakyti: “Aš nieko nežinau” 
(“I know nothing”), iš ko ir 
paėjo jų pavadinimas.

Keletą metų jų organizacija 
buvo labai madoje, paskui 
dingo, nustelbta jaunos repu- 

. blikonų partijos, kurios skel
biamas izoliacionizmas daug 
ką vyliojo...

Bet 1865 metais Baltuose 
Rūmuose triumfavo pietiečiai, 
apgyvendindami ten savo kan
didatą James Buchanan. Ta
čiau visas jo protingumas, visi 
sugebėjimai, nesukliudė kivir
čams tarp pietiečių ir šiaurie
čių, kurie artėjo prie tragedi- 

. jos.
Kitą savaitę: Abraham Lin

coln krauju užantspaudavo A- 
merikos vienybę.

12 Shore Lane, Bay Shore, L.I.
Telef. Bay Shore 3710

Susitarus: pirm., tree ir 
penkr. visą dieną ir šeši, 
tik iš ryto.

r
POVILANSKU BARAS IR RESTORANAS

SALE ŠEIMYNINĖMS PRAMOGOMS
158 GRAND STREET

TeL EVergreen 4-9737 BROOKLYN, N. Y.

- GYDYMAS BE VAISTU iR OPERACIJŲ

ALBERT SCOLNICK
CHIROPRACTOR 
Ave.1039 Brighton Beach 

’ Brooklyn, N. Y.
Tues., Thurs 9:30 A. M. -
6-8 P. M. Sat. 9:30 A. M.

. NIGHTINGALE 8-1500

5 P.M.
5 P.M.

385 Parkside Avenue
Brooklyn, N. Y. 

Mon<’-, Wed. & Fri. 
1-4 P. M. 7-9 P. M.

INgersoll 2-8490

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

Woodhaven, L. I., N. Y.

VALANDOS: 
.2 — 3 popiet 

6 — 8 vakare 
Ketvirtadieniai* ir iventad. 
tik susitariu 
Tel. Virginia 9-6125

DR. BLADAS K. VENCIUS
(DANTŲ GYDYTOJAS)

499 Grand Street

VALANDOS: 
9 — 12 ryte 
2 — 9 vakare 
Penktadieniais uždaryta 
Tel. Ofiso STagg 2-0701 
Namų — Jamaica 6-3834

DR. A. PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 So. 4th Street

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

Te!. EVergreen 7-6868

Po neefektingos pergalės ge
gužės 11 d. New Yarke, Lie
tuvių SK vienuolikė praeitą 
sekmadienį buvo išvykusi Į 
Ludlow, Mass, antrosioms rung 
tynėm su Lusitano- FC dėl 
National Amateur Cup Ryti
nių valstybių meistervstės.

8 vai. ryto nuo J. Ginkaus 
krautuvės išjudėjo automobilių 
vilkstinė ir nuotaikingoj ke
lionėj 12 vai priartėjo Ludlow 
miestelį. Lyg stebuklu vos tik 
pirmasis automobilis pasiekė 
tikslą, nustojo liję ir kaitri ge
gužės mėn. saulutė nuskaidri
no dangų bei žemę, o

3 vai. į puikiai apželdintą 
aikštę išbėgo mūsų vyrai: Bag 
donas — Modzeliauskas, Simo- 
navičius — Jėgeris, Saldaitis, 
Steponavičius — Sabaliauskas, 
Kalašinskas, Adomavičius, Jo
kūbaitis, Gražys, šeimininkų 
sudėty buvo matyti naujų vei-

Siaip puolikai neatsisakė sa
vo įprastinio žaidimo — nerei
kalingai vedžiojos!, buvo pa
miršę šaudyti ir nuolatiniai 
ignčyjosi. Atrodo, pribrendo 
laikas mūsų treneriui K. Bra
zauskui (jo šiose rungtynėse 
kažkodėl nesimatė), šią ligą ko 
greičiausiai pašalinti.

Ant. Bg.

ŽAIDYNĖS ATIDĖTOS
Cleveland© LSK žaibas pra

neša, jog II-sios š. Amerikos 
Lietuvių Sporto žaidynės, tu
rėjusios įvykti gegužės 30, 31 
ir birželio 1 d. d. Clevelande, 
sporto klubams pageidaujant, 
nukeliamos į liepos 4,5 ir 6 d. 
Atidėjimo priežastis — mokslo 
metų baigiamieji egzaminai 
universitetuose, kolegijose ir 
vidurinėse mokyklose, dėl ku
rių daugis sportininkų žaidy
nėse nebūtų galėję dalyvauti.

Dr. S. Bieži*

KAS REIKIA ŽINOTI APIE ŠIRDĮ
ŠIRDIES VEIKSMAS

širdies veiksmai yra gana sudėtingi ir be 
galo svarbūs. Būdama sveika ir normaliai veik
dama, ji gali atlaikyti didžiulius sunkumus bei 
staigmenas. Dažniausiai pats žmogus nieko ne
jaučia ir net nežino jos pastangų svarbumo. 
Tačiau, jai vienaip ar kitaip pakrikus, sune
galavus, pašlyja ir visa sveikata.

širdis visų .pirmiausia yra pompa, kurios 
uždavinys tiksliai varyti kraują po visą kūną, 
šį jos veiksmą kraujo cirkuliaciją. Kraujas kū
ne ne teško vietoje, kaip vanduo baloje, bet 
nuolatos čiurlena, kaip sraunas upelis, šį svar
bų veiksnį širdis atlieka savo nuolatiniu pla
kimu, kurio normaliai nejaučiama.

Tas širdies plakimas pasireiškia ritmišku 
kamaraičių susitraukimu ir išsiplėtimu, ir tai 
visada vyksta automatiškai iš valandos į va
landą, diena iš dienos. Tas plakimas prasideda 
apie šešius mėnesius prieš užgimimą ir trun
ka iki paskutinės gyvenimo minutės.

Kraujo cirkuliacija vyksta šia tvarka: 
kraujas iš didžiulių venų įsilieja į abidvi viršu
tines kamaraites, kurių susitraukimu per są
smaukas tas visas kraujas įstumiamas į apa
tines kamaraites. Iš čia ritmiškai besitrau
kiant abiem apatinėm kamaraitėm, jų vožtu
vai sklandžiai užsidaro, ir tas kraujas didele 
šių kamaraičių jėga įpumpuojamas į didžiąsias 
arterijas, kurių vožtuvas irgi sklandžiai užsi
darius, jis yrą stumiamas tolyn nuo širdies ir 
taip skirstomas po visą kūną.

Ilgainiui jau tas kraujas vėl sugrįžta į 
viršutines kamaraites. Ir taip pasireiškia krau
jo apytaka. Kitaip sakant, kraujas visą žmo
gaus gyvenimą cirkuliuoja be mažiausios per
traukos. Tai išimtinai pareina nuo širdies 
kamaraičių ritmiškų judesių — išsiplėtimų ir 
susitraukimų, kurie turi veikti sistematingoje 
eilėje. ■

šiai tvarkai pakrikus arba vožtuvams tiks
liai neužsidarant ir neatsidarant, žmogaus 
sveikata nemenkai nukenčia, o neretai ir pa
čiai gyvybei sudaro pavojų. Kad cirkuliacija 
vyktų normaliai, būtinai reikia sveikos širdies 
ir sveikų kraujagyslių.

širdis turi grupes nervų, kurie kontroliuo
ja ir diriguoja jos veiksmus, kaip koks nors 
generolas vadovauja savo kariuomenės nusta
tytos krypties žygiavimą.

širdis taipgi turi j austinių nervų, kurių 
impulsais pasireiškia įvairūs skausmai tam 
tikrais širdies ligų atsitikmais. Kitokių pajau
timų, turinčių galimybę reaguoti, į aplinkumą, 
širdis neturi. Todėl ji nieko bendro neturi ir 
su tuo, kas aplink mus dedasi ar kaip mes jau
čiamės. šitai yra jau smegenų reikalas.

Širdies plakimo greitis nėra vienodas, kū
dikio yra labai skubus, o augant palaipsniui 
lėtėja. Suaugusio žmogaus vidutinis širdies 
plakimas skaitomas apie 70 kartų per minutę. 
Tai tik bendra skaitlinė, nes ji įvairuoja kiek
vienam žmogui individualiai, bet tai laikoma 
normaliu reiškiniu. Poilsio metu širdis plaka 
lėčiau, o sunkų darbą dirbant, bėgant — sku
biau. Ir tai yra normalu ir reikalinga. Širdis 
turi didelio pajėgumo prisitaikyti prie Įvairių 
aplinkybių ir pakelti daug visokių nenormalu
mų, net sau nepakenkdama.
KRAUJO REIKŠMĖ

Plačiau kalbant apie širdį, negalima pra
leisti kraujo ir jo cirkuliacijos reikšmę norma
lią sveikatą išlaikant. Paprasta akimi žiūrint, 
kraujas yra tik raudonas skystis, paplūdęs po 
visą kūną. Tikrumoje gi jis yra kur kas labiau 
sudėtingesnis. Kraujas susideda iš. dviejų da
lių: viena, skystoji medžiaga, kuri esti •gelsvos 
spalvos ir labai panaši į vandenį vadinama 
plazma. Tai ta pati plazma, kuri taip 
pagarsėjo II pas. karo metu, išgelbėdama gy
vybes tūkstančiams kareivių. Ji ir taikos metu

------------------- -------------- --------------------------------------------------------- - J i

DR. A. S. KASHLANSKY 
DANTŲ GYDYTOJA •

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

= ■- ■ v >- . ..................................- i ■ it

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

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

Virš Lexington Ave. požeminio traukinio stotie*. Lengva privažiuoti ii 
visur. Atskiri laukimo kambariai vyrams ir moterim*.

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 S 1.00. *

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

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

SCHOLES BAKING, Inc.
DUONA—GERIAUSIA DUONALIETUVIŠKA

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

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

dų (kai kurių žiūrovų tvirtini
mu, buvę įteikta ir profesio
nalų).

Pirmosios minutės priklauso 
mūsiškiams. Aštrų Sabaliausko 
šūvį vartininkas nukumščiuo- 
ja į kampinį, kuris lieka neiš
naudotas. Netrukus iniciaty
vą perima šeimininkai, tik Bag

Žaidynių programa lieka ta 
pati. Dalyvių registracija pra
tęsiama iki birželio 15 d. Jau
nių, jaunučių ir mergaičių am 
žiaus ribos paliekamos tas pa
čios.

Dalyviai registruojasi ir 
smulkesnių Informacijų gauna 
šiuo adresu: A. Bielskus, 770

eono- pastebėtina orientacija gmsT St., Cleveland 8, Ohio.
ir bepriekaištinis gaudymas vi
sus pavojus likviduoja. 600 žiū-
rovų minia mūsų vartininkui 
kelia ovacijas.

15 miri. prasiveržęs Luisita- 
no FC dešinysis sparninis Per- 
eira heklaidomai įskelia į kam
pą 1-0, o dar po 10-ties minu
čių tas pats žaidikas antrą 
kartą nuginkluoja mūsų var
tininką. 35 min. Kalašinskas 
labai jau brutaliu būdu per
verčiamas baudos aikštėje. De
ja, teisėjas neranda reikalo 
priteisti 11 m baudos ir pasi-

Yorko, 
ir kitų 
skatina 
žygius, 

sakoma,

ŠACHMATININKAI
Gegužės 17 d. Brooklyn© L- 

AK šachmatininkai žaidė Me
tropolitan B kl. pirmenybių 
rungtynes su Marshall CC ir 
pralaimėjo 3-4. Partijos: Re- 
pečka (b) — Smirk 1-0, Stak- 
nys (j) — Wolff 1-0, Paškevi
čius (b) — Kenny 0-1, Galmi- 
nas (j) — Forbes 0-1, Šukys 
(b) — Persinger 1-0, Merke
vičius (j) — Lorre 0-1, Vilpi- 
šauskas (b) — Cook 0-1. Labai 
galimas dalykas, kad Marshall

THE WISE OLD OWL SAYS:

Starta SAVINGS BANK Account Now

THE KINGS COUNTY
Savings Bank

135 BROADWAY at BEDFORD AVE.
5.39 Eastern Parkway at Nostrand Avenue 

Member Federal Deposit Insurance Corporation

Jau 10 metų, kai visi klauso . t •
“LIETUVOS ATSIMINIMŲ” " 

radijo valandų,
kurios yra transliuojamos šeštadieniai* nuo -4,45. ;iki 5,30 va- , 

landos iš stotie* WEVD (1330 klc. — 5000 W). . • .
Direktorius Jokūbas J. Stukas, 1264 White St., Hillside

N. J. TeL WAverly 6-3325. " "

Virginia 9-3112 . /'

PARK F LORI ST 
Matthew Mažeika

Gėlės priistatomos į het kurtą 
pasaulio vietą.

8915 JAMAICA AVE., WOODHAVEN 21, N. Y.
(Skersai nuo Haven teatro)

LIETUVIŲ RADIJO PROGRAMA
JUOZAS GINKUS, VEDĖJAS 

ŠEŠTADIENIAIS, NUO .2 IKI 3 V AL. PP.
Iš WWRL, 5000 kcl.

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

i*

PASKOLŲ FONDAS žemu nuošimčiu teikia paskolas LIE
TUVIŲ STATYBOS IR PASKOLOS B-vė, Elizabeth, N. J. vei
kia nuo 1913 m.
Narys New Jersey Taupymo ir Paskolų Lygos ir Jungtinių Valstybių 

Taupymo ir Skolinimo Lygos.
Teirautis: Tel.: Elizabeth 2-5225, J. Kirk

j ‘

r

Lithuanian Building & Loan Association
269 SECOND ST., ELIZABETH, N. J.

Fasolino Memorials
Fank Fasolino, Sr., 
Ernest Fasolino, 

GAUNAMI ĮVAIRIAUSIO 
MAUZOLIEJAI

Savininkas 
Biznio vedėjas.

STILIAUS PAMINKLAI, 
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 Fasoliio 
Memorials paminklų parodas...
DIRBTUVĖ IR PARODA:

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

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

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

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

I

J

ALLIANCE CRYSTAL COCTAIL BAR
Kazys ir Alvina Buividai 

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

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

80 ST. MARKS PLACE NEW YORK, N. Y.
(8th St. ir 1st Avenue) GRamercy 7-9765

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

EVergreen 7-9394

WM. J. DRAKE
t (DRAGŪNAS) 

854)3 Wareham PL
JAMAICA ESTATES 3. N.

JAmaica 3-7722

ALFRED J. WENTZ 
225 S. 4th Street, 

BROOKLYN H, N. Y.
EVergreen 7 8067

ANTHONY J. WESLAN 
(VIŽLANSKAS)

16 Court Street,
BROOKLYN. N. Y.

MAin 5-1260

Anthony Grigalis
KONTRAKTORIUS -

Namų statybai, taisymui, medžio 
darbams, šingeliavimui, stogų 

dengimui, dažymui ir tt.

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

NEwton 9-3215

JOSEPH VASTUNAS 
Real Estate & Insurance 

Paskolos namams 
1908 Gates Avenue 

Brooklyn, N. Y. 
GLenmore 5-7285

L

JON£S PATAŠIUS 
žiedai, laikrodžiai, jų tai

symas, kosmetika~~~tr 
religiniai dalykai. 

307 GRAND STREET
Brooklyn, N. Y.

ROEBLING SUPPLY Co.
I. FISHMAN

taisome viską, kas priklauso 
pečiams. Parduodame naujus 

pečius žemomis kainomis.
'Para.r/ia vimas garantuotas.

244 ROEBLING SHREET,
BROOKLYN 11. N. Y. 
Telefonai: EV. 7-5633

UL. 5-0083

Mes 
gaso 
geso

plačiai bei dideliu pasisekimu vartojama civi
linėje praktikoje.

Antra dalis, tai raudoni ir balti kūneliai 
arba rutuliukai, kurie laikomi kita medžiaga. 
Ir vieni ir kiti yra apskriti ir paplok-šti ir taip 
smulkučiai, kad, reikia mikroskopo, norint 
juos pamatyti. Raudonieji kūneliai yra taip 
maži, kad viename arbatiniame šaukšte kraujo 
jų yra iki 200,000,000 — ir kraujas yra skystas, 
kaip vanduo. O visame žmogaus kūne jų pri- 
skaitoma bilijonų bilijonais.

Toks, žmogaus protui neįsivaizduojamas, 
skaičius kas minutę praplaukia be jokio susi- 
trukdymo ar užsikimšimo. Baltieji kūneliai 
šiek tiek didesni^ ir jų skaičius, nepalyginti^ 
fhažesnis, vos tik 320,000 kraujo šaukštuke.

Raudoni kūneliai savyje 'turi geležies, ku
ri ir suteikia jiems tą raudoną spalvą. Gele
žies stokuojant, kraujas palšėj a, o jos pertek
liui esant, kraujas pasidaro giliai raudonas. 
Raudonųjų kūnelių patą svarbumas yra tas, 
kad jie pasiima deguonį ir jį pristato visam 
kūnui, kuris be jo negali ilgai gyventi. Deguo
nį jie pasiima plaučiuose, kai kraujas per juos 
teka. Jei plaučiuose trūksta deguonie tai ir 
visas kūnas dėl to kenčia. Pasireiškia tam tik
ras pamėlynavimas, kas" rodo pavojų pačiai 
gyvybei.

Todėl gydytojai ne be reikalo tvirtina ir rei
kalauja, kad gyvenamuose kambariuose visa
dos būtų užtenktinai tyro oro. Čia ir‘yra viena 
tų priežasčių, kodėl reikta vėdinti kambarius 
kiekvienu metų laiku, ir dėl kitokių priežasčių 
kartais trūksta deguonio, bet apie tai šiuokart 
nekalbame. •

Kraujas arterijose, prisipildęs deguoniu, 
turi šviesiai raudoną spalvą, o venomis grįžda
mas į širdį — tamsiai raudoną. Tad pagal 
spalvą ir galima tuojau pat pasakyti,'iš kur 
tas kraujas eina — iš arterijų , ar venų. O esti 
ir taifr kad ir arterijose kraujas būna tąmsial 
raudonas, bet šituo atveju tai ženklas, kad 
deguonio stoka visame kūne ir tai reiškia, kad 
gyvybei pavojus.

Baltieji kraujo kūneliai eina sveikatos sar
gybą. Tai jie yra tie Ištikimi ir paklusnūs ka-

reiviai, kurie, bet kokios ligos atveju, sutartinai 
puola tų bakterijų naikinti, šitaip jie labai 
dažnai jas nugali, ir ligonis pagyja. Gamta 
yra net taip patvarkiusi, kad jde pagaminami 
labai trumpu laiku, ir todėl, jei jų pritrūksta 
kovoje, netrukus jų naujos galybės metamos į 
kovą, žinoma, jų daug žūsta, bet ir priešų — 
bakterijų paklojama: Pergalė esti ten, kur jė
gų persvara. Jei baltieji kūneliai nugalimi, tai 
ligoniui jau maža vilties pasveikti. Priešingu 
atveju — ir be ypatingos kitokios pagalbos 
ligonis pasveiksta, šitai iš dalies paaiškina tai, 
kad kartais vienodomis aplinkybėmis vienas 
ligonis pasveiksta, o kitas miršta.

Pastaraisiais laikais kai kurie naujieji 
vaistai dažnai labai ligoniams pagelbsti. Mat, 
tie kone stebuklingi vaistai dažnai veikia prie
šą kaip atominė bomba, nes baltiejir kūneliai 
vis dar tebekariauja senoviniu būdu ir ginklais. 
Bet, bendrai reikia pasakyti, kad be baltųjų 
kūnelių ir menkos bakterijos nebūtų galima 
nugalėti.

Vidutiniškai žmogus turi apie šešias kvor
tas kraujo, kurio maždaug tiek ir tereikia.nor
maliai gyventi. Bet nėra pavojaus, jei kartais 
staigių kraujoplūdžių atvėjais netenkama apie 
dešimtį procentų. Tik jau netekus iškart dau
giau kvortos, atsiranda gyvybei pavojus.

tenkina laisvu smūgiu, kuris 
neišnaudojamas. Kėlinio pa
baigoj Jančevskis pakeičia Ch. 
Simona vi čių, bet tai gyvumo 
vienuolikei . neduoda. Kėlinys- 
taip ir baigiamas 2-0 Lusitano 
FC naudai.

Po pertraukos, pirmoj minu
tėj, Sabaliauskas vykusiai pa
kelia kamuolį prie vartų, ir Jo
kūbaitis galva ženklina 1-2. 
Gausūs lietuviškieji žiūrovai, o 
jų privažiavo iš New 
Bostono, Springfieldo 
vietovių, džiūgauja ir 
mūsiškius į tolesnius 
Deja, tuoj pat, kaip
nušienaujamas Kalašinskas ir 
jo vietoj įeina J. Simanavičius. 
Priešininkai vėl užgula mūsų 
vartus ir vieną jų šūvį Jančev
skis nelaimingai nukreipia į 
savo šventovę. Bagdonas dar 
bando gelbėti, bet kamuolį su
čiumpa už vartų linijos ir tei
sėjas, nors pats nebūdamas 
tikras, įvartį užskaito. šis įvy
kis galutinai palaužia mūsų 
vienuolikės kovos dvasią. Li
kus 15 min. iki pabaigos, Bag- 
džiūnas pakeičia J. Simanavi
čių. Kurį laiką lietuviai pri
spaudžia, tačiau didžioji klai
da, delsimas, suardo visus de
rinius. Galutinė pasekmė taip 
ir lieka 3-1 šeimininkų naudai. 
Teisėjavo Rodgers (Philadel
phia). —

Tuo būdu Rytų valstybių 
National Amateur Cup laimė
toju tapo Lusitano FC, per dve 
jas rungtynes surinkę įvarčių 
santykį 5-4 ir JAV baigmėje 
žais su St. Louis Raiders.

Analyzuojant mūsų žaidikus, 
reikia iškelti puikią Bagdono 
formą. Jis išgelbėjo lietuvius 
nuo didesnio pralaimėjimo. 
Dar išskirtinas pasigėrėtinai 
pasirodęs Saldaitis, visiškai pri 
temdęs priešininkų vidurio 
puoliką.

CC šiose pirmenybėse laimės j 
pirmąją vietą, nors į ją preten 
duoja ir Brooklyn© CC, su ku
riuo mūsiškiams .teks susikib
ti gegužės 24 d. Tai bus-pasku- 
tinęs pirmenybių rungtynės 
mūsų šachmatininkams, kurie 
tikisi sugriebti vidurinę vietą 
(dalyvauja 9 komandos).
SEKMADIENĮ FUTBOLAS

Gegužės 25 d. DAFB koman
dos, jų tarpe ir Lietuvių SK, - 
pirmenybių rungtynių neturi, 
nes tą dieną Triboraugh sta
dione, Randalls Island, 3 vai. 
įvyksta tarptautinės futbolo 
rungtynės Manchester United 
(1952 m. Anglijos meisteris)— 
Stuttgarto Kickers.

Kurį laiką neturėjo DAFB 
lygos iki, pirmenybių rungty-J 
nių, mūsiškiai jau yra pelnę 
meisterio vardą, nes i£ 21 r, 
yra surinkę 39 tšk. ir įvarčių 
111-22. Jokia kitą vienuolikė 
lietuvių pasivyti negali. Mūsiš
kiams yra likę žaisti trejos 
rungtynės. Į antrą vietą taiko 
Mineiwa SC, Magyar SC ir 
Sportfreunde Passaic.. Dau
giausia vilčių turi Minerva SC. 
Kaip žinoma, dvi pirmosios 
komandos kitą sezoną žais 
DAFB aukštojoj lygoj.

PHILIP BENDER
AVALINĖS KRAUTUVE

Musę krautuvėje galima gauti balų^ 
tinkamų visiems keturiems metų sėkliams.

Lietuviams ypač gerai žinoma 
mūsų avalinės kokybė.

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

Telefonas: E Ver green 7-7411
KĖEEN kol coal co.

LISAUSKO ANGLIŲ KOMPANIJA 
Anglys. Coke ir Aliejus

496 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y
Gyvenamoji vieta:

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI;i

JUOZAS GARŠVA ;
231 Bedford Avenue, ' Brooklyn, Ji. Yw

KOPLYČIA LAIDOTUVĖMS •
Telefonas, EVergreen 8-9770 ' O* i-r

. •• . * * •
• IPr*4, T --*'»■ ' *

’•*į A > . "■'* — C * f * -
t >'

Telefonas: EVergreen 4-8934

PARAMOUNT BAR & GRILL
STANLEY MISIŪNAS IR SŪNUS EDWARDAS MISIŪNAS

Lietuviška Užeiga, kur visi myli užeiti.
Pavieniai ir su šeimom, ir svečiai būsite maloniai aptarnauti

Importuoti konjakai — Užkandžiai — Televizija — Muzika — Sportas x-I

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

Paminklai
J0S- BERMEL INC-

H. H. ALTHOFF, Pres.
PAVYZDŽIAI IR ĮSTAIGA

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

MIDDLE VILLAGE, QUEENS COUNTY, N. Y.
!el. DAvenport 6-2393 'DAvenport 6-2633

T 
*

A. ANDRIUŠKEVIČIUS
Laikrodininkas

Taisomi laikrodžiai, parduo 
darni . laikrodžiai, .. _ žiedai; 
apyrankial auskarai ir t.t.

485 GRAND STREET
Brooklyn 11, N. Y.

(Ray’s Liquor Store) 
Didelis įvairių rūšių degtinės 

ir vyno pasirinkimas.
Juozas ir Izabelė Misiūnai, 

Savininkai
103-55 LEFFERTS BLVD. 

RISHMOND HILL, N. Y.
Virginia 3-3544

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

223 SECOND AVENUE, 
Room 14

Tel. GR. 7-7697

PERVEŽIMAS 
keleivių, bagažo ir daiktų 

mieste ir už
miesty iki bet 'į 
kokio nuo ' 
tolio 

ir pristatoma 
stočių ir uos-

Bagažas paimamas 
iš visų gekž. ir aut. 
tų-
Skambinti: 6-10 ryto ir 6-10 vak.

Tel. CYpress 9-7879 
(neatsiliepus, skambinti

LUdlow 8-7567)
M. Shulgin Transportation 

24)68 Anthony Avenue,
New York 57, N. Y.

STEPHEN AROMISKIS -
(ARMAKAUSKAS)

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

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.

NAUJA gyduolė

□

Alexander’s Nauja 
Maistinga Gyduolė 
yra mišinys riešu
tų,uogų, šaknų ir 
lapų ji yra varto
jama nuo visokių 
nerviškų ligų ir

galvos skaudėjimų, 
ir lytiško silpnumo,

MATHEW >. BALLAS FUNERAL HOME 
MATHEW P. BALLAS, 

Direktorius 
660 GRAND STREET, 
Tel. STagg 2-5043

CAPPIELLO KRAUTUVĖJE'
ALB. BALTRŪNAS-BALTON,

Reikalų Vedėjas
BROOKLYN, N. Y.

NOTARY PUBLIC

Tačiau dar nieko nepasako pakankamas 
kraujo kiekis. Yra labai svarbu, kad raudonieji 
kūneliai turėtų pakankamai geležies, kuri va
dinama hemoglobinu. Geležies stoka sudaro 
tokią padėtį, kurioje deguonis nebegali įsijung
ti į tuos kūnelius ir nebegali būti pristatytas į 
kūno audinius.

Kraujas keičiasi kasdieną. Kasdien nauji ’ • 
kūneliai gimsta ir senieji miršta. Vidutiniškai 
jie gyvena 5-6 savaites. Per tą laiką seni kū
neliai pakeičiami naujais, kurie atsiranda ir 
bręsta kaulų smegenyse. Kad visa tai vyktų 
normaliai, be nukrypimų, reikalinga atatinka
ma žaliava, iš kurios susidaro kraujas. O tos 
žaliavos geriausias ir praktiškiausias šaltinis 
yra žmogaus kasdieninis maistas, kuri turi 
būti kasdieną skalsus ir turįs pakankamą! me
džiagų kraujui atstatyti.

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

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

Jau 36 metai, kat Cappiello 
savo klijentams.

Visi Brooklyno ir apylinkės 
krautuvėje.

Cappiello krautuvėje gaunamos

sąžiningai tarnauja visiems

lietuviai perka Cappiello

nerviškų 
nuo šalčių 
greito pavargimo, gera nuo in- 

. kstų (kidneys) ir dėl visokių 
vidurių nesveikumų — ištver
mingas maistas ir stimuliuo
jantis tonikas. Nežiūrint kokia 
liga sirgtumėt, šitame mišiny 
yra pastiprinimų. Vartojama 
arbatos formoje. Svaras $8.00, 
pusė svaro $4.00, ketvirtis sva- 
ro$2.00._____________ _______

Prisiunčiam į namus.
ALEXANDER’S CO.

414 WEST BROADWAY, 
South Boston 27, Mass.

SHAUNS FUNERAL HOME
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

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

ROGERS FUNERAL HOME
P. RADZEVIČIUS, Direktorius 

a

Telefonai, STagg 2-4409

Koplyčia Laidotuvėms — NOTARY PUBLIC

Vis! šie laidotuvių direktoriai išnuomoja 
automohilins įvairiems reikalams

plokštelėslietuviškos

11, N. Y.

D Aver port 6-0259

THOMAS MATAS
REAL ESTATE 
81 Fox Street 

Waterbury, Conn.

FOTOGRAFAS 
65 - 23 Grand Avenue 

Maspeth, N Y

CAPPIELLO KRAUTUVĖ
706 GRAND ST., BROOKLYN

EVergreen 8-7848

NAUJAI ATIDARYTAS

JULIUS’ RESTAURANT
JULIUS DAUGMAUDIS, 

Saviamka*
ĮVAIRŪS GĖRIMAI, PIRMOS RŪŠIES MAISTAS 

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



PAUKŠČIŲ NAUDINGUMAS IR 
JŲ DRAUGYSTĖ SU GYVULIAIS

KULTŪRINĖS
NAUJIENOS

Daug daugiau pasaulyje yra 
tokių paukščių, kurie naikina 
drugius, muses ir kitus vabz
džius. Daugiausiai vabzdžių 
išnaikina varnėnai. Ariant jie 
linksmai šokinėja paskui arto
ją ir sulesa daugybę vikšrų.

Prieš pusantro . šimto metų 
šiaurės Amerikoje gyventojai 
naikino varnėnus. Bet po me
tų jie būtų brangiai mokėję, 
kad tik varėnų vėl būtų galė
ję įsiveisti. Nesant varnėnų 
vabalai smarkiai naikina ja
vus ir sodus.

iš upės į seklumą, iškiša iš van 
dens galvą, išsižioja ir gulėda
mas šildosi saulėje. Dažnai ant 
krokodilo sprando ant jo gal
vos galima matyti mažutį vik
rų paukščiuką, kuris bėgioda
mas rankioja nuo jo vikšrus ir 
purvą. Paukščiukas be baimės 
lenda į prasižiojusį, baisų snu
kį, bėginėja po jį lyg po kranto 
smėlį, ir išvalo ilgus prisivė
lusius jo dantis. Krokodilas 
galėtų tą paukščiuką suėsti, 
bet jis jam nieko blogo nedaro, 
kadangi krokodilui jisai reika
lingas. Tą paukščiuką vadina 
“krokodilo sargu”, jį žmonės

jau žinojo net žiloje senovėje. 
Afrikoje gyvena mažutis pauk 

ščiukas, kurį vadina “bitinin
ku” Bitininku jį vadina dėlto, 
kad jis suranda bičių lizdus ir 
maitinasi laukinių bičių vikš
rais. Pats jis, žinoma, neišims. 
Todėl į tą vietą vilioja žmogų, 
žmogus išdrasko bičių lizdus, 
išsiima medų, o paukščiai su- 
lesa bičių vikšrus. Tuo būdu 
paukščiukas ir žmogus vienas 
antram patarnauja.

Jonas Miškinis

Amerikiečiai kai kuriuos 
paukščius net viliote vilioja į 
savo daržus, nes paukščiai gi
na sodus nuo nenaudėlių vab- 
džių. žaliavarnę jie tyčia lai
ko kambariuose, nes ji išgau
do įkyriąsias muses.

Sunku net pasakyti, kiek 
naudos duoda žmogui 
paukščiai, kurie naikina vabz
džius. Jie apsaugoja sodus, pie Į fOTATC
vas, laukus, girias ir vynuogy- rCf Ui f Į fl Į |

Pietų Rusijoje skėriai, arba 
šarančiai ir kiti vabalai labai 
gadina laukų pasėlius.Į tas vie 
tas, kur atsiranda vabalų, su
sirenka aibės paukščių ir tuoj 
jų daugybes ’išnaikina. Ypač 
skėrius lesa strazdai. Kur skė
riai, ten ir starzdai. žvirblis 
taip pat naudingas, nes jis gau 
do muses ir naikina vikšrus. 
Per vieną savaitę žvirblių pora 
vaikams sugauna ir parneša 
3360 vikšrų, arba po 480 vikš
rų kasdien. Be to, juk ir patys 
seniai žvirbliai juos ėda. O 
kreždės tik įvairius vabzdžius 
ir gaudo. <

Kol geras oras, vabzdžiai 
skraido aukštai, o kai drėgnas 
— žemai, pačia pažeme. Pas
kui juos seka kr ag ž dės, ir žmo 
nes tuo būdu orą spėja. Vienas 
anglas norėjo sužinoti, kiek 
musių kregždė sugauna per va
landą. Atsisėdo netoli kregž
dės lizdo ir sekė, kiek kartų 
per valandą ji atskris į savo 
lizdą. Suskaitė 40 kartų. Vadi
nasi, sugavo bent 40 musių.

Kai kurie paukščiai muses 
ir vabalus gaudo savotiškai. 
Pavyzdžiui, geniai vabalų ieš
ko po medžių žieve. Jie ieško 
medžių graužikų ir suradę ka
la žievėje savo ilgu ir tvirtu 
snapu skylę, .pro kurią įkiša 
lankstų ir ilgą liežuvį vabalui 
iš po žievės ištraukti. Vabalas 
žinoma, niekur neištrūks.

Kai kurios genių rūšys gali 
suverti vabalus ant savo liežu
vio, lyg ant segtuko.

Paukščiai, kurie ryja vabz
džius, yra naudingi augalams 
ir gyvuliams.

Pavyzdžiui, žinome, kaip gy
liai ir sparvos kankina gyvu
lius. Viena karvė, nežinodama 
•kaip nusikratyti sparvų, išoko 
iki pilvo į vandenį kur plau
kiojo antys. Antys pamačiu- 
sios, kad apie karvę skraido 
daugybė 
sparvų 
damos 
sparvas,
jo tarytum suprasdama, ką 
antys daro, nors šios ją gero
kai snapais iš visų pusių žnai-

GERIAUSIS

• Biželio pradžioje Queen 
Elizabeth laivu dail. Ad. Gal
dikas su žmona iš Paryžiaus at 
vyksta į Ameriką.

• Bernardas Brazdžionis 
ruošiasi išleisti naują eilėraš
čių rinkinį “Nojaus arka”.

• Jonas Aistis ‘ baigia sure
daguoti Antano Miškinio lyri
ką ir dirba prie Kazio Binkio 
biografijos.

• Vincas Kazokas ieško sa
vo 4 eilėraščių rinkiniui leidėjo.

• Juozas Janušis laimėjo
100 dol. premiją už padarytą 
“White. Bear” bravorui - etike
tę. t

• Vytauto Kasiulio paroda 
Paryžiuje vyksta su dideliu pa 
sisekimu. Pirmąją dieną iš 30

Baltųjų Rūmu...

(Atkelta Iš 4 psl.)
Apie 30,000 pabėgusių negrų, 

buvo prisiglaudę šiaurinėse 
valstybėse. Prasidėjo baisi dra 
ma. Buvę vergai surakinti, bu
vo gražinami jų šeimininkams, 
dažniausiai vėliau užmušami, 
kad išgazdinus kitus vergus. 
Tada negrai pradėjo slaptai 
perbėginėti į Kanadą ir kitur. 
Vergijos priešininkai dažnai 
užstodavo negrus, išlauždami 
kalėjimų duris ir išvaduodami 
pagautus negrus.

Kaip tik tuo laiku pasirodė 
garsioji knyga “Dėdės Tomo

NEW YORKO LIETUVIAI GYDYTOJAI

DR. JANINA SNIEŠKA 
(DANTŲ GYDYTOJA)

448 Jay Str. Room 306,

VALANDOS: 
9—12 ryte 
2—7 vakare 
s utį tarus

kamp. Fulton Str. (miesto centre) Ketvirtadieniais visą dieną 
Ofiso tel. ULster 8-8789 ir šeštadieniais po pietų
Namų tel. TAyior 7-8231 uždaryta. ;

DR. VACLOVAS PAPROCKAS
1357 Bushwick Ave.

Ofiso tel. GLenmore 5-3094
Namų tel GLenmore 3 444 5

važiuoti Jamaica line iki Chauncey St

VALANDOS: 
12:30 — 2 
6 — 8 
Šeštad 10 — 3 
Ketvirtadieniais ir šeši 
dieniais uždaryta

DR. VYTAUTAS AVIŽONIS, M. D.
AKIŲ. AUSŲ. NOSIES IR 

GERKLES LIGOS
30 E. 60th St. New York City

VALANDOS:
Susitarus: antrad., ketv. ir

INSURANCE

ORMAN 4 MCHHSON
111-1S JAMAICA Art

Anne M. Sabliskas
Pirmoji Lietuvaitė 

CHIROPRAKTORE
Ligoniai priimami antradieniais ir 
ketvirtadieniais nuo 6 iki 8 v. v. 

Šeštadieniais nuo 1 iki 5 v. v. 
ir pagal susitarimą

902 BELMONT AVENUE, 
Brooklyn 8, N. X- 

APlegate 7-4236

sparvų, sutaisė tikrą 
medžiolę. Pasišokinė- 
iš vandens, graibstė 
o karvė ramiai stovė

PAUKŠČIŲ DRAUGYSTĖ 
SU GYVULIAIS

Vienas keliauninkas, keliau
damas Afrikoje, matę^ganan- 
tis pievose visą kaimenę lauki
nių jaučių, arba avinjaučių. 
Gyvuliai ramiai ėda žolę, o 
ant jų straksėjo laipiojo ne
pažįstami paukščiai. Nors tie 
paukščiai kapojo jaučių odą, 
bet gyvuliai rodos numanyda
mi, kad taip ir reikia, nė ne
judėjo. Pamatę keliauninkus, 
paukščiai suriko, lyg koki sar- 
gybininkai, jaučiai sujudo ir 
ėmė bėgti. Keliauninkas norė
damas sužinoti, ką rinko nuo 
šių gyvulių paukščiai, 
nušovė vienį jautį. Pamatė, 
kad šiū gyvulių plaukuose kai 
kurie vabalai deda kiaušinė
lius, iš kurių atsiranda inkšti
rų. O inkštiriai labai įkyrūs 
gyvuliams. Tuos vikšrus paukš 
čiai gaudė, o jaučiams to ir te
reikėjo.

Kitas paukštis panašiai pa
sitarnauja net baisiam didžiu- 
Mul raganosiui. O su krokodilu 
visų geriausia draugauja vienas 
mažutis paukščiukas. Kro
kodilų labai daug yra Egipte. 
Karšta d’ena krokodilas išeina

GYVENIMAS
Redaguoja KĘSTUTIS CERKEJJŪNAS

LAIMES žiburys nepasiektas

* PERKANTIEMS NAMUS Lietuviai advokatai

IŠ DOMINĖS LŪŠNELĖS,
K. B. Kraučiūno satyriškų ei
lių, tinkamų deklamavimui ir 
dainavimui, rinkinys, ši įdomi išstatytų paveikslų buvo par-

i duoti net 16.Lietuvos ir Amerikos lietuvių 
gyvenimą vaizduojanti knyga 
teparduodama po 1 dol. Užsi
sakykite. Pinigus autoriui ga-. 
lėsite pasiųsti ir vėliau, kai J- 
sitikinsite, kad knyga verta do 
lerio. Rašykite: K. B. Krau- 
ciunas. Daynard Drive, Can
ton, Conn. °

jų

DR. M. J. COLNEY 
148 Grand Street 

WATERBURY, CONN. 
Telefonas .3-4747 

PRIĖMIMO VALANDOS: 
quo 10 vai. rvte iki 8 vai. vak.

A. MIEŽIS
ALUS, DEGTINĖ, VYNAS

2207 N. 2nd STREET,
• PHILADELPHIA, PA.

REgent 9-4156

JONAS SUTKAITIS, 
Laikrodininkas. 

Parduodami nauji ir 
taisomi bei atnaujinami 

seni laikrodžiai.
449 Grand Street, 

Brooklyn 11, N. Y.

LEONA’S BAR & RESTAURANT '

fifty

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

EVergreen 4-9414

BŪKIT SVEIKI

VAKAR IR RYTOJ
(Atkelta iš 5 psl.)

Tačiau Hitleris pats daug 
sunaikino, gėdindamasis. Tuoj
po karo, išsilikusių paveikslų 
vertė krito, jais laikytojai norė 
jo nusikratyti, bijodami, kad 
nebūtų palaikyti nacių simpa- 
tikais.

Bet dabar, kada nacių vadai 
išleidžiami iš kalėjimų, kada, 
net garsioji “Buchenwaldo ka
lė” Dse "Koch, kuri iš kalinių 
odos darydavosi lempoms aba
žūrus, drįsta reikalauti,' kad bū 
tų paleista iš kalėjimo, nebijo
ma “suvenyrus” parodyti ir 
Hitlerio paveikslų kaina pakilo 
net iki 20,000dolerių.

QUALITY MARKET
VICTOR ABECUNAS, Sav.

356 PARK STREET, 
NEW BRITAIN, CONN.

TRAUN’S CAFE
Na £ 16th Street 

and Spring Garden
Tel LO 7-8662, LO 7-4967

Res. Cheltenham 2562

didelę Įtaką į šiauriečių poli
tiką. Tiek didelę, jog keliais 
metais vėliau Lincoln pasakė:

— Mano pats didžiausias 
rinkėjas buvo žmogus, kuris 
neturėjo teisės balsuoti: tai 
senas negras Tomas!
REPUBLIKONŲ PRADŽIA

Tame laikotarpy “wig” par
tija ištirpo ir ant jos griuvėsių 
susikūrė iš buvusių federalis- 
tų ir “know-nothing”, nauja 
republikonų partija, kuri greit 
išplito.

Kas buvo tie “know-noth
ing”? Tai amerikiečiai, kurie 
pretendavo esą “gryno krau
jo”, nusistatę prieš imigran
tus, kaž ką napanašaus į “Ku- 
Klux Klan”. Pradžioje tai buvo 
slapta organizacija, kurios na
riai įstodami duodavo priesai
ką, pasižadėdami į visus klau
sinėjimus apie jų organizaciją 
atsakyti: “Aš nieko nežinau” 
(“I know nothing”), iš ko ir 
paėjo jų pavadinimas.

Keletą metų jų organizacija 
buvo labai madoje, paskui 
dingo, nustelbta jaunos repu- 

. blikonų partijos, kurios skel
biamas izoliacionizmas daug 
ką vyliojo...

Bet 1865 metais Baltuose 
Rūmuose triumfavo pietiečiai, 
apgyvendindami ten savo kan
didatą James Buchanan. Ta
čiau visas jo protingumas, visi 
sugebėjimai, nesukliudė kivir
čams tarp pietiečių ir šiaurie
čių, kurie artėjo prie tragedi- 

. jos.
Kitą savaitę: Abraham Lin

coln krauju užantspaudavo A- 
merikos vienybę.

12 Shore Lane, Bay Shore, L.I.
Telef. Bay Shore 3710

Susitarus: pirm., tree ir 
penkr. visą dieną ir šeši, 
tik iš ryto.

r
POVILANSKU BARAS IR RESTORANAS

SALE ŠEIMYNINĖMS PRAMOGOMS
158 GRAND STREET

TeL EVergreen 4-9737 BROOKLYN, N. Y.

- GYDYMAS BE VAISTU iR OPERACIJŲ

ALBERT SCOLNICK
CHIROPRACTOR 
Ave.1039 Brighton Beach 

’ Brooklyn, N. Y.
Tues., Thurs 9:30 A. M. -
6-8 P. M. Sat. 9:30 A. M.

. NIGHTINGALE 8-1500

5 P.M.
5 P.M.

385 Parkside Avenue
Brooklyn, N. Y. 

Mon<’-, Wed. & Fri. 
1-4 P. M. 7-9 P. M.

INgersoll 2-8490

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

Woodhaven, L. I., N. Y.

VALANDOS: 
.2 — 3 popiet 

6 — 8 vakare 
Ketvirtadieniai* ir iventad. 
tik susitariu 
Tel. Virginia 9-6125

DR. BLADAS K. VENCIUS
(DANTŲ GYDYTOJAS)

499 Grand Street

VALANDOS: 
9 — 12 ryte 
2 — 9 vakare 
Penktadieniais uždaryta 
Tel. Ofiso STagg 2-0701 
Namų — Jamaica 6-3834

DR. A. PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 So. 4th Street

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

Te!. EVergreen 7-6868

Po neefektingos pergalės ge
gužės 11 d. New Yarke, Lie
tuvių SK vienuolikė praeitą 
sekmadienį buvo išvykusi Į 
Ludlow, Mass, antrosioms rung 
tynėm su Lusitano- FC dėl 
National Amateur Cup Ryti
nių valstybių meistervstės.

8 vai. ryto nuo J. Ginkaus 
krautuvės išjudėjo automobilių 
vilkstinė ir nuotaikingoj ke
lionėj 12 vai priartėjo Ludlow 
miestelį. Lyg stebuklu vos tik 
pirmasis automobilis pasiekė 
tikslą, nustojo liję ir kaitri ge
gužės mėn. saulutė nuskaidri
no dangų bei žemę, o

3 vai. į puikiai apželdintą 
aikštę išbėgo mūsų vyrai: Bag 
donas — Modzeliauskas, Simo- 
navičius — Jėgeris, Saldaitis, 
Steponavičius — Sabaliauskas, 
Kalašinskas, Adomavičius, Jo
kūbaitis, Gražys, šeimininkų 
sudėty buvo matyti naujų vei-

Siaip puolikai neatsisakė sa
vo įprastinio žaidimo — nerei
kalingai vedžiojos!, buvo pa
miršę šaudyti ir nuolatiniai 
ignčyjosi. Atrodo, pribrendo 
laikas mūsų treneriui K. Bra
zauskui (jo šiose rungtynėse 
kažkodėl nesimatė), šią ligą ko 
greičiausiai pašalinti.

Ant. Bg.

ŽAIDYNĖS ATIDĖTOS
Cleveland© LSK žaibas pra

neša, jog II-sios š. Amerikos 
Lietuvių Sporto žaidynės, tu
rėjusios įvykti gegužės 30, 31 
ir birželio 1 d. d. Clevelande, 
sporto klubams pageidaujant, 
nukeliamos į liepos 4,5 ir 6 d. 
Atidėjimo priežastis — mokslo 
metų baigiamieji egzaminai 
universitetuose, kolegijose ir 
vidurinėse mokyklose, dėl ku
rių daugis sportininkų žaidy
nėse nebūtų galėję dalyvauti.

Dr. S. Bieži*

KAS REIKIA ŽINOTI APIE ŠIRDĮ
ŠIRDIES VEIKSMAS

širdies veiksmai yra gana sudėtingi ir be 
galo svarbūs. Būdama sveika ir normaliai veik
dama, ji gali atlaikyti didžiulius sunkumus bei 
staigmenas. Dažniausiai pats žmogus nieko ne
jaučia ir net nežino jos pastangų svarbumo. 
Tačiau, jai vienaip ar kitaip pakrikus, sune
galavus, pašlyja ir visa sveikata.

širdis visų .pirmiausia yra pompa, kurios 
uždavinys tiksliai varyti kraują po visą kūną, 
šį jos veiksmą kraujo cirkuliaciją. Kraujas kū
ne ne teško vietoje, kaip vanduo baloje, bet 
nuolatos čiurlena, kaip sraunas upelis, šį svar
bų veiksnį širdis atlieka savo nuolatiniu pla
kimu, kurio normaliai nejaučiama.

Tas širdies plakimas pasireiškia ritmišku 
kamaraičių susitraukimu ir išsiplėtimu, ir tai 
visada vyksta automatiškai iš valandos į va
landą, diena iš dienos. Tas plakimas prasideda 
apie šešius mėnesius prieš užgimimą ir trun
ka iki paskutinės gyvenimo minutės.

Kraujo cirkuliacija vyksta šia tvarka: 
kraujas iš didžiulių venų įsilieja į abidvi viršu
tines kamaraites, kurių susitraukimu per są
smaukas tas visas kraujas įstumiamas į apa
tines kamaraites. Iš čia ritmiškai besitrau
kiant abiem apatinėm kamaraitėm, jų vožtu
vai sklandžiai užsidaro, ir tas kraujas didele 
šių kamaraičių jėga įpumpuojamas į didžiąsias 
arterijas, kurių vožtuvas irgi sklandžiai užsi
darius, jis yrą stumiamas tolyn nuo širdies ir 
taip skirstomas po visą kūną.

Ilgainiui jau tas kraujas vėl sugrįžta į 
viršutines kamaraites. Ir taip pasireiškia krau
jo apytaka. Kitaip sakant, kraujas visą žmo
gaus gyvenimą cirkuliuoja be mažiausios per
traukos. Tai išimtinai pareina nuo širdies 
kamaraičių ritmiškų judesių — išsiplėtimų ir 
susitraukimų, kurie turi veikti sistematingoje 
eilėje. ■

šiai tvarkai pakrikus arba vožtuvams tiks
liai neužsidarant ir neatsidarant, žmogaus 
sveikata nemenkai nukenčia, o neretai ir pa
čiai gyvybei sudaro pavojų. Kad cirkuliacija 
vyktų normaliai, būtinai reikia sveikos širdies 
ir sveikų kraujagyslių.

širdis turi grupes nervų, kurie kontroliuo
ja ir diriguoja jos veiksmus, kaip koks nors 
generolas vadovauja savo kariuomenės nusta
tytos krypties žygiavimą.

širdis taipgi turi j austinių nervų, kurių 
impulsais pasireiškia įvairūs skausmai tam 
tikrais širdies ligų atsitikmais. Kitokių pajau
timų, turinčių galimybę reaguoti, į aplinkumą, 
širdis neturi. Todėl ji nieko bendro neturi ir 
su tuo, kas aplink mus dedasi ar kaip mes jau
čiamės. šitai yra jau smegenų reikalas.

Širdies plakimo greitis nėra vienodas, kū
dikio yra labai skubus, o augant palaipsniui 
lėtėja. Suaugusio žmogaus vidutinis širdies 
plakimas skaitomas apie 70 kartų per minutę. 
Tai tik bendra skaitlinė, nes ji įvairuoja kiek
vienam žmogui individualiai, bet tai laikoma 
normaliu reiškiniu. Poilsio metu širdis plaka 
lėčiau, o sunkų darbą dirbant, bėgant — sku
biau. Ir tai yra normalu ir reikalinga. Širdis 
turi didelio pajėgumo prisitaikyti prie Įvairių 
aplinkybių ir pakelti daug visokių nenormalu
mų, net sau nepakenkdama.
KRAUJO REIKŠMĖ

Plačiau kalbant apie širdį, negalima pra
leisti kraujo ir jo cirkuliacijos reikšmę norma
lią sveikatą išlaikant. Paprasta akimi žiūrint, 
kraujas yra tik raudonas skystis, paplūdęs po 
visą kūną. Tikrumoje gi jis yra kur kas labiau 
sudėtingesnis. Kraujas susideda iš. dviejų da
lių: viena, skystoji medžiaga, kuri esti •gelsvos 
spalvos ir labai panaši į vandenį vadinama 
plazma. Tai ta pati plazma, kuri taip 
pagarsėjo II pas. karo metu, išgelbėdama gy
vybes tūkstančiams kareivių. Ji ir taikos metu

------------------- -------------- --------------------------------------------------------- - J i

DR. A. S. KASHLANSKY 
DANTŲ GYDYTOJA •

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

= ■- ■ v >- . ..................................- i ■ it

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

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

Virš Lexington Ave. požeminio traukinio stotie*. Lengva privažiuoti ii 
visur. Atskiri laukimo kambariai vyrams ir moterim*.

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 S 1.00. *

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

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

SCHOLES BAKING, Inc.
DUONA—GERIAUSIA DUONALIETUVIŠKA

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

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

dų (kai kurių žiūrovų tvirtini
mu, buvę įteikta ir profesio
nalų).

Pirmosios minutės priklauso 
mūsiškiams. Aštrų Sabaliausko 
šūvį vartininkas nukumščiuo- 
ja į kampinį, kuris lieka neiš
naudotas. Netrukus iniciaty
vą perima šeimininkai, tik Bag

Žaidynių programa lieka ta 
pati. Dalyvių registracija pra
tęsiama iki birželio 15 d. Jau
nių, jaunučių ir mergaičių am 
žiaus ribos paliekamos tas pa
čios.

Dalyviai registruojasi ir 
smulkesnių Informacijų gauna 
šiuo adresu: A. Bielskus, 770

eono- pastebėtina orientacija gmsT St., Cleveland 8, Ohio.
ir bepriekaištinis gaudymas vi
sus pavojus likviduoja. 600 žiū-
rovų minia mūsų vartininkui 
kelia ovacijas.

15 miri. prasiveržęs Luisita- 
no FC dešinysis sparninis Per- 
eira heklaidomai įskelia į kam
pą 1-0, o dar po 10-ties minu
čių tas pats žaidikas antrą 
kartą nuginkluoja mūsų var
tininką. 35 min. Kalašinskas 
labai jau brutaliu būdu per
verčiamas baudos aikštėje. De
ja, teisėjas neranda reikalo 
priteisti 11 m baudos ir pasi-

Yorko, 
ir kitų 
skatina 
žygius, 

sakoma,

ŠACHMATININKAI
Gegužės 17 d. Brooklyn© L- 

AK šachmatininkai žaidė Me
tropolitan B kl. pirmenybių 
rungtynes su Marshall CC ir 
pralaimėjo 3-4. Partijos: Re- 
pečka (b) — Smirk 1-0, Stak- 
nys (j) — Wolff 1-0, Paškevi
čius (b) — Kenny 0-1, Galmi- 
nas (j) — Forbes 0-1, Šukys 
(b) — Persinger 1-0, Merke
vičius (j) — Lorre 0-1, Vilpi- 
šauskas (b) — Cook 0-1. Labai 
galimas dalykas, kad Marshall

THE WISE OLD OWL SAYS:

Starta SAVINGS BANK Account Now

THE KINGS COUNTY
Savings Bank

135 BROADWAY at BEDFORD AVE.
5.39 Eastern Parkway at Nostrand Avenue 

Member Federal Deposit Insurance Corporation

Jau 10 metų, kai visi klauso . t •
“LIETUVOS ATSIMINIMŲ” " 

radijo valandų,
kurios yra transliuojamos šeštadieniai* nuo -4,45. ;iki 5,30 va- , 

landos iš stotie* WEVD (1330 klc. — 5000 W). . • .
Direktorius Jokūbas J. Stukas, 1264 White St., Hillside

N. J. TeL WAverly 6-3325. " "

Virginia 9-3112 . /'

PARK F LORI ST 
Matthew Mažeika

Gėlės priistatomos į het kurtą 
pasaulio vietą.

8915 JAMAICA AVE., WOODHAVEN 21, N. Y.
(Skersai nuo Haven teatro)

LIETUVIŲ RADIJO PROGRAMA
JUOZAS GINKUS, VEDĖJAS 

ŠEŠTADIENIAIS, NUO .2 IKI 3 V AL. PP.
Iš WWRL, 5000 kcl.

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

i*

PASKOLŲ FONDAS žemu nuošimčiu teikia paskolas LIE
TUVIŲ STATYBOS IR PASKOLOS B-vė, Elizabeth, N. J. vei
kia nuo 1913 m.
Narys New Jersey Taupymo ir Paskolų Lygos ir Jungtinių Valstybių 

Taupymo ir Skolinimo Lygos.
Teirautis: Tel.: Elizabeth 2-5225, J. Kirk

j ‘

r

Lithuanian Building & Loan Association
269 SECOND ST., ELIZABETH, N. J.

Fasolino Memorials
Fank Fasolino, Sr., 
Ernest Fasolino, 

GAUNAMI ĮVAIRIAUSIO 
MAUZOLIEJAI

Savininkas 
Biznio vedėjas.

STILIAUS PAMINKLAI, 
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 Fasoliio 
Memorials paminklų parodas...
DIRBTUVĖ IR PARODA:

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

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

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

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

I

J

ALLIANCE CRYSTAL COCTAIL BAR
Kazys ir Alvina Buividai 

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

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

80 ST. MARKS PLACE NEW YORK, N. Y.
(8th St. ir 1st Avenue) GRamercy 7-9765

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

EVergreen 7-9394

WM. J. DRAKE
t (DRAGŪNAS) 

854)3 Wareham PL
JAMAICA ESTATES 3. N.

JAmaica 3-7722

ALFRED J. WENTZ 
225 S. 4th Street, 

BROOKLYN H, N. Y.
EVergreen 7 8067

ANTHONY J. WESLAN 
(VIŽLANSKAS)

16 Court Street,
BROOKLYN. N. Y.

MAin 5-1260

Anthony Grigalis
KONTRAKTORIUS -

Namų statybai, taisymui, medžio 
darbams, šingeliavimui, stogų 

dengimui, dažymui ir tt.

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

NEwton 9-3215

JOSEPH VASTUNAS 
Real Estate & Insurance 

Paskolos namams 
1908 Gates Avenue 

Brooklyn, N. Y. 
GLenmore 5-7285

L

JON£S PATAŠIUS 
žiedai, laikrodžiai, jų tai

symas, kosmetika~~~tr 
religiniai dalykai. 

307 GRAND STREET
Brooklyn, N. Y.

ROEBLING SUPPLY Co.
I. FISHMAN

taisome viską, kas priklauso 
pečiams. Parduodame naujus 

pečius žemomis kainomis.
'Para.r/ia vimas garantuotas.

244 ROEBLING SHREET,
BROOKLYN 11. N. Y. 
Telefonai: EV. 7-5633

UL. 5-0083

Mes 
gaso 
geso

plačiai bei dideliu pasisekimu vartojama civi
linėje praktikoje.

Antra dalis, tai raudoni ir balti kūneliai 
arba rutuliukai, kurie laikomi kita medžiaga. 
Ir vieni ir kiti yra apskriti ir paplok-šti ir taip 
smulkučiai, kad, reikia mikroskopo, norint 
juos pamatyti. Raudonieji kūneliai yra taip 
maži, kad viename arbatiniame šaukšte kraujo 
jų yra iki 200,000,000 — ir kraujas yra skystas, 
kaip vanduo. O visame žmogaus kūne jų pri- 
skaitoma bilijonų bilijonais.

Toks, žmogaus protui neįsivaizduojamas, 
skaičius kas minutę praplaukia be jokio susi- 
trukdymo ar užsikimšimo. Baltieji kūneliai 
šiek tiek didesni^ ir jų skaičius, nepalyginti^ 
fhažesnis, vos tik 320,000 kraujo šaukštuke.

Raudoni kūneliai savyje 'turi geležies, ku
ri ir suteikia jiems tą raudoną spalvą. Gele
žies stokuojant, kraujas palšėj a, o jos pertek
liui esant, kraujas pasidaro giliai raudonas. 
Raudonųjų kūnelių patą svarbumas yra tas, 
kad jie pasiima deguonį ir jį pristato visam 
kūnui, kuris be jo negali ilgai gyventi. Deguo
nį jie pasiima plaučiuose, kai kraujas per juos 
teka. Jei plaučiuose trūksta deguonie tai ir 
visas kūnas dėl to kenčia. Pasireiškia tam tik
ras pamėlynavimas, kas" rodo pavojų pačiai 
gyvybei.

Todėl gydytojai ne be reikalo tvirtina ir rei
kalauja, kad gyvenamuose kambariuose visa
dos būtų užtenktinai tyro oro. Čia ir‘yra viena 
tų priežasčių, kodėl reikta vėdinti kambarius 
kiekvienu metų laiku, ir dėl kitokių priežasčių 
kartais trūksta deguonio, bet apie tai šiuokart 
nekalbame. •

Kraujas arterijose, prisipildęs deguoniu, 
turi šviesiai raudoną spalvą, o venomis grįžda
mas į širdį — tamsiai raudoną. Tad pagal 
spalvą ir galima tuojau pat pasakyti,'iš kur 
tas kraujas eina — iš arterijų , ar venų. O esti 
ir taifr kad ir arterijose kraujas būna tąmsial 
raudonas, bet šituo atveju tai ženklas, kad 
deguonio stoka visame kūne ir tai reiškia, kad 
gyvybei pavojus.

Baltieji kraujo kūneliai eina sveikatos sar
gybą. Tai jie yra tie Ištikimi ir paklusnūs ka-

reiviai, kurie, bet kokios ligos atveju, sutartinai 
puola tų bakterijų naikinti, šitaip jie labai 
dažnai jas nugali, ir ligonis pagyja. Gamta 
yra net taip patvarkiusi, kad jde pagaminami 
labai trumpu laiku, ir todėl, jei jų pritrūksta 
kovoje, netrukus jų naujos galybės metamos į 
kovą, žinoma, jų daug žūsta, bet ir priešų — 
bakterijų paklojama: Pergalė esti ten, kur jė
gų persvara. Jei baltieji kūneliai nugalimi, tai 
ligoniui jau maža vilties pasveikti. Priešingu 
atveju — ir be ypatingos kitokios pagalbos 
ligonis pasveiksta, šitai iš dalies paaiškina tai, 
kad kartais vienodomis aplinkybėmis vienas 
ligonis pasveiksta, o kitas miršta.

Pastaraisiais laikais kai kurie naujieji 
vaistai dažnai labai ligoniams pagelbsti. Mat, 
tie kone stebuklingi vaistai dažnai veikia prie
šą kaip atominė bomba, nes baltiejir kūneliai 
vis dar tebekariauja senoviniu būdu ir ginklais. 
Bet, bendrai reikia pasakyti, kad be baltųjų 
kūnelių ir menkos bakterijos nebūtų galima 
nugalėti.

Vidutiniškai žmogus turi apie šešias kvor
tas kraujo, kurio maždaug tiek ir tereikia.nor
maliai gyventi. Bet nėra pavojaus, jei kartais 
staigių kraujoplūdžių atvėjais netenkama apie 
dešimtį procentų. Tik jau netekus iškart dau
giau kvortos, atsiranda gyvybei pavojus.

tenkina laisvu smūgiu, kuris 
neišnaudojamas. Kėlinio pa
baigoj Jančevskis pakeičia Ch. 
Simona vi čių, bet tai gyvumo 
vienuolikei . neduoda. Kėlinys- 
taip ir baigiamas 2-0 Lusitano 
FC naudai.

Po pertraukos, pirmoj minu
tėj, Sabaliauskas vykusiai pa
kelia kamuolį prie vartų, ir Jo
kūbaitis galva ženklina 1-2. 
Gausūs lietuviškieji žiūrovai, o 
jų privažiavo iš New 
Bostono, Springfieldo 
vietovių, džiūgauja ir 
mūsiškius į tolesnius 
Deja, tuoj pat, kaip
nušienaujamas Kalašinskas ir 
jo vietoj įeina J. Simanavičius. 
Priešininkai vėl užgula mūsų 
vartus ir vieną jų šūvį Jančev
skis nelaimingai nukreipia į 
savo šventovę. Bagdonas dar 
bando gelbėti, bet kamuolį su
čiumpa už vartų linijos ir tei
sėjas, nors pats nebūdamas 
tikras, įvartį užskaito. šis įvy
kis galutinai palaužia mūsų 
vienuolikės kovos dvasią. Li
kus 15 min. iki pabaigos, Bag- 
džiūnas pakeičia J. Simanavi
čių. Kurį laiką lietuviai pri
spaudžia, tačiau didžioji klai
da, delsimas, suardo visus de
rinius. Galutinė pasekmė taip 
ir lieka 3-1 šeimininkų naudai. 
Teisėjavo Rodgers (Philadel
phia). —

Tuo būdu Rytų valstybių 
National Amateur Cup laimė
toju tapo Lusitano FC, per dve 
jas rungtynes surinkę įvarčių 
santykį 5-4 ir JAV baigmėje 
žais su St. Louis Raiders.

Analyzuojant mūsų žaidikus, 
reikia iškelti puikią Bagdono 
formą. Jis išgelbėjo lietuvius 
nuo didesnio pralaimėjimo. 
Dar išskirtinas pasigėrėtinai 
pasirodęs Saldaitis, visiškai pri 
temdęs priešininkų vidurio 
puoliką.

CC šiose pirmenybėse laimės j 
pirmąją vietą, nors į ją preten 
duoja ir Brooklyn© CC, su ku
riuo mūsiškiams .teks susikib
ti gegužės 24 d. Tai bus-pasku- 
tinęs pirmenybių rungtynės 
mūsų šachmatininkams, kurie 
tikisi sugriebti vidurinę vietą 
(dalyvauja 9 komandos).
SEKMADIENĮ FUTBOLAS

Gegužės 25 d. DAFB koman
dos, jų tarpe ir Lietuvių SK, - 
pirmenybių rungtynių neturi, 
nes tą dieną Triboraugh sta
dione, Randalls Island, 3 vai. 
įvyksta tarptautinės futbolo 
rungtynės Manchester United 
(1952 m. Anglijos meisteris)— 
Stuttgarto Kickers.

Kurį laiką neturėjo DAFB 
lygos iki, pirmenybių rungty-J 
nių, mūsiškiai jau yra pelnę 
meisterio vardą, nes i£ 21 r, 
yra surinkę 39 tšk. ir įvarčių 
111-22. Jokia kitą vienuolikė 
lietuvių pasivyti negali. Mūsiš
kiams yra likę žaisti trejos 
rungtynės. Į antrą vietą taiko 
Mineiwa SC, Magyar SC ir 
Sportfreunde Passaic.. Dau
giausia vilčių turi Minerva SC. 
Kaip žinoma, dvi pirmosios 
komandos kitą sezoną žais 
DAFB aukštojoj lygoj.

PHILIP BENDER
AVALINĖS KRAUTUVE

Musę krautuvėje galima gauti balų^ 
tinkamų visiems keturiems metų sėkliams.

Lietuviams ypač gerai žinoma 
mūsų avalinės kokybė.

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

Telefonas: E Ver green 7-7411
KĖEEN kol coal co.

LISAUSKO ANGLIŲ KOMPANIJA 
Anglys. Coke ir Aliejus

496 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y
Gyvenamoji vieta:

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI;i

JUOZAS GARŠVA ;
231 Bedford Avenue, ' Brooklyn, Ji. Yw

KOPLYČIA LAIDOTUVĖMS •
Telefonas, EVergreen 8-9770 ' O* i-r

. •• . * * •
• IPr*4, T --*'»■ ' *

’•*į A > . "■'* — C * f * -
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Telefonas: EVergreen 4-8934

PARAMOUNT BAR & GRILL
STANLEY MISIŪNAS IR SŪNUS EDWARDAS MISIŪNAS

Lietuviška Užeiga, kur visi myli užeiti.
Pavieniai ir su šeimom, ir svečiai būsite maloniai aptarnauti

Importuoti konjakai — Užkandžiai — Televizija — Muzika — Sportas x-I

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

Paminklai
J0S- BERMEL INC-

H. H. ALTHOFF, Pres.
PAVYZDŽIAI IR ĮSTAIGA

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

MIDDLE VILLAGE, QUEENS COUNTY, N. Y.
!el. DAvenport 6-2393 'DAvenport 6-2633

T 
*

A. ANDRIUŠKEVIČIUS
Laikrodininkas

Taisomi laikrodžiai, parduo 
darni . laikrodžiai, .. _ žiedai; 
apyrankial auskarai ir t.t.

485 GRAND STREET
Brooklyn 11, N. Y.

(Ray’s Liquor Store) 
Didelis įvairių rūšių degtinės 

ir vyno pasirinkimas.
Juozas ir Izabelė Misiūnai, 

Savininkai
103-55 LEFFERTS BLVD. 

RISHMOND HILL, N. Y.
Virginia 3-3544

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

223 SECOND AVENUE, 
Room 14

Tel. GR. 7-7697

PERVEŽIMAS 
keleivių, bagažo ir daiktų 

mieste ir už
miesty iki bet 'į 
kokio nuo ' 
tolio 

ir pristatoma 
stočių ir uos-

Bagažas paimamas 
iš visų gekž. ir aut. 
tų-
Skambinti: 6-10 ryto ir 6-10 vak.

Tel. CYpress 9-7879 
(neatsiliepus, skambinti

LUdlow 8-7567)
M. Shulgin Transportation 

24)68 Anthony Avenue,
New York 57, N. Y.

STEPHEN AROMISKIS -
(ARMAKAUSKAS)

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

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.

NAUJA gyduolė

□

Alexander’s Nauja 
Maistinga Gyduolė 
yra mišinys riešu
tų,uogų, šaknų ir 
lapų ji yra varto
jama nuo visokių 
nerviškų ligų ir

galvos skaudėjimų, 
ir lytiško silpnumo,

MATHEW >. BALLAS FUNERAL HOME 
MATHEW P. BALLAS, 

Direktorius 
660 GRAND STREET, 
Tel. STagg 2-5043

CAPPIELLO KRAUTUVĖJE'
ALB. BALTRŪNAS-BALTON,

Reikalų Vedėjas
BROOKLYN, N. Y.

NOTARY PUBLIC

Tačiau dar nieko nepasako pakankamas 
kraujo kiekis. Yra labai svarbu, kad raudonieji 
kūneliai turėtų pakankamai geležies, kuri va
dinama hemoglobinu. Geležies stoka sudaro 
tokią padėtį, kurioje deguonis nebegali įsijung
ti į tuos kūnelius ir nebegali būti pristatytas į 
kūno audinius.

Kraujas keičiasi kasdieną. Kasdien nauji ’ • 
kūneliai gimsta ir senieji miršta. Vidutiniškai 
jie gyvena 5-6 savaites. Per tą laiką seni kū
neliai pakeičiami naujais, kurie atsiranda ir 
bręsta kaulų smegenyse. Kad visa tai vyktų 
normaliai, be nukrypimų, reikalinga atatinka
ma žaliava, iš kurios susidaro kraujas. O tos 
žaliavos geriausias ir praktiškiausias šaltinis 
yra žmogaus kasdieninis maistas, kuri turi 
būti kasdieną skalsus ir turįs pakankamą! me
džiagų kraujui atstatyti.

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

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

Jau 36 metai, kat Cappiello 
savo klijentams.

Visi Brooklyno ir apylinkės 
krautuvėje.

Cappiello krautuvėje gaunamos

sąžiningai tarnauja visiems

lietuviai perka Cappiello

nerviškų 
nuo šalčių 
greito pavargimo, gera nuo in- 

. kstų (kidneys) ir dėl visokių 
vidurių nesveikumų — ištver
mingas maistas ir stimuliuo
jantis tonikas. Nežiūrint kokia 
liga sirgtumėt, šitame mišiny 
yra pastiprinimų. Vartojama 
arbatos formoje. Svaras $8.00, 
pusė svaro $4.00, ketvirtis sva- 
ro$2.00._____________ _______

Prisiunčiam į namus.
ALEXANDER’S CO.

414 WEST BROADWAY, 
South Boston 27, Mass.

SHAUNS FUNERAL HOME
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

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

ROGERS FUNERAL HOME
P. RADZEVIČIUS, Direktorius 

a

Telefonai, STagg 2-4409

Koplyčia Laidotuvėms — NOTARY PUBLIC

Vis! šie laidotuvių direktoriai išnuomoja 
automohilins įvairiems reikalams

plokštelėslietuviškos

11, N. Y.

D Aver port 6-0259

THOMAS MATAS
REAL ESTATE 
81 Fox Street 

Waterbury, Conn.

FOTOGRAFAS 
65 - 23 Grand Avenue 

Maspeth, N Y

CAPPIELLO KRAUTUVĖ
706 GRAND ST., BROOKLYN

EVergreen 8-7848

NAUJAI ATIDARYTAS

JULIUS’ RESTAURANT
JULIUS DAUGMAUDIS, 

Saviamka*
ĮVAIRŪS GĖRIMAI, PIRMOS RŪŠIES MAISTAS 

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



Prof. J. Kaminskas, sustiprė
jęs, gegužės 10 d. išsirašė iš 
Bushwick ligoninės, bet dar 
kurį laiką pasiliks gydytojo 
priežiūroje.

Dr. M. J. Vinikas, SLA sekre
torius. praeituose rinkimuose 
neturėjęs opc^icijos, yra gavęs 
3.250 balsų.

Bronius Budginas, žinomas 
veikėjas, paleistas iš kariuo
menės tarnybos, išvyko ilges
nei kelionei po Naujosios Ang
lijos valstybes ir Kanadą. Gy
vens Chicagoje.

Kipras Bielinis kalbės Lietu
vos Steigiamojo Seimo 32 me
tų sukakties minėjime, kuris 
■vyks šį penktadienį,^ gegužės 
23 d. Piliečių Klubo salėje 
Brooklyne.

H. KrUtaponis, žinomas vi- 
suomeninkas, iki šiol dirbęs 
Ohio valstybėje, vėl grįžo at
gal į Brooklyną

Vincė Jonuškaitė, Operos so 
listė, dalyvaus Moterų Vieny
bės pavasarinio baliaus progra 
moję, birželio 7 d. George Wa- 
hington viešbutyje.

J. K. Plungis, ilgametis Vie- 
bės korespondentas New Jer
sey valstybėje, gyvenąs — 738 
Ocean Ave., Jersey City, N. J., 
esąs susirgęs. Linkime greičiau 
pasveikti.

Olga Grisaitienė, Petro ir 
Teklės Pusnikų duktė, gegužės 
14 d. savo vyrui padovanojo 7 
svarų ir 14 uncijų sūnų, ku
riam duoti Petro ir Antano 
vardai

Algis Zenkus, baigęs kariuo
menės tarnybą, sugrįžo iš Ko
rėjos jr apsigyveno Elizabethe.

K. Buividas praneša, kad 
Dixieland orkestras, kuris da
bar groja jo turimame Alliance 
klube, gegužės 28 d. 5 v. p. p.

« gros WPIX televizijos progra
moje.
MINĖS VYTAUTO DIDŽ.
UNIVERSITETO SUKAKTĮ

Rugsėjo 28 d. New Yorke, 
Washington Irving School sa
lėje ruošiamasi paminėti Vy
tauto Didžiojo Universiteto su 
kaktį.
EVANGELIKŲ PAMALDOS

Gegužės mėn. 25 d., 4 vai. p. 
p. šv. Jono Ev. Liuteronų baž
nyčioje 197 Maujer St., Brook- 
lyne bus laikomos lietuviams 
evangelikams pamaldos.

šios pamaldos bus paskuti
nės prieš vasaros atostogas, 
nes sekančios pamaldos bus' 
laikomos tik š. m. rugpiūčio 
mėn.

Po pamaldų parapijos salėje 
bus bendra kavutė. Visi para
pijiečiai ir prijaučiantieji kvie
čiami į pamaldas ir į kavutę.— 

Vieša padėka
Mūsų mylimo vyro ir tėvo 

Petro Atkočaičio atminčiai pa
gerbti Lietuvių Siuvėjų Kont- 
raktorių Sąjunga teikėsi užsa
kyti mišias, kuricfc įvyko gegu
žės 3 dieną Angelų Karalie
nės parapijos bažnyčioje.

Po mišių, artimiausi velionio 
draugai bei bendradarbiai bu
vo pakviesti pusryčiams, kurie 
buvo suruošti P. Lugerio resto
rane.

Reiškiame nuoširdžią padė
ką visiems velionio bendradar
biams, ypač A. Matuliui, St. 
Karveliui ir E. Mičiuliui-Mit- 
chell, daugiausia pasirūpinu
siems tuos gražius ir mus jau
dinančius sumanymus įgyven- 

► dinti.
Petronėlė Atkočaitienė, 

sūnus Petras marti
Elena ir anūkė Teresė.

OPERETĖS CHORO ŠEIMYNIŠKAS POBŪVIS JUOZO AMBRAZIEJAUS SUKAKTIS

Lietuvio gyvenimas bolševiki
nėje priespaudoje ir jo kova 
už savo buvimo, tautos ir re
ligijos teises plačiai pavaiz
duojama tik ką iš spaudos iš
ėjusioje lietuvio žvejo —

JUOZO GRIŠMANAUSKO
knygoje

“Tolimieji kvadratai”
Čia aprašyta ir žvejų pabėgi
mo istorija. Knygą galima gau 
ti pas liet, spaudos platintojus 
ir pas pati leidėją Juozą Kapo
čių, 680 Bushwick Avenue, 
Brooklyn 21, N. Y., prisiun- 
čiant 2 dol. pinigais ar money 
orderiu.

Praeitą šeštadienį, geg. 17 d. 
Pil. Klubo salėje, Brooklyne, 
Operetės choras turėjo savo 
šeimynišką pobūvį, kuriame 
dalyvavo gana daug svečių bei 
viešnių. Berods, tai pirmas tos 
rūšies pobūvis po to, kai Ope
retės choras persiorganizavo, 
kai jo narių sąstatą sudarė 98 
nuošimčiai naujakurių.

Pasikalbėjus su dabartiniu 
Operetės choro vedėju Mykolų 
Liuberskiu ir valdybos nariais, 
tuojau pamatai, kad šis cho
ras yra atsinaujinęs ne tik sa
vo balsais,- bet ir idėjomis. 
Ypač jaukus ir‘kūrybinis įspū
dis susidaro pasikalbėjus su 
choro pirmininku Baliu Gedei- 
ka, kuriam šios rūšies veikla 
buvusi “paprasta brasta” dar 
nepriklausomoje Lietuvoje gy
venant.

Kaip žinoma, O’peretės cho
ras turi savo gražią istoriją, 
tradicijas, šį chorą sukūrė anų 
laikų tremtiniai muzikos mė

gėjai. Vėliau pasenusius choro

Lapienes vasarvietė 
ruošiasi iškilmėms

Į Stony Brook Lodge, Stony 
Brook, Long Island, sezono ati 
darymo Iškilmes, kurios įvyks 
gegužės zBl, šeštadienį, ir į ku
ria^ yra kviečiami visi buvę 
vasarvietės svečiai ir norintie
ji su ja susipažinti, atvyksta 
daug mūsų žymiųjų kultūri
ninkų. Be vietos ir New Yor- 
ko apylinkių, bus prof. Biržiš
ka iš Washington©, dr. Gim
butienė iš Dorchester, žurn. 
Blazas iš Bridgeport©, poetai 
Bern. Brazdžionis, Ant. Gustai 
tis, Faustas Kirša ir Stasys 
Santvaras iš Bostono, žodžiu, 
bent iš kelių valstybių atvyks 
čia po kelis mūsų kultūrinio 
gyvenimo atstovus.

Visos vasarvietės lovos tam 
savaitgaliui jau rezervuotos mū 
su visuomenininkų iš New Jer
sey, Connecticut, Massachu
setts, Maryland ir N. Y. vals
tybių.

Vasarvietės vedėja Pr. La
pienė ruošia visiems numato
miems svečiams vaiše^, lygina 
lauke pievelę, vaškuoji salėj 
grindis, kad jaunimas galėtų 
linksmai pasišokti, kuomet ne
šokantieji tarpusavyje šneku
čiuodami džiaugsis lietuviška 
atmosfera, prisimindami prieš 
daugeli metų“ leistas dienas 
savosios tėvynės gražiuose pa
jūrio rezortuose.

narius pakeitė jų vaikai ir net 
vaikų vaikai. Dabar šiame 52 
narių chore tebėra vos pora 
Amerikoje gimusių ir augusių 
žmonių, tai — Algirdas Vizba
rą ir Marija Akelienė. Visi kiti 
— naujakuriai, naujieji ame
rikiečiai...

Operetė choro draugijos val
dybą sudaro šie asmenys: Ba
lys Gedeika, pirm., Vyt. Zelen- 
kevičius, vicepirm., Lucija Gu
delienė, vicepirmininkė, Alf. 
Samušis, sekr. Alg. Vizba
rą, iždininkas, Malvina Kle- 
veckienė, fin. sekr., Kazys Ka
rosas, ūkio vedėjas, Alf. Jegu- 
tis, fin. sekr.

Pobūvyje buvo visko: valgių 
gėrimų, dainų ir net kalbų bu
vo iki soties. Kalbėjo prof. J. 
Žilevičius, kun. Gidžiūnas, re
daktorius J. Tysliava, J. Gin- 
kus, J. Zakarauskas, muzikas 
Dulkė ir k.

Po užkandžių, tarp kalbų, di 
rigentui Liuberskiui vadovau
jant, choras padainavo keletą 
dainų, kurių parinkimas buvo 
labai geras. Beje, šio jaukaus 
pobūvio užkandžiai buvo ne
paprastai gardžiai paruošti. 
Padėka priklauso vyriausiai 
pobūvio šeimininkei Van
dai Zelenkevičienei ir jos pa
dėjėjoms, Marijai Šaulienei, 
Marijai Žukauskienei ir k.

Senieji Operetės choro na
riai gali didžiuotis savo įpėdi
niais, tų pačių kilnių lietuviš
kų tradicijų puoselėtojais R-

(Atkelta iš 3 psl.)
60 kratų. 1905 m. vasarą po 
pirmų demonstracijų vėl pra
sidėjo kratos ir areštai. J. Am
braziejus buvo suimtas ir pa
sodintas į Kalvarijos kalėjimą, 
po to gubernatoriaus įsakymu 
buvo ištremtas metams į Olo- 
necko gub., Povienec mieste. Iš 
ten jis grįžo po kelių mėnesių, 
ištrėmimo laiko nebaigęs, pa
gal tų pačių metų spalių 17 d. 
manifestą.

Ginklų gabenime ir dalini
me J. Ambraziejus nedalyva
vo, jis buvo tam priešingas ir 
su tuo nieko bendro neturėjo. 
Taipogi jis nepjaustė telegra
fo ir telefono stulpų, nedaužė 
monopolių, prie tokių veiksmų 
jis neprisidėjo ir tam neprita
rė. Jis netikėjo, kad tokiom 
priemonėm galima iškovoti 
Lietuvai laisvę.

Bėgdamas ir slapstydamasis 
nuo rusų policijos ir žandarų 
persekiojimų, Juozas Ambra
ziejus gavo sąnarįų reumatiz
mą, kurs kaip ištikimas drau
gas jo neapleido visą gyveni
mą. 1906 m. vasarą man teko 
praleisti Birštono kurote sykiu

PRAMOGOS IR 
SUSIRINKIMAI

Gegužės 24 d. 7 vai. vak. 
Brooklyne, Angelų Karalienės 
parapijos salėje (So 4th ir Ro
ebling gatvių kampas), JAV 
Lietuvių Bendruomenės Orga
nizaciniam Komitetui pavedus 
New Yorke suorganizuoti Lie
tuvių Bendruomenės padalinį, 
šaukiamas susirinkimas, išrin- 
ikmui organizacinio komiteto.

•
Gegužės 28 d. 7:30 vai. vak. 

Siuvėjų Unijos Namuose, 11-27 
Arion- Place, Brooklyn 6, N. Y. 
įvyksta ACW of A Unijos Lie
tuvių Siuvėjų 54 skyriaus ne
paprastas susirinkimas.

Be einamųjų organizacijos 
reikalu bus kandidatu nomi- 
navimaš rinkimams delegato, 
vicepirmininko ir sekretoriaus 
pareigas, kurie įvyksta birželio 
mėnesyje.

IŠNUOMOJAMAS gražus 3 
kambarių butas, taip pat du 
atskiri gražūs kambariai su 
baldais ir privilegijomis nau
dotis salonu, virtuve, šaldytu
vu ir spintomis maistui pasi
dėti. Gera vieta: prie parko ir 
susiisekimo priemonių. Kreip
tis vakarais nuo 6 vai. v. šiuo 
adresu: 22 Irving Ave. (Įėji
mas i$ Jefferson St.) Butas 7.

IŠNUOMOJAMAS vienam as
meniui mebliuotas kambarys, 
Brooklyne, 849 Hendrix Str. 
prie Linden -Blvd. Patogus su
sisiekimas. Teirautis tuo pačiu 
adresu pas M. Ivanauskienę (2
REIKALINGAS 4 arba 5 kam
barių butas Brooklyne lietuvio 
inžinieriaus šeimai iš 3 asme
nų. Siūlyti: Dr. V. Tercijonas, 
133 North 4th St. Brooklyn 11,. 
arba telef. bEV- 8-7179 (tarp 
9:30 ir 5:00 p?. p.).
REIKALINGA* moteris vasar
vietės ruošos darbams. Sąlygos 
geros. Maistas ir kambarys vi
sam vasaros sezonui. Maisto 
gaminti nereikia. Kreiptis tuo
jau šiuo adresu: Ona Mende- 
rienė, White Sulphur Springs, 
N. Y. Box.5I. Tel. Liberty 520. 
M. 2.

Pastatė paminklą 
pagerbė atminti

Gegužės 10 d. ant vienybie- 
čio Jono Steponavičiaus kapo, 
šv. Jono kapinėse, pastatytas 
gražus granito paminklas. Tuo 
pasirūpino velionio našlė Ma
tilda Steponavičienė. Tą pa
čią dieną sukako 25 metai, kai 
Jonas ir. Matilda Steponavičiai 
buvo susituokę.

Paminklo atidengimo iškil
mėse, kaip ir vėliau mirusiojo 
atminčiai pagerbti pobūvyje, 
dalyvavo velionio broliai Ka
zys ir Juozas. Be to, dalyvavo 
šie artimiausi velionio drau
gai: Prūsaičiai, Leonavičiai. Jo 
nas Galinis, Vaitkevičiai, Ver- 
večkai, Rabikauskai, Balniai, 
Petrila, žvingila, Miltakiai ir 
kiti.

Pobūvis įvyko artimiausio 
velionio draugo Antano Pajau
jo rezidencijoje. Mat, velionis 
Jenas ir Antanas Pajaujis yra 
gimę ir augę tame pačiame 
Cyčkų kaime, Alvito valsčiuje, 
Vilkaviškio apskr. Ir čia, A- 
merikoje, jiedu buvo neskiria
mi draugai. Deja, mirtis tru
putį daugiau, kaip prieš pus
antrų metų Joną Steponavičių 
atskyrė nuo visu savo draugų, 
kurie jį taip mylėjo.

Padėka
Dėkoju visiems mano myli

mo vyro velionio Jono Stepo
navičiaus draugams, dalyvavu
siems jo paminklo atidaryme. 
Taip pat dėkoju Pajaujų šei
mai, malonėjusiai savo na
muose surengti gražų atmini
mo pobūvį. Ypač dėkoju Onai 
Pajaujienei, Magdelenai Mil- 
takienei, Viktorijai Prūsokie- 
nei, Pajaujų žentui Broniui ir 
jo žmonai Onai Vervečkams. 
Dar kartą visiems nuoširdus 
ačiū.

Matilda Steponavičienė

ALBRECHT & KOELBER

MĖSOS URMO PARDAVIMAS
; 197 NORTH 6th ST., BROOKLYN 11, N. Y.

EVergreen 8-6322

HENRY J. WONSON
(Vencevičius)

GENERAL INSURANCE
Bendros apdraudos reikalais patartina kreiptis j 
jauną, bet patyrusį toje srityje savo tautietį. Gau
site tinkamą ir sąžiningą patarnavimą.

536 JAFFREY COURT 
Brooklyn 35, N. Y.

NI. 8-6222
s

189 MONTAGUE ST., 
Brooklyn, N.3. y.

TR. 5-5796

su Juozu Ambraziejum. Aš gė
riau “kumysą” (kumelių pie
ną) sveikatai sustiprinti, o J. 
Ambraziejus gydėsi nuo reu
matizmo sūriomis voniomis. 
Jis gyveno Birštone slaptai pa
gal svetimą pasą, kad išvengus 
policijos priekabių ir arešto. 
Tą vasarą mes aplankėm su 
juo ir su kitais lietuviais, ku
rie ten gydėsi, gražias Biršto
no apylinkes. Aš turėjau pro
gos geriau jį pažinti ir pakal
bėti. Jis buvo atviras, tiesia
kalbis, nors neaukšto ūgio bet 
stipraus sudėjimo kaip ąžuo
las. Reumatizmas, nuo kurio 
jam teko nemažai kentėti, ža
lojo netik jo sveikatą, bet ir 
kiek paveikė jo šiaip linksmą 
būdą ir nuotaiką.

Savo pažiūras jis man dėstė 
atvirai: jis buvo kovotojas 
prieš rusų despotišką valdžią, 
kaipo lietuvių tautos smaugė
ją, jis nesilenkė ir dvasiškiams, 
tikybinėse pažiūrose jis buvo 
laisvamanis.

Grįžęs iš Birštono į savo tė
viškę, Juozas Ambraziejus ne
turėjo ramybės. * Revoliucija 
Rusijoje buvo pralaimėta ir 
caro valdžia persekiojo revo
liucionierius: sodino į kalėji
mus, trėmė ir baudė kitais bū
dais: korė ir šaudė. Kad nepa
tekus į savo priešo rusų val
džios rankas, Ambraziejus ap
leido Lietuvą, 1907 m. išvykda- 
mas škotijon, o 1908 m. iš ten 
persikėlė į JAV, apsigyvenda
mas Brooklyne ir čia praleido 
visą laiką.

Nepriklausomą Lietuvą J. 
Ambraziejus lankė su savo šei
ma 1929 m.

Juozo Ambraziejaus darbus 
Amerikoj tik trumpai paminė
siu. Jis yra narys SLA, TMD, 
ALT Sandaros. Buvo Vienybės 
Lietuvninkų administratorius 
(1909-1916), Lietuvos Atstaty
mo Bendrovės direktorius (19- 
20-1928), organizatorius —pir
mininkas Liet. Laivakorčių A- 
gentų Sąjungos (nuo 1928 iki 
dabar), Liet. • Nepriklausomy
bės Fondo iždo globėjas (1914 
1917), Tautinės Tarybos narys 
1-919, Vaizbos Buto pirmin. 
Brooklyne. Jiš buvo importe- 
rius Lietuvos maisto produktų 
į USA. Už nuopelnus Lietuvai = 
buvo apdovanotas Gedimino 
ordenu III laip. (1935 m.).

Nors Dėdė Ambraziejus iš
gyveno Amerikoj 44 metus, bet 
didelio turto nesusikrovė. 
Kaip ir daugelis kitų lietuvių 
jis atvyko į šį kraštą jaunas, 
bet nepasiruošęs emigracijai, 
nemokėdamas gerai anglų kai 
bos ir nepažindamas šio kraš
to sąlygų ir galimybių pralob
ti. Vedamas patriotinių sume
timų dalį savo sutaupą jis in
vestavo į Varpo Bendrovės ak
cijas Kaune,kitas padėjo į Kre 
dito Banką Kaune, "jo akcijos 
ir pinigai dingo su Lietuvos 
nepriklausomybe.

Juozas Ambraziejus sudarė 
lietuvišką šeimą, išaugino 3 
dukras, išėjusias aukštąjį 
mokslą ir išleido už čia gimu
sių lietuvių vyrų.

Juozas Ambraziejus rūpina
si ir savo anūkais, kad jie iš
moktų lietuvių kalbą.

Dėdė Ambraziejus sulaukė 
75 metų, pralenkdamas šio 
krašto gyventojų vidutinį am
žių. Iki šioliai jis praleidžia 
savo įstaigoj po 8-9 darbo va
landas, nors galėtų jau naudo
tis užtari^autu poilsiu.

-------------------------------------------------------------------- -------------

MOTERŲ VIENYBĖS

PAVASARINIAI ŠOKIAI
1952 M. BIRŽELIO (JUNE) 7 D.

George Washington viešbutyje
Lexington Ave. ir 23rd St., New York, N. Y.

Pradžia 9 vai. vak.
Programoje solistė: VINCĖ JONUŠKAITĖ 

šokiams gros ADOMO JE Z A VITO orkestras
ŠOKIŲ KONTESTAS IR DQVANOS

KOMITETAS:
V. Zubavičienė, U. Bacevičienė, A. Paulauskienė,
A. Buividienė, M. Strumskienė.

SAVININKU DĖMESIUI!
Mes Įtaisome ir pataisome:
šilumos sistemą, vand^is laidus, maudynes, virtuves ir vi
sus kitus namų įrengimo dalykus Mes pašalnam vadinamas 
violations. Padarydami mažus pataisymus dabar, išveng
site didelių pataisymų vėliau.

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

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

IRWING BARFUS &
VINCENT KRIAUCUNAS

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

NAMU

EVergreen 7-5590

Pasinaudokite šia proga
DABAR jums siūloma tikrai žemomis kaino
mis Įvairiausių baldų — stalų, kėdžių, spintų 
sofų, lovų, matracų ir 1.1.

' PATS DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS

Mūsų biznis yra seniai Įkurtas ir todėl jis savo rūpestin-
gu patarnavimu gerai žinomas visiems Brooklyn© 

. lietuviams. KREIPKITĖS DABAR.

(Prieš Republic teatrą)

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

ALBERTS^
ALBERT ELICE, Sav. įsteigta 1920 m.

Didžiausias įvairių baldų išpardavimas
Miegamųjų ir gyvenamų kambarių baldai. Valgomųjų 

kambarių baldai ir kiti rakandai.

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

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

M
i

! MALONI VIETA SUSITIKTI PO DARBO

RESTORANAS IR BARAS
; ĮVAIRUS GERYMAI IR UŽKANDŽIAI !;

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

Telefonas: HY 7-9758 ;•
;. ——-------------

STEAMBOAT INN
• ALMA KASMOCIUS, Vedėja 

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

kitoMems pobūviams. -
Didelis ir gražus daržas piknikams bei išvažiavimams.
89-91 Steamboat Rd., Great Neck, L I.

TELEFONAI:
Great Neck 2-1546 ; Great Neck 2-3389

(Biznio) . (Rez.)

k
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Kalbant apie taiką... 
Ir bulvė turi istoriją 
Apie poetą B. Rutkūną 
Dievą į universitetą

JUOZAS TYSLIAVA
Kas nežino, kad antrojo pa

saulinio karo pabaigoje Ame
rikos lėktuvų gamyba buvo pa
ti didžiausia pasaulyje.

Bet tai buvo karo pabaigoje.
Deja, karui pasibaigus, Ame

rika, kaip ir kitos demokrati
nės valstybės, tuojau pradėjo 
sapnuoti apie taiką...

Ir tuo metu, kai demokrati
jos sapnavo, Sovietų Sąjunga, 
pasivogusi Amerikos technikos 
paslaptis, pasigrobusi šimtus 
geriausių Vokietijos technikų, 
šoko ginkluotis.

Rezultatas?
šiandien, p3 dviejų metų 

karo Korėjoje, komunistai tu
ri daugiau lėktuvų negu Ame
rika. 4

Tuo tarpu Sovietų Sąjunga 
ir jos satelitai taip pat kalba 
apie taiką...

Ir bulvė turi savo istoriją. 
Ir dar kokią.

Kadaise Prancūzijoje buvo 
draudžiamą valgyti bulves, nes, 
mat, buvo manyta, kad šis A- 
merikos “žemės obuolys” at
nešęs marą...

Bet tai buvo taip seniai, kad, 
rodos, niekados nebuvo.

- Roosevelto administracijos 
laikais, kaip žinoma, ūkinin
kams buvo mokama dideli pi
nigai už tai, kad jie... nesodin
tų bulvių.

Praeito karo metu ta pati 
administracija ragino sodinti 
bulves net miestuose...

Po karo, lyg anais maro me
tais, bulvės vėl buvo naikina-

Daabr... Daabr kiekviena šei
mininkė žino, ką reiškia bulvė.

♦ ♦*
Aistis su Vaičiulaičiu sure

dagavo Lietuvių Poezijos An
tologiją, — antologiją apiman
čią 400 metų mūsų tautos po
etinę kūrybą.

Antologijos redaktoriams, 
kaip ir mūsų skaitančiajai vi
suomenei, yra žinoma, kad, pa
vyzdžiui, Op, op Nemunėli au
torius, poetas Vištelis, baigė 
savo dienas bepročių namuose, 
tolimoje Pietų Amerikoje.

Bet ar Aistis su Vaičiulaičiu 
žino tai, ko mūsų plačioji vi
suomenė tikrai dar nežino, bū
tent, kad poetas Benis Rutkū- 
nas, kurio kūriniai puošia šio 
stambaus veikalo puslapius, 
taip pat yra bepročių namuo
se, New Yorke?...

Ar Lietuvių Rašytojų Drau
gija žino, kad poetas Rutkūnas 
jau antri metai ieško, bet ne
suranda pagalbos?

* ♦

O tuo tarpu Philadelphijos 
laikraščiai rašo apie vieną ka
lę, kuri jau daugiau, kaip 40 
dienų laukia grįžtant savo šei
mininko.

Tas nuostabios ištikimybės 
gyvulėlis, kaimynų maitina
mas, dieną ir naktį, nuliūdęs, 
stovi toje pačioje kryžkelėje.

Veltui policijos ir gyvulių 
globos draugijos atstovai mė
gino išaiškinti šių misteriją.

Kalė, kuriai .dabar gyvulių 
globos draugija toje vietoje 
pastatė būdą, tebelaukia savo 
šeimininko...

Na, o žmogus?... Ak, tas, 
2 not mano senelio, “rakalis 
blusų”... jis savo ištikimybę ki
tam žmogui, deja, ne visados 
gali prilygti šuneliui.

♦♦

Aną dieną Philadelphijoje 
kalbuosi su vienu Vilniaus 
krašto lietuvių, kuris save lai
ko lenku ir todėl lanko lenkų 
parapijos bažnyčią.

— Kodėl jūs neinate į lietu
vių bažnyčią?

— Todėl, kad Dievas nesu
pranta lietuviškai,— taisyklin
ga lietuvių kalbą atsako man 
lenkas.

Vadinas, save laikąs lenku 
Philadelphijos lietuvis siunčia

BERLYNE PLEČIASI ‘NERVŲ KARAS’
Rusai nutraukė telefonini susisiekimą tarp Berlyno ir vakarų Vokietijos 
— Nauja Kremliaus nota nieko naujo neatidengia — Sunkumai dėl su
tarties su Vokietija ratifikavimo — Europos armija turės 43 divizijas

Pereiti iš karo padėties su 
vakarų Vokietija į taiką, kas 
reiškia, kad nebūtų laimėtojų 
ir pralaimėtojų, nebuvo taip 
lengva ir šis dalykas buvo il
gai diskutuojamas.

Net jau tada, kada Acheso- 
nas ir Edenas nuvyko į Bonną 
pasirašyti su Adenaueriu su
tartį, jų ketvirtasis kolega 
prancūzų ministras Schuma- 
nas vėlavosi, nes jam vyriau
sybė buvo uždraudusi sutartį 
pasirašyti.

Ir tik po ilgų posėdžiavimų 
visą naktį, Prancūzijos vyriau
sybė sutiko leisti savo minist
rui pasirašyti tą sutartį, kuri 
susideda iš 400 puslapių ir tu
ri labai komplikuotą pavadini
mą: “Konvencija nustatanti 
santykius tarp trijų didžiųjų 
sąjungininkų ir federalinės vo
kiečių respublikos”.

Po jos pasirašymo, kiekvie
nas iš dalyvių pasakė kalbą.

Achesonas, pasveikinęs Ade-

metų, parodė daugiau ištver
mės už kitus, pareiškė:

— Mano vienintelis troški
mas, kad rytoj saulė šviestų!

Bet jei ir puikus pasitaikė 
Bonnoj oras, šis pasirašymas 
nesukėlė Vokietijoje didelio 
džiaugsmo. Nė viena konfede
racinė valstybė tą dieną nepa
skelbė šventę. Socialdemokra
tai net atsisakė ta proga daly
vauti priėmime pas Adenauerį, 
gi kitos koalicinės Adenauerio 
partijos atėjo ne iš didelio' no
ro.

ši “taikos” sutartis su Vo
kietija įsigalios tik tada, kada 
kiekvieno krašto parlamentas 
ją ratifikuos. Bet Prancūzijos 
vyriausybė savo parlamentui 
patieks ratifikuoti tik tada, 
kada Amerikos kongresas ir 
Anglijos parlamentas duos pa
žadėtas dėl Vokietijos garanti
jas. Iki to laiko, ji pasiliks gu
lėti ministerio portfely...

mą pakeisti radijo-telefoniniu 
•susisiekimu.

Nepasitenkindami telefono 
nutraukimu, * komunistai iš 
naujo uždraudė sąjunginin
kų .patruliui važinėti iki šiam 
laikui leistu keliu — autostra
da iš vakarų Vokietijos į Ber
lyną.

Pačiame Berlyne padėtis la
bai įtempta. Vakarų sektoriaus 
burmistras Reuter kreipėsi į 
gyventojus, ramindamas:

—Komunistai nori mus par
klupdyti ant kelių. Bet mes 
nepasiduosime!

šalia to Kremlius sąjungi
ninkams įteikė naują notą, at 
naujindamas savo pasiūlymą, 
kad būtų kuo greičiau sušauk
ta keturių konferencija dėl 
Vokietijos suvienijimo ir cent
rinės Vokietijos vyriausybės į- 
steigimo, kuriai būtų leista tu
rėti savo tautinę armiją.

šioje notoje rusai nieko nau 
jo neiškelia. Jie ir toliau kalti-

Korėjiečiai “taikos derybomis” nepasitiki ir bėga j pietus...

KRKDEMIŠKOS SPAUDOS PUSLAPIŲ RIESTAINIAI
Darbininkas, puldamas prof. M. Biržišką, užmiršta, jog M. Krupavičius, 
kada lietuviai tūkstančiais buvo tremiami į Sibirą, bolševikams siūlė sa

vo bendradarbiavimą, o Ambrazevičius — Brazaitis Hitleriui rorė:o 
Įsiūlyti 100,000 Lietuvos vyru...

nauerį, kad jis,, nežiūrint 76 Iki to laiko ir rusai bandys 
manevruoti Adenauerio opozi-

na vakariečius, kad rašinėda
mi notas, norį' užtęsti laiką.

Dingęs diplomatas 
Mac Lean atsirado

Londono laikraštis Star tvir
tina, kad Donald MacLean, vie 
nas iš tų dviejų anglų diplo
matų, kurie paslaptingai din
go prieš metus laiko, neseniai 
pasirodęs Anglijoje.

Laikraštis tvirtina, kad šio 
diplomato buvimas Anglijoje, 
laikoma didžiausioje paslapty
je ir jis vėl iš naujo išvykęs į 
Belgiją.
-, Foreign, Office pareiškė, kad: 
jam nieko nežinoma apie Mhc

ciją, kad ir Vokietijos .parla
mente nebūtų patvirtinta. Jei 
tik iš vakariečių pusės nebus pa 
reikštas griežtas nusistatymas 
sovietų atžvilgiu, tai vokiečiai, 
kurie yra dideli realistai, pasi
mokę kuo baigėsi Hitlerio 
avantūra, laikysis izoliuotai ir 
leisis sovietų manevruojami.

Pirmoji reakcija iš rusų pu
sės pareikšta tokia, kad Berly
no vakarų sektoriai liko visiš
kai izoliuoti nuo likusio pa
saulio.

mo, vokiečių komunistinė vy-
Leano pasirodymą Anglijoje.

Star tvirtina, kad MacLean
buvo atskridęs į Angliją su ma
žu privačiu lėktuvu ir pastebi:
“Nežiūrint, kad abu diploma-
tai laikomi oficialiai dingu-
šiais, kai kurie faktai leidžia 
manyti, kad vyriausybė žino, 
kur jie yra ir gerai žino jų din
gimo aplinkybes”.

riausybė nutraukė telefoninį 
susisiekimą tarp Berlyno ir va
karų Vokietijos ir ėmėsi sustip
rintų “saugumo priemonių” 
prie administracijos linijos,
kad “šnipai ir teroristai” nė
pakliūtų į rytinę Vokietiją.

Berlyne vakarų sektoriuose, 
tuoj buvo imtasi priemonių, 
nutrauktą telefoninį susisieki-

— Vienas dalykas mane ste
bina — pareiškė Achesonas, 
— kaip sovietai mums šią no
tą neįteikė penktadienį, prieš 
pasirašant sutartį su Bonnos 
vyriausybe.

ši nota nesukliudė nei Pary
žiuje Europos armijos sutar
ties pasirašymui tarp Prancū
zijos, Italijos, Vakarų Vokieti
jos ir Benelux kraštų;,

Pagal šią sutartį Europos 
armija susideda- 43 divizijų: 
14 prancūzų, 12 vokiečių, 11 

mitalų, -4r ^-6- dy^Įiiįty Benelux© 
kraštų (Belgijos; Olandijos ir 
Liuksemburgo), ši Europos ar
mija bus po gen. Ridgway va
dovybe.

Būtų klaidinga manyti, kad 
rusai daugiau nieko nebedarys 
ir skaitysis kaip su įvykusiu 
faktu. Jie kels dar visą eilę 
diplomatinių ofenzyvų, kad su 

* -kliudžius šių sutarčių ratifika
vimui ir įnešus nesutarimo 
tarp sąjungininkų, tad šie tu
ri dar labiau, kaip niekad, pa-

LIETUVIAI PRAŠOMI PAREMTI
NAUJUS IMIGRACIJOS ĮSTATYMUS

Gegužės 22 d. Washingtone 
kongreso juridinė komisija 
pradėjo liudininkų apklausi
nėjimą kongresmano E. Celler 
biliaus 7376 reikalu. Apklausi
nėjimas su pertraukomis tęsis 
kelias dienas.

Vakarų Europoje liko apie 
10,000 lietuvių, kurių dalis no
ri atvykti į Jungtines Ameri
kos Valstybes, šis įstatymas y- 
ra vieninteė viltis tiems lietu
viams patekti į Ameriką, nes 
pagal bendrą imigracinį įsta
tymą reikėtų dešimtmečius 
laukti vizos.

Pirmas' dvi dienas apklausti 
14 liudininkų. Liudijo kong
resmenas E. Celler, valstybės 
pasekretorius Mr. Bruce, že
mės ir ūkio bei darbo ministe
rial, DP komisijos pirmininkas 
ir kitų žinybų atstovai. Visi 
pasisakė už šio įstatymo pro
jektą.

Viso yra pakviesti 63 liudi-
ninkai. Bendrojo Amerikos 
Lietuvių Šalpos Fondo vardu 
pakviesti liudyti BALFo pir
mininko pareigas einanti Ale
na Devenienė, reikalų vedėjas 
Petras Minkūnas ir adv. K. 
Paulis, j r.

Lietuvių delegacija savo pa
rodyme ne vien bendrai pasi
sako, kad specialus imigraci
jos įstatymas yra reikalingas,

Dievą į Pennsylvanijos univer
sitetą...

Taip, į tą patį universitetą, 
kur kitatautis Sennas to pa
ties Dievo sutvertą lietuvių 
kalbą dėstė dar prieš Salio ir 
Krėvės atvykimą. ‘

Verkit, angelai, verkit, dva
sias šventos.

bet išryškina mūsų ir kitų pa- 
baltiečių bei lenkų pageidavi
mą, kad įstatymo kai kurie 
paragrafai būtų pakeisti ta 
prasme, kad nespėję atvykti į 
JAV tremtiniai pagal pasibai
gusį DP įstatymą taip pat šiuo, 
nauju įstatymu galėtų naudo
tis. (Projekte numatyta, kad 
tiktai pabėgę iš komunistų už
imtų kraštų po 1945 m. gegu
žės 8 d. būtų įleidžiami. Lietu
vių pasiūlymas yra, kad data 
būtų pakeista į 1939 m. rugsė
jo- 1 d.). Taip pat norima pra
plėsti šį įstatymą, kad jis ap
imtų pabėgėlius esančius Skan 
dina vijos kraštuose, Belgijoje, 
Anglijoje, Prancūzijoje. Taip 
pat prašoma iš atatinkamo įs
tatymo paragrafo išbraukti 
neįkurdinimo sąlygą. (Mat, li
gi šiol tik neįkurdinti tremti
niai galėjo DP įstatymais nau
dotis, todėl išvykę i Belgiją, 
Angliją tremtiniai negalėjo

silikti budrūs.
Nes Pravda jau savo veda

majame, žada visiems vokie- 
čiams^ kurie priešinsis Bonnos 
susitarimui, visišką paramą, 
kad turi ieškoti kitų kelių Vo
kietijos suvienijimui.

Kokie tie kiti keliai? Ar tik 
ne su ginklu rankoje?

Lozoraitis Londone
Lietuvos Diplomatijos šefas 

min. S. Lozoraitis tarnybos rei
kalais atvyko Londonan, kur 
išbus apie dvi savaites.

Londone jis turės visą eilę 
pasikalbėjimų tiek su lietuvių 
tiek su svetimšalių veiksniais.

Geriau už Kon-Tikl
Jei Kon-Tiki ekspedicija į- 

rodė, kad paprastu plaustu, pa 
naudojant vandenio sroves, ga 
Įima pasiekti tolimiausias sa
las, tai prancūzų dr. Bombard 
su panamiečiu Jack Muir Pal
mer nori įrodyti, jog žmogus, 
besigelbėdamas jūroje su ma-

juo pasinaudoti).
Lietuvio! prašomi šiuos tai

gomis daugelis liudijusių liu
dininkų savo parodymuose taip 
pat pabrėžė reikalą įnešti į 
projektą mūsų keliamas pa
taisas.

Senatorius Robert C. Hend
rickson įneš^ analoginį bilių S 
3109 į senatą.

Lietuvoai prašomi šiuos tū
lius paremti, nes tuomi suteik
sime galimybių pasilikusiems 
Vakarų Europoje lietuviams 
tremtiniams taip pat atvykti į 
JAV. Reikia skubiai veikti ir 
todėl paskiri asmenys, Susi- 
vienijimĮai, draugijos ir organi 
zacijos prašomi rašyti savo 
kongresmanams ir senato
riams prašant juos remti šiuos 
taliius. BALFo centras.

žu laiveliu, gali lengvai išgy
venti, maitindamasis vien su
gaunamomis žuvimis ir gerda
mas jūros vandenį, atskiestą 
su žuvų sunka.

Šią savaitę jie išplaukė per 
Atlantą su nedideliu 16 pėdų 
ilgio guminiu plaustu, “Here- 
tique” kurį į atvirą jūrą Išvil
ko amerikiečių kreiserio “Ha
le” motorinė valtis.

Dr. Bombard su Palmer iš
plaukę i§ Monte Carlo, žada 
Amerikos krantus pasiekti po 
dviejų mėnesių ir per tą laiką 
į burną nepaims Jokio kito 
maisto, kaip žuvis, užgerdami 
jūros vandeniu.

Šią jų kelionę atidžiai seka 
viso pasaulio admiralitetai, 
nes ji leis ištirti žtnogaus pa
tvarumą jūroje.

Kai prieš keletą savaičių 
Vienybės bendradarbis žurna
listas Bronys Raila parašė 
straipsnį apie naują mūsų po
litinio gumbo ligą ir jos ste
buklingas gyduoles, daugelis 
skaitytojų buvo labai paten
kinti. Tai rodė Redakcijon 
suplaukę laiškai, kurie sveiki
no autorių ir reiškė viltį, kad 
pasinaudojus nurodytais vais
tais tam tikra lietuviška spau
da gal išsigydys. Br. Raila nu
rodė, kad kas negroja pagal 
vienos mūsų partijos katarin- 
ką, tas rizikuoja būti tuoj ap
skelbtas bolševiku, niekšu, Lie
tuvos reikalų priešu, susikom
promitavusia asmenybe ir pa
našiai.
' Tas straipsnis, atrodo, buvo, 
parašytas ryšium su Brookly- 

;no Dar^įnihįio ąfccjM Prieš Ife- 
tnvfų Veikėjus. " Dabar pama
tėme, kad Darbininkas gyduo
lėmis dar nesinaudojo i ir to
liau tebeklajoja gumbo! karšt
ligėje. Tas katalikiškas Darbi
ninkas, eidamas artimo meilės 
ir pagarbos lietuviškam žmo
gui keliu, dabar pasirenka nau~ 
ją “priešą” — išdergti lietuvių 
■tautos veteraną profesorių My
kolą Biržišką.

* *
5 *

Priežastis — prof. M. Biržiš
kos pasikalbėjimas, išspaus
dintas Vienybėje prieš trejetą 
savaičių. Kaip atsimename, 
profesorius ten pasisakė kai- 
kuriais lietuvių rezistencijos, 
mūsų spaudos polemikų ir ki
tais visuomeniškais klausi
mais. Nieko jis nepuolė, nie
kam priekaištų nedarė, nei vie 
nos mūsų politinių grupių vei
kėjų Lietuvos priešais ar oku
pantų talkininkais (kolaboran 
tais) nevadino. Apie krikdemų 
partijos veiksmus net netie
siogiai neužsiminė.

Bet prof. M. Biržiška pasi
sakė, matyt, ne pagal katarin- 
ką. Ir todėl Darbininkas (Nr. 
37) tuojau pasirūpino mūsų 
visuomenei paaiškinti “naujie
ną”, kad prof. Biržiška—“mū
sų visuomenėje kėlė nusiste
bėjimo”, kaip blogas politikas 
rezistentas, todėl jis negalįs 
būti .politikos autoritetu ir da
bar. Jo veiksmai vokiečių ir 
bolševikų okupacijos metais 
“savo forma gali būti laikomi 
kolaboracinio pobūdžio” (t. y., 
jis talkininkavo bolševikams ir 
naciams)...

Faktai? Ogi bolševikų lai
kais jis “paaukojo savo ūkį 
liaudies reikalams”., o vokiečių 
laikais jis pirmininkavo gen. 
Kubiliūno šauktosios tarybos 
susirinkimui Ir vėliau tremty
je, Berlyne, prisidėjo prie na
cių kviečiamos lietuvių konfe
rencijos su tikslu, kad vokiečiai 
leistų organizuoti lietuvių ka
rinius dalinius Vokietijai pa
talkinti (!)...

Matote, koks, anot Darbi
ninko, yra buvęs prof. M. Bir
žiška, mūsų paskutinysis Vil
niaus Universiteto rektorius. 
Hitlerio bendradarbis ir Stali
no geradaris, — gaivalas, sta
čiai vertas draugo Bimbos su
sidomėjimo... Štai ligi kur da-

ėjo tėvų pranciškonų laikraš
čio redaktoriai. Kažin ar tai 
dar gumbas ir kliedinčio pa
mišimas. Tai greičiau—patra- 
kėlių įsiutimas ir aiškus ban-

kime, kad jis padovanojo lie
tuvių liaudžiai nors ir neturė
tą ūkį. Betgi krikdemų lyderis 
prel. M. Krupavičius Lietuvos 
okupantams bolševikams daug

j

ditizmas prieš vieną iš geitaia- 
miausių ir lietuvių tautai vie
ną iš daugiausiai nusipelniu
sių dar tebegyvenančių asme
nų.

♦ ♦ ♦
Dėl pačių šmeižtų galima 

tiek pasakyti: 1. kiek teko pa
tirti, prof. M. B. savo nuosavo 
ūkio niekad nėra turėjęs ir 
“liaudžiai dovanojo” nebent 
jam nepriklausantį ūkį (paga
liau, ar taip jau būtų bloga ką 
nors lietuvių liaudžiai padova- , 
noti?), 2. vokiečių okupacijos 
metu šauktajai lietuvių kon- 
fęrencij ai proL M. B. rodos 
pirmininkavo^" takiau ji atsi
sakė patenkinti vokiečių rei
kalavimą duoti lietuvių vyrus 
SS divizijoms ir kaip nepanau 
dojama Reicho reikalams, pa
čių vokiečių buvo užgniaužta, 
3. niekad niekam. nėra žino
ma, kad prof. M. B. Berlyne 
būtų — ketinęs prašyti nacius 
leisti lietuviams stoti į jų ka
riuomenę...

daugiau siūle dovanoti. Kai 
lietuvių patriotai buvo bolše
vikų areštuojami tūkstančiais, 
kankinami kalėjimuose ir j Si
birą tremiami ar čia pat žu
domi, prel. Krupavičius raštu 
siūlė Lietuvos Komisarų Tary
bai 
tro 
mą 
tai 
vos
gams tegu tik palieka laisvę 
rūpintis religiniais reikalais. 
Tas Krupavičiaus memorandu
mas, po bolševikų išvijimo, bu
vo rastas ir daugeliui liudinin-

ir komunistų partijos Cen- 
Komitetui bendradarbiavi- 
— tegu Lietuvos okupan- 
rūpinasi žemiškais Lietu- 
reikalais, o mūsų kuni-

Krupavičius prie vokiečių ry
žosi drąsiau užsistoti žydus ir 
tapo už tai ištremtas į Vokie
tiją. Bet bolševikų laikais už 
lietuvius jis nebuvo taip linkęs ■ 
užsistoti ir net siūlė okupan
tui talkininkavimą, jei tik jam 
ir jo kolegoms kunigams bus 
suteikta laisvė veikti religinė
je srityje.

/ ♦

Įdomu ne tiek tie šmeižtai, 
kaltinantieji prof. M. B. “ben
dradarbiavus” su rusų ir vo
kiečių okupantais, žymiai įdo
miau, kad tokius kaltinimus 
kelia krikdemų bloko pažiūras 
reiškiantis Darbininkas. O tai 
jis daro gal dėl to, kad savo 
partijos vadų sąžinę nuramin
tų. '

Prileiskimę vienai minutei 
tyčiomis/ jog kaltinami apie 
prof. M. B. yra pagrįsti. Saky-

Sakysime, tyčiomis, kad 
prof. M. Biržiška norėjęs pa
dėti vokiečiams ir du . kartu 
norėjęs pasiūlyti Lietuvos jau
nimui stoti į kariuomenę na
ciams padėti kariauti prieš ru
sus“ Tik, deja, mes nežinome 
jo raštų ir demaršų ta krypti
mi pas vokiečius. Tuo tarpu 
Laik. Vyriausybes ministerio 
pirmininko pareigas ėjusis p. 
J. Ambrazevičius • - Brazaitis

(Nukelta į 4 psl.)

• Thuringe NKVD suėmė 21 sovietų karininką, apkaltin
dama bandymu daryti perversmą.

• Churchillis laimėjo bylą prieš Daily Miror, rinkiminės 
kampanijos metu buvo įdėjusi karikatūrą, kurią konservatorių 
atstovas palaikė įžeidžiančia.

• Italija pareikalavo iš Jugoslavijos vyriausybės atšaukti 
savo karinį attache.

• Pragoję teismas nuteisė 2 asmenis mirties bausme, 10
asmenų kalėti iki gyvos galvos ir 5 po 9 metus už priešvalstybi
ni veikimų: ------- -------------------------------------

• Amerikos atstovų rūmų pirmininkas Sam Rayburn pa
reiškė, jog Amerika pralaimi lenktynes su sovietais atominėje 
srityje. Sovietai jau viršija Ameriką aviacijoje.

• Pentagone vadovybė būk nusistačiusi prieš davimą gen. 
Ridgway penktąją generolo žvaigždutę. Aiškina, kad yra kitų 
karininkų kuriuos reikėtų pakelti.

• Už žmonių kiršinimą ir organizavimą * manifestacijų
prieš gen. Ridgway, prancūzų komunistų laikraščio Humanite 
redaktorius Andre Stil, 1952 m. Stalino premijos laureatas, vy
riausybės įsakymu suimtas. • >

• New Yorko mieste automobilių —taksi tarifas pakeltas 
27 nuošimčiais.

• Vakarų Vokietijos armija susidės iš 409,000 sausumos 
kariuomenės, 85,000 aviacijos ir 12,000 laivyno.

• Kanados vyriausybė protestuoja, jog Korėjoje kanadie
čiai parašiutistai buvo pasiųsti į Koje salą, saugoti komunistus 
belaisvius.

• Londone centre plėšikai dienos metu apiplėšė banko au
tomobilį, pavogdami 200,000 svarų (apie 700,000 dot).




