
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).
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BENDRUOMENĖS KRIKŠTYNOS BOSTONE J. Baduno faunoje REZISTENTAI ORGANIZUOJASI
BOSTON, MASS. — Gegužės 

18 d. Thomas Park High 
School rūmuose įvyko Bostono 
Lietuvių Bendruomenės krikš
tynos. Parapijos klebonas kun. 
Virmauskas krikštynų aktą 
pradėjo su malda. Scenoje su
sirinko bendruomenės vadovy
bė. sudaryta iš žmonių be par
tinių. o grynai vien tik lietu
vybės pagrindu. Kalbų buvo 
pasakyta daug. įspūdingu ir 
gražių.

Visų dėmesį patraukė pirm, 
adv. Grigaliaus ir garbės kon
sulo adv. Šalnos trumpi ir tu
riningi žodžiai.

Kada scenoje pasirodė nese
niai iš Lietuvos atvykę trys lie
tuviai žvejai, publikoje kilo 
triukšmingi ir gausūs aplodis
mentai. Kalbėjo žvejys Griš- 
manauskas, plačiai papasako
damas apie Lietuvos ūkininkų 
kančias ir nužmoginimą, su
varant juos į kolchozus. Šiur
pu buvo klausyti, kai jis papa
sakojo kaip jie bolševikus už
kalė kajutėje ir tik laimės pa
dedami pasiekė Švediją, o išli
pę į krantą pirmiausia prašėsi

nuvežti juos pas lietuvius į 
Stockholmą, tikėdamiesi rasti 
paramos. Visi šių iškilmių da
lyviai suprato, kad nelaimėje 
visuomet mes pirmiausia krei
psimės ir šauksimės savųjų pa 
galbos ir tik lietuvis lietuviui 
padės.

Antroj programos daly gra
žiai pasirodė muziko Jeronimo 
Kačinsko vedamas parapijos 
mišrusis choras ir muziko Gai
delio vyrų choras. Daug Kartų 
mano girdėta “Lietuviais esa
me mes gimę....’’ šiuo kartu bu
vo įspūdingiausiai ir gražiau
siai išpildyta. Laiminga Bosto
no lietuvių parapija turėdama 
tokį gerą dainos vadovą. Labai 
šiltai ir džiaugsmingai publi
ka sutiko muziko Gaidelio vy
rų chorą. Reikia pabrėžti, kad 
muz. Gaidelis puikiai harmo
nizavo kai kurias visų dainuo
jamas dainas ir padarė jas vi
sai naujomis. Be to, jo kompo
zicija “Kai tėvynę reiks va
duot...” salėje sukėlė džiaugs
mingas ovacijas. Bendrai, pa
ėmus meninė dalis, buvo gan 
maža, bet krikštynoms labai 
tiko ir buvo iškilminga. J. G.

stovyklaus skautai DETROIT, MICH. — Gegu-

WATERBURY ĮVYKS PIRMAS ------—
LIETUVIŲ PIKNIKAS ŠI SEZONĄ

WATERBURY, CONN. — šį 
sekmadienį, birželio 1 d. Lin
den Parke, Union City, įvyksta 
pirmasis lietuvių šį sezoną pik 
nikas, rengiamas Amerikos Lie 
tuvių Tautinės Sąjungos sky
riaus.

Aukos Vienybės 
popierio fondui
J. Milas

Brooklyn, N. Y............. 5.00
A. Daukantas

Woodhaven, L. 1............ 5.00
J. Kalvaitis

Brooklyn, N. Y.  ....... 1.00
L. Ramančionis

Brooklyn, N. Y......... .. 1.00
K. Witkus

Maspeth, L ’. I............. . . 1.00
H. Steinis •

Brooklyn, 
J. Shugzda

N. Y......... .. 1.00

Brooklyn,
M. Kirvelis

N. Y......... .. 1.00

Brooklyn, N. Y......... .. 1.00

Piknikas prasidės 1 vai. p. p. 
ir gros smarkus Rudaičio or
kestras.

Bus daug įvairenybių. Kal
bėtojai bus iš New Yorko ir 
Bostono. Jau pasižadėjo at
vykti daug svečių—jaunimo iš 
Bostono, Worcester!©, Hartfor
do, New Britaino, Bridgeport©, 
New Haveno ir kitur. Numato
ma, piknikas bus filmuojamas.

Tad visi maloniai kviečiami 
atvykti. Susitiksite daug pa
žįstamų, lietuviškom dainom 
atgaivinsite dvasią. Bus kny
gų stalas, lietuvių bitininkų 
medaus, galėsite užkąsti lietu
viškais valgiais ir. užsigerti 
alučiu ir sode.

Tad visi į Waterburio pikni
ką?

ALT S-gos Skyrius

ALUS, DEGTINĖ, VYNAS 
2207 N. 2nd STREET, 
PHILADELPHIA, PA.

REgent 9-4156

Neseniai pas žinomą visuo- 
meninką J. Bačiūną apsilankė 
akademikų skautų delegacija 
su prof. Kolupaila ieškodami 
vietos vasaros stovyklai. Ba- 
čiūnas maloniai sutiko leisti 
pasinaudoti savo vasarvietės 
Tabor Farm, Sodus, Mich. miš
ku ir kai kuriais kuroto įrengi
mais.

Tikimasi, kad liepos pra
džioje suvažiuos čia keliasde
šimt akademikų skautų,-čiu iš 
įvairių JAV vietų. Drauge lau
kiama kai kurių filisterių ir 
garbės narių.

Visi akademikai skautai bei 
skautės • norintieji čia stovyk
lauti, negaišindami prašomi su 
sirašinėti su stovyklos vadovy
bė: Alg. Stepaitis, 5557 So. 
Green St., Chicago, Ill.., pa- 
reikšdami norą dalyvauti sto
vykloje ir sumokėdami 3 dol. 
registracijos mokesčio.

žės 11 d., seno ir aktyvaus re
zistento Vinco Tamošiūno ini
ciatyva susirinko gražus bū
relis senų rezistencinės kovos 
draugų ir įsteigė II Detroito-^ 
Lietuvių Rezistencinės Santar 
vės skyrių.

Pradžioje iniciatorius nupa
sakojo, kas jį paskatino imtis 
iniciatyvos steigti skyrių, pri
siminė savo praeities darbus 
ir dabarties rūpesčius. Savo 
kalboje, be to, jis plačiai cita
vo Br. Bieliuko, Vyr. Kom. na
rio, jam rašytąjį laišką, kuria
me jautriai išryškinti LRS pa
grindiniai tikslai ir šių dienų 
uždaviniai.

Po iniciatoriaus žodžio to
kia pat rezistencine nuotaika 
platesni pranešimą padarė 
Vyr. Kom. narė Ligi j a Bičiū- 
naitė-Dirkienė.

Susirinkusieji, pilnai pritar
dami pareikštoms mintims ir 
būdami jautrūs, kaip ir praei-

lyvių santykiai — labai drau
giški. Pažymėtina, kad visi 
naujojo skyriaus nariai yra 
abiejų okupacijų aktyvūs re
zistentai — tautiniai partiza
nai, šauliai, Laisvės' Kovotojo, 
Nepriklausomos Lietuvos ir ki
tų pogrindžio laikraščių skai
tytojai ir platintojai. Pats ini
ciatorius, be to, dar Lietuvos 
Laisvės Armijos vadovaujantis 
narys.

F

QUALITY MARKET
VICTOR ABECUNAS, Sav.

356 PARK STREET, 
NEW BRITAIN, CONN.

ANTHONY MARTIN'
RESTORANAS ir BARAS 

3759 N. 7th STREET, 
PHILADELPHIA, PA.

ty, dabarties rezistencinėms 
problemoms, — sutarė įsteigti 
LRS skyrių ir pasirašė atitin
kamą aktą. Be to, sudarė sky
riaus Valdybą: pirmininkas 
Pranas Stanionis, sekretorius 
Juozas Janeckas ir iždininkas

MOTINOS DIENA
Wilkes Barre, pa. — Lietuj 

vių Progresyvio Klubo kasmet 
rengiamas motinų pagerbimas 
įvyko gegužės 18 d. Publikos 
buvo daug. K. Kulvinskienė ar
ti 80 metų amžiaus gavo se
niausios motinos dovaną. Jau
niausia motina, Irena Derkin- 
tienė, 27 metų. Kitos laimin
gos motinos buvo N. Žukaus
kienė ir M. Cereškienė.

Vakarienės metu deklama
vo Vaičiūnaitės: Gailutė — 
“Tu mano brangioji”. Danguo
lė — “Partizano Motina”. Kal
bas pasakė Juozas šaliūnas ir 
Stasys Vaičiūnas.

i J. Stanislovaitis

Pijus Ražaitis.
Steigiamojo susirinkimo nuo 

taika buvo labai pakili, tarpu
savio dalyvių santykiai — la
bai draugiški. Pažymėtina, 
kad visi naujojo skyriaus da-

MERGAIČIŲ STOVYKLA
Nuo liepos 1 d., 72 mylios nuo New Yorko, nuostabiai 

gražiame ūkyje, atidaroma stovykla mergaitėms, nuo 6 iki ;; 
14 metų amžiaus. Visi stovyklos privalumai: 100 akrų miš- j 
kas, privatus ežeras, žaidimo aikštė, pirmos rūšies maistas, ;■ 
gyvenamosios kabinos, medikalė priežiūra, instruktoriai j! 
mokytis dainuoti, šokti, jodinėti, plaukioti ir t. t.

Stovyklavimas tęsis 8 savaites. Kaina: $290.00. Dėl pla- Į 
tesnių informacijų, prašoma kreiptis:

CAMP WISHE
Dirs. Mr. & Mrs. A. A. 'J

R. F. D. No. 4 MIDDLETOWN, N. Y. j
Tel.: Mdtn. 94-2570 '

WILLIAM VALAITIS
Vūokeriopat automobilių tauymat

J; 730-2 E. Moyamensing Avė
Philadelphia, Pa. 'j 

Tel. Howard 8-0596

J. MARKIEWICZ
AND

SONS, Ine.
Laidotuvių Direktoriai 

15 Trumbull Street 
New Haven, Conn.

Tel.: 5-9229
I______ ——-------------------- J

LIBERTY FEDERAL SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION 

Philadelphia, P*. __ .
S3S NORTH BROAD STREET 

(Temporary Addre»*> ; . . 
New Building Under Courtructi—

at 202-04 North Broad Street 
STATEMENT OF CONDITION

VAIKU IR MERGAIČIŲ STOVYKU
Liepos 1 d. atidaroma pavyzdingai įrengta vaikų ir mer

gaičių vasaros stovykla, esanti labai gražiame Oxoboxo pa- 
ežeryje, Morrtville, Conn, (netoli New London). Priimami 
nuo 6 iki 14 metų amžiaus vaikai ir mergaitės. Geriausias 
maistas ir priežiūra, taip pat visos žaidimo ir auklėjimo 
galimybės. Stovyklą tvarko ir ją prižiūri toje srityje patyrę 
specialistai, Albertas ir Albina Pilveliai. Mokestis: 375 dol. 
8 savaitėms, 195 dol. 4 savaitėms. Dėl platesnių informa
cijų, kreiptis:

i U : l.Tiiskai -1-
Gerbiamas redaktoriau: frontą dar buvo galima kalbė-

CAMP OXOBOXO
ALBERT A. PILVELIS, Direktorius

237 BLAKE ST.___ Po birželio 20 d.
NEW HAVEN, CONN CAMP OXOBOXO

Tel. 54442 MONTVILLE, CONN

SILVER BELL BAKING CO
(Taip dabar vadinasi Varpo kepykla)

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

ANTANAS BALČIŪNAS, savininkas'

bsibakwg

Kepa visokių rūšių duoną, ypač • 
specialistai Europos ruginės duo
nos, kurios jie kepa keliolika rūšių

Vedybom ir parem 
keksų ekspertai -

Taipgi kepa ir parduoda krautu
vėms ir pristato į namus ne tik 
visokią duoną, bet ir tortus, ke- 
sus, pyragus ir < pyragaičius.

■ -- ------------------------------ -------------------------------------------------------

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

HOTEL GRUSH
RESTORANAS ir BARAS

ADAM GRUSH, Savininkas,
Iš kitų miestų atvykę tautiečiai visada gali gauti 

patogius ir nebrangius kambarius.

200 North Broad St., Philadelphia, Pa.
LOcust 7-9274

Artėja skautu 
vyčiu sąskrydis

Gegužės 30 — birželio 1 d. d. 
laukiama skaitlingo JAV rajo
no skautų vyčių sąskrydžio. Jo 
parengiamoji komisija yra nu
mačiusi šiuos referatus bei dis 
kusines temas: 1) Skautų vy
čių veikimo apžvalga, 2) Skau
tų vyčių veikimo organizavi
mas, 3) Skautų vyčių veikimo 
programos bei veikimo reorga
nizavimas, 4) Religija sk. vy
čių gyvenime, 5) Skautų vyčių 
santykiai su jaun. skautais, 
skautėmis ir studentais skau-. 
tais, 6) Sk. vyčių veikla visuo
menėje" ir ‘ šalpos darbe, 7) 
Spauda.

Sąskrydis bus pravestas šv. 
Marijos Gimimo patalpose, 
Chicago j e (Marquette Park). 
Sąskrydžio dalyviai vietoje 
gaus sumuštinius ir kavą, o 
nakvynę ir valgį pas vietos 
skautus.

Nespėję užsiregistruoti sk. 
vyčiai raginami tai kuo grei
čiausia atlikti adresu: A. Au-

DR. M. J. COLNEY 
148 Grand Street 

WATERBURY, CONN.
Telefonas „3-4747 

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

John Baltaduonis
FRANKFORD AVENUE

CAFE
1700 Frankford Ave.,

C

TRAUN’S CAFE
N. E. cor. 16th Street 

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

Res. Cheltenham 2562
Philadelphia, Pa.

VINCO VIDGINIO
MAISTO KRAUTUVĖ 
438 JEFFERSON ST.

gustinaitis, 3727 S. Lowe St., 
Chicago 9, Hl.

PASISKIRSTĖ PAREIGOMS
Waterbury, Conn. — Išrink

toji Waterburio apylinkės ben
druomenės valdyba pareigomis 
pasiskirstė sekančiai: pirmi
ninku dr. Petras Vileišis, vice- 
pirm. dr. Vincas Šmulkštys, 
sekretoriumi Nell P. Meškūnas, 
iždininku Petras* Jakubauskas, 
finansų raštininku Bronius 
Dūda, tautinio solidarumo i- 
našų rinkimą tvarkyti Jonas 
Valaitis, meno vadovas Alek
sandras Aleksis, kultūras — 
švietimo reikalams Antanas 
Petrauskas. Valdybos nariais 
liko: Alena Devenienė, dr. 
Cblney ir Morta Zattskfenė.

Philadelphia, Pa,
TR. 7-6627

. ■ — —

SIMON’S CAFE '
S. KRAUČIUNAS, Sav. 

Pirmos rūšies maistas
DU BARAI 

Šokiai penktadieniais ir 
šeštadieniais

26 ANDOVER STREET, 
LOWELL, MASS.

2-8568

K A R L 0 N A S 
Funeral Home

, Lietuviams tarnauja dau
giau, kaip 20 metų.

280 CHESNUT STREET, 
NEW BRITAIN, CONN.

Tel. 9-1181

HOLLYWOOD INN & HALL
ELZBIETA RUDAUSKIENĖ, 

Savininkė
<

Baras ir salės pramogoms

2419 W. 43rd STREET CHICAGO, ILL.
Tel. Virginia 7-9880

- — ---------- j

XS OF DECEMBER 31. 1951 
ASSETS

Tint Loan*................... >8,3IS.834
Improretnent Loam  ........... .. 25,543
Loan* on Sarinrs Account* , '1-57 82,097
Federal Home Loan Bank Stock. . 175,000
Cash on Hand and tn Banka .... 1,112.033 
Office Buildinx and Equipment . . 166,668
Parkins Lot— 1415 Race Street 22,723 
Deferred Charter and Other Arret* 15,791

TOTAL—89,917,587
LIABILITIES

Membere* Share Account* ........... 88,438,479
Advances—

Federal Home Loan Bank . . • 850.000
Lmn* In Proven* ............................ 55.431
Other Liabilities ............................ 10.311
Employees’ Retirement Reserve . . 22.077
Other Specific Reserve*...... 3,520
General Reaerre* . . . 8295,500 
Burplu*......................... 252.278 547,778

TOTAL----$9.917.587
CHARLES S. CHELEDEN, President

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

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

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

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

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

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

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

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

ROOSEVELT FURNITURE COMPANY
Čia gaunami geriausi bal
dai, televizijos ir radijo 
aparatai, siuvamos maši
nos, šaldytuvai Ir visi kiti^ 
namų apyrangai reikalingi 
dalykai.
DUODAMA IŠMOKĖJIMUI 

15 MĖNESIŲ
JOKIOS GARANTIJOS 

NEREIKIA

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

Atdara pirmadieniais, ketvirta dieniais lid 9:30 vai. vak. Sekmad. hm 11—4:38 popiet

Naujai atidalytas lietuviškas restoranas ir baras

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

Tek PO 5-9566

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

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

Bay Shore 2996. 
___ _________________________________ ___________ - 1

UNION BRONZE FOUNDRY
High Grade Bronze Castings 

STANLEY SKIKAS
SAVININKAS J

(Pėda nu© Union Avenue)

Bridgeport, Conn. T
TEL.: 3-4696

PHILADELPHIA, PA.
MALONI LIETUVIŠKA UŽEIGA 

ANTHONY BALCHIUNAS, SAV. 
113 SOUTH 34th STREET 

A rti Pe n nsylva ni jos Uni ver sit et o

' PETER DAVIDONIS
VYNAI — LIKERIAI — ALUS 

2327 Brown Street Philadelphia, Pa.

L - 1 T- "■ ——

ADAMS’ CAFE 
RESTORxYNAS LR BARAS 
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Visai pripuolamai Chicagos 
Naujienų balandžio 8 d. nu
mery pastebėjau iš Vienybės 
perspausdintą, mane liečian
čią ištrauką. Esą ...“pik. Lan- 
skoronskis, kuriam karo metu 
neteko iššauti nė šūvio pasida
ręs žurnalistu, numatomas į 
informacijos politikos vietą 
Munchene...,” ir tDliau seka 
blogo skonio “dūdų orkestras”.

Sėdžiu Europoje, esu iki kak 
lo įsitraukęš į visuomeninį ir 
politinį darbą, todėl nesusivo
kiu, kuo esu Tamstai užkliu
vęs, kad radai reikalo negar
bingai pavalkioti mano vardą 
savaitrašty Vienybė.

Įtariu, kad būta piktos va
lios. Visos lietuvių kalba spau
dos negaliu išsirašyti. Vieny
bės todėl neskaitau ir neturiu 
asmeniškos nuomonės, kiek 
yra pagrįsti kitų dienraščių 
primetimai, kad Vienybė siste- 
matingąi kandžioja VUKą ir 
jo talkininkus. Mano pavardė 
buvo paminėta kaip VLIKo 
“karo eksperto”. Išeina: maty
kite, koks yra tas “ekspertas”, 
nė šūvio karo metu nėra išo- 
vęs! Tinka tik paraduoti su 
dūdų orkestru priešaky. No- 
roms nenoroms pas sKąitytoją 
susidaro neigiama nuomonė ir 
apie Vliką ir apie jo bendra
darbius. Nesu aš koks Vliko 
advokatas ir jo negalavimus 
pažįstu geriau už daugelį kitų, 
bet talkininkauju jam, kiek 
sugebu ir talkininkauju nuo
širdžiai. Esu tikras, kad mūsų 
■laisvinimo byloje visuomeni-

buvau komandiruotas į 
Prancūziją karo moksluose pa
sitobulinti. Buvau lengvai su
žeistas ir už kautynėse pasižy
mėjimus du kartu buvau ap
dovanotas Vyčio Kryžiumi. 
Taigi teko netik “paleisti šū
vių” bet ir sėkmingai vadovau
ti kautynių vienetams karo 
lauke.

Kas dėl Tamstos ironijos 
pasidaręs žurnalistu”, patiks
linsiu tiek: Spaudoje bendra
darbiauju jau nuo 1916 m. 
Tamstą, pone redaktoriau, pri
simenu asmeniškai. Esi žymiai 
už mane jaunesnis ir tada var
giai, ar iš viso jau buvai pra
mokęs rašyti. Tikiu, kad dabar 
gal esi labai gabus žurnalis
tas profesionalas. Lietuvoje 
žurnalistais galėjo būti ir vi
suomenininkai, kurie visas 
kvalifikacijas atatinka, bet ku 
riems žurnalistinis darbas nė
ra pagrindinė jų profesija (pa
lygink 2 . S. įstatų 3 ir 4 st.). 
Nesu profesionalas, bet atsiti
ko taip, kad pagal 2.S. valdy
bos įgaliojimus dar iki šiai die
nai atstovauju mūsų žurnalis
tus tarptautinėje laisvųjų žur
nalistų Federacijoje.

Prašau tikėti, pone redakto
riau, kad spaudos etikos sume
timais nenoriu leistis šmeižia
mas ir tik todėl priverstas esu 
kreiptis į Tamstą viešai šio ne
malonaus turinio laišku.

Tamstos
J. Lanskoronskis

Paryžius

PAGONYBE,
Tos trys sąvokos sąryšy su 

V. Alanto knygos “Pragaro 
Pošvaistės” pasirodymu lietu
vių dienraščiuose dažnai supla 
karnos į vieną. Ir dar daugiau, 
“pagonybės” ir “stabmeldybės” 
terminai pritaikomi ir mūsų 
protėvių tikėjimui ir bolševiz
mui bei nacizmui apibūdinti. 
Pagaliau, pagoniu vadinamas 
kiekvienas barbaras. Myk. Ja
nulis savo recenzijoje apie 
“Pragaro Pošvaistes” (Drau
gas, kovo 1, 1952) taip rašo: 
“Kada artėja bolševikai, Gir
kalnis bėga nuo tų naujos pa
gonybės nešėjų, toliau jis bėga 
į.vakarus, kaip tik į tą kraštą, 
kuriame pagonybė dar jaunes
nė, kur kitas pagonybės nešė
jas — naciai dar nespėjo už
auginti pagoniška dvasia Visos 
kartos”. Toliau: “Esą pagony
bė dar tebėra gyva mumyse. Jo 
motina (pagrindinio romano 
veikėjo Girkalnio) pagarbai 
kalbanti apie ugnį. Čia norisi 
paminėti, kad sapnininkai irgi 
daugiau priklauso pagonybei, 
ne kaip krikščionybei”. O. J. 
Steponaitis iš Clevelando 
straipsnyje “Apie dėzertyrus į 
pagonybę” (Draugas, kovo 7, 
1952) atsiliepdamas į B. Rai
los straipsnį apie Alanto roma
ną, rašo: “Straipsnio autorius 
mano, kad rašytojo Alanto pa
goniškos mintys galbūt sklei
džiančios audras mūsų galvo
jančios visuomenės tarpe.”

Pagonybės sąvoka ištvino per 
kartus, o pranašavimas, kad 
Alanto “pagoniškos” .mintys 
gali sukelti audrą galvojančio
je visuomenėje iš dalies pildo
si, sprendžiant iš visos eilės 
straipsnių. Praeities meilė mū-

STABMELDYBE IR MŪSŲ PROTĖVIU
DR. MARIJA GIMBUTIENĖ

nio prado veiksnys, VLIKas, 
nusveria visus kitus veiksnius 
ir kaip vaidino taip ir vaidins 
laisvinimo akcijoje pirmąjį 
vaidmenį, bent kol lietuvių 
tauta neatsižadės demokrati
niu koncepcijų.

Nereaguočiau į mano adresu 
paleistą pigios rūšies ir nesko
ningą šmeižtelį, bet tikiu, kad 
Vienybės skaitytojų tarpe yra 
žmonių, kuriems rūpi ne me
las ir šmeižtai, bet tiesa ir ob
jektyvus dalyki^, žįnpjiniąs. 
Kaip VLIKa bendradarbis į 
juos ir kreipiuosi per šį laišką.

Esu dar 1914-1918 m. karo 
dalyvis. Pasprukęs iš Sovieti
nės Rusijos 1919 m., už kelių 
savaičių jau buvau fronte ko
vose prieš bolševikus. Dalyva
vau visose kautynėse, kol mū
sų kariuomenė rudenį pasiekė 
Dauguvą, o vėliau su savo da
limi buvau perkeltas į vadina
mą bendrafrontininkų frontą, 
o dar vėliau vėl buvau nukel
tas į Dauguvos frontą, o pas
kui į lenkų frontą. Fronto da
liniuose pasilikau iki paliaubų 
ir dar vėliau karo veiksmams 
pasibaigus. Iš fronto, kiek apie

Laisvei švintant.. (22) St. Butkus

VOKIEČIAr NUŽUDO KAREIVI EIMUTĮ
? i-

Vokiečiai užpuola amerikiečių misiją— Pranas Eimutis, ją ginęs, buvo nu
kautas vietoje — Įtempta padėtis Kaune — Eimuti laidojo iškilmingai
Kovo 15 d. į Lietuvą atvyko 

Amerikos Jungtinių Valstybių 
maitinimo komisija. Jos pirmi
ninku buvo majoras Ross, o 
nariais kapitonas Jenkens ir 
Holister. Su jais, drauge atvy
ko ir žurnalistas — korespon
dentas EI. Tobekin. Komisija 
apsistojo Metropolio viešbuty
je, Kaune.

Amerikiečių atvykimas labai 
pakėlė lietuvių nuotaiką, bet 
užtai gerokai įsiutino vokie
čius. Amerikiečius saugoti, lie
tuvių karinė vadovybė pastatė 
prie Metropolio savanorių gar
bės sargybą, paskirtą iš komen 
dantūros mokomosios koman
dos.

Kovo 18 d. apie 8 vai. prie 
Metropolio durų sargyboje sto
vėjo kareivis Pranas Eimutis 
ir dar kitas savanoris. Prie 
Metropolio susirinko keliasde
šimt vokiečių kareivių ir ne
trukus privažiavo automobilis. 
Iš jo greit iššoko vokiečių feld
febelis ir metėsi prie Metropo
lio durų. Eimutis ir kitas sar
gybinis sukryžiavo šautuvus ir 
užtvėrė vokiečiui kelią, kad 
neisiveržtų į Metropolio vieš
butį. Vokietis, išsitraukęs re
volverį, du kartus šovė į Eimu-

jo šauti iį vokietį, bet kiti vo
kiečių kareiviai spėjo jį sučiup
ti ir nuginkluoti.

Metropolio Šveicoris tuoj pat 
pranešė lietuvių sargybos vir
šininkui, kad vokiečiai užpuolė 
mūsų sargybą. Sargybos virši
ninkas, į rankas pasigriebęs 
revolverį, nubėgo žemyn ir šo
vęs į vieną įsiveržusių vokie
čių, sužeidė jam ranką. Kiti į 
Metropolį įsiveržę vokiečiai ap 
supo sargybos viršininką, nu
ginklavo ir padavė vienam vo
kiečių kareiviui nuvesti į vo
kiškąją kriminalinę policiją.

Tuo momentu vienas lietu
vių gyventojų nubėgo į lietu
vių komendatūrą ir pranešė 
apie Metropolio užpuolimą. v

Komendatūroje buvęs kar. 
P. Gužas nubėgo į kareivines 
(Laisvės alėjos Nr. 63) paimti 
kareivių. Ties Kanto gatve jis 
susitiko vokiečių kareivį, kuris 
varėsi suimtą Metropolio sargy 
bos viršininką. Rankoje nešėsi 
atimtą mūsų kario revolverį su 
diržu.

Įniršęs kariniųkas Gužas iš 
vokiečio rankų ištraukė revol
veri su diržu, pasiuntė H “no 
velniu” ir išvadavo mūsiškį 
sargybos viršininką. Dabar

t|, ji nukaudamas vietoje. Ant 
rasis lietuvių sargybinis norė-

abu su išvaduotu nubėgo į ka1 
reivines, paėmė apie 40 moko-

mosios komandos kareivių ir 
grupę kulkosvaidininkų su 
dviem lengvaisiais kulkosvai
dininkais. Visi nubėgo prie 
Metropolio.

Aš, likęs kareivinėse, su ki
tais kulkosvaidininkais išsta- 
tėme kareivinių balkone sun
kųjį kulkosvaidį, vamzdį at
gręžę į Metropolio pusę. Mūsų 
uždavinys “pašventinti” vokie
čius, jeigu mūsiškiai neatsilai
kytų ir vokiečiai pradėtų juos 
spausti. Na, ir savo kareivines 
turėsime ginti, jeigu prasidėtų 
kovos.

Karininkas Gužas su bėgan
čiais lietuvių kareiviais pama
tęs, kad prie Metropolio susi
rinkę jau keli šimtai vokiečių 
kareivių, Laisvės alėjoje išsi
skleidė ir grandinė artėjo. Pri
bėgę prie Metropolio, ^stengėsi 
visus vokiečius apsupti, kad 
nepabėgtų galvažudžiai. Tuo 
-pat laiku prie Metropolio at
bėgo ir kiti lietuvių komen
dantūros daliniai. —

Galvažudžiai feldfebelis ir 
vienas vokiečių eilinis buvo su 
imti. Vokiečiu “Soldatenrato” 
nariai buvo norelę juos kaž
kur nusigabenti, bet musu ka
reiviai, būdami labai iniršę dėl 
savo draugo mirties, buožėmis 
pavaišino “Soldatenrato” na

myse gyva. Mus įžeidžia jos 
niekinimas. “Religija yra pati 
giliausia tautos medžio šak
nis” (V. Trumpa, Dirva, gegu
žės 15, 1952). Dėl jos mūsų 
tėvų tėvai šimtmečiais kovojo. 
Per kruvinas kovas pasiekė tai, 
kad dar beveik po 500 metų 
nuo krikščionybės įvedimo, Lie 
tuvos kaimas praktikavo ne 
grynai iš svetur atneštas krikš
čionybės formas, o suaugintas 
su senomis lietuviškomis. Lie
tuviškoje krikščionybėje susi
kryžiavo dvi epochos, joje ga
lėjo klestėti seni tikėjimai, se
nos dainos, liaudies menas. 
Lietuvių kryžiai ir stogastul
piai — vienas iš pačiu akivaiz
džiausių pavyzdžių. Ju simbo
likoje dominuoja ratai, saulės, 
mėnuliai, žaibai, žalčiai, auga
liniai motyvai — visi be galo 
seni simboliai, siekiantieji daug 
daug tūkstančių metų atgal. 
Krikščinniškibji simboliai tapo 
įpinti tarp senųjų. Tai buvo 
savarankiškas interpretavimas. 
Kryžiai buvo lietuviški dėlto 
mūsų nulenkėję kaimynai 
juos vadino “pagoniškais”. Kai 
Muravjovo laikais kryžiai bu
vo naikinami, iš nakties iš
gaudavo kiti. Dėl “bjaurios” iš
vaizdos koplystulpius su šven
tųjų skulptūrėlėmis 18 d. buvo 
uždraudęs statyti ir vyskupas 
Tiškevičius. Naktimis žmonės 
rinkdavosi miškuose ir atkak
liai statė tuos nuostabius Ir 
gaivalingus liaudies meno pa
minklus, nežiūrint visų bažny
tinių draudimų, baudžiančių 
piniginėmis bausmėmis, 15, 16,

17 ir kitais amžiais. Jie dygo 
iš šventas žemelės, kaip kas
dieninė malda. Tokia malda, 
kuri dvasiai ištikima ir šir
džiai artima, kuri derinosi į 
Lietuvos gamtovaizdžio simfo
niją, kuri plaukė kaip daina 
per lygumas ir kalnelius iš pa
čių gelmių.

Nenuostabu, kad mums liks 
aktualus senosios religijas 
klausimas. Ir seniau ir dabar 
rašytojai brangino ir brangins 
savąją praeitį. Protėvių tikė
jime jie jieškojo ir jieško gro
žio ir išminties. Rašytojai turi 
pilną teisę senąją religiją mis
tifikuoti, idealizuoti, gražinti. 
Alanto knygoje Pilėnų kuni
gaikštis sako: “Mes nepralai
mėsime tol, kol nenusigręšime 
nuo lietuviškųjų dievų... Kai 
Amžinoji Ugnis užges, lietu
vių tautos kelias pasibaigs.” 
(p. 164). Tai lietuvio rašytojo 
intepretacija. “Lietuviški die
vai” ir “Amžinoji Ugnis” mums 
yra lietuviškumo, p ne pagoniš- 
kumo simbolis.

Praeitis niekad negrįš. Mūsų 
gyvenimas eina amžino kitimo 
keliu. Kinta kultūros ir religi
jos. Mes tik galime žinoti, kas 
buvo praeityje^ norėti pasisa
vinti kas buvo gražu, kilnu, iš
mintinga, norėti gerbti tai, ką 
mūsų giminės buvo sukūrę. Ir 
dėl to taip neįsivaizduojamai 
sunku suprasti tuos lietuvius, 
netgi plunksną vartojančius, 
tapatinančius 20-ojo amžiaus 
barbarybę su protėvių tikėji
mu.

Senasis lietuvių tikėjimas buvo stabmeldybė?
Senąjį tikėjimą galima at

statyti iš fokloro, iš liaudies 
meno, iš išsilikusių istorinių 
bei archeologinių paminklų. 
Seniau romantikų istorikų bei 
rašytojų sukurtos mūsų reli
gijos formos su dievų olimpais 
ir vaidilutėmis — dar neteikia 
tikro senosios religijos vaizdo. 
Jos pilnai necharakterizuoja 
ir kuri nors detalė užrašyta se
nų tėvelių — koks nors'tikėji
mas, paprotys, burtas. To ti
kėjimo visumą galime suvokti 
kuo plačiausiai apimdami visą 
palikimą — suprasdami liau
dies meno simbolius, dainas, 
papročius, šokius, priešistori
nius paminklus bei mokėdami 
kritiškai skaityti kryžiuočių ir 
lenkų kronikas. Kiekviena mū
sų liaudies meno ar papročių 
išraiška yra dalis to pasaulė
vaizdžio, kuriuo mūsų ainis gy 
veno. Tarp kiekvienos datalės 
yra ryšys vedantis į pagrindi
nių minčių supratimą. O kiek
viena tikra senojo tikėjimo lie
kana turinti šaknis tūkstan
čius metų atgal, patvirtina ar-

Senąjį lietuvių tikėjimą esu 
linkusi vadinti “egzistenciali
stine religija” arba “gyvatos 
religija”. (Plačiau apie tai bus 
knygoje “Symbolism in Farm
er’s Art and Religion”, palygi
namoje lietuvių liaudies meno 
studijoje, kurios rankraštis 
laukia spausdinimo). Joje žmo
gus yra suaugusi su kosmu da
lelė. žmogaus pasaulis neat
jungi amas nuo gamtos, žmo
gus, augalas, gyvulis, dangaus 
kūnas—artimos būtybės. Dievų 
suantromorfinimas mums ne
buvo taip charateringas kaip 
pietinės Europos tautoms. 
Koks nors stabų garbinimas 
buvo visiškai nepažįstamas. 
Mūsų protėvio simboliai—dan
gaus kūnai, augalai, gyvuliai. 
Jo malda — žemės ir dangaus 
dievybei, kurių spontaniškos 
jėgos viena kitą veikia, gimdo 
gyvybę, neša laimę ir ūkinin
kui naudą — javų ir gyvulių 
augimą. Gyvybės troškimas 
(netik žmonių, bet ir augalų 
bei gyvulių), jos saugojimas,
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pats svarbiausias impulsas. 
Dėl to buvo vykdoma daugybė 
papročių, tikėjimų, burtų, šo
kama šokių, aukojama aukų, 
dainuojama dainų, dėl to buvo 
drožinėjama ar audžiama ra
tai, saulės, kryžiukai, svastikos
— dangaus dinamikos simbo
liai, augalai ir žiedai — palai
minto žemės vaisiaus simbo
liai. Už gyvybę, gėrį, laimę 
mūsų protėvis kovojo, nes gė
riui amžinai grąsina blogis ir 
mirtis. Į blogio sąvoką mūsų 
liaudies tikėjime įėjo bet ko
kia stagnacija, nedėsningu
mas, jėgos nešančios mirtį ir 
žiemą, pagaliau bendrai piktos 
dvasios, velniai, parazitai. Gy
vybės, nesustojimo, dinamikos 
vardan išvystyta religinė iš
raiška literatūroje buvo daž
nai sudedama į atskirus kul
tus — saulės, mėnulio, žalčių, 
ugnies, mirusiųjų ir kt., ne
matant tarp jų sąryšio. Iš tik
ro, visi tie kultai maždaug tu
rėjo vienodą paskirtį. Ugnis, 
vanduo, judesys, garsas buvo 
svarbus elementas kovai prieš 
blogį. Labai būdinga mūsų tė
vams žemdirbiams — metų 
laikų papročiai, ypatingai pa
vasario šventės, kad su įtampa 
ir džiaugsmu laukiamas gam
tos atgimimas ir visomis prie
monėmis kovojama su blogio
— žiemos jėgomis. Arba miru
siųjų kultas, kuriame išryškė
ja žmogaus, augalo ir gyvulio 
artimumas bei pažiūros į ne
mirtingą sielą kaip gyvybės jė- 
gą, amžinai į begalybę besitę
siančią, tik savo pavidalą kei
čiančią.

Šiandien n e b esinaudojam 
senąja liaudies medicina, ne- 
bekasam žemėn duonos, dėko
dami žemei už derlių, nebeve- 
dam ožio aplink beržą,, kad tas, 
sumekenęs, ištarpintų sniegą. 
Nebepritaikom daugybės pa
pročių, kuriuos nesugrąžina
mai išstūmė mokslo ir civili
zacijos pažanga. Bet neatirū- 
kimas nuo gamtos, kova už gė
rį prieš amžinai tykojantį blo
gį, gyvybes ugdymas ir saugo
jimas, džiaugsmo ir laimės pa-. 
jutimas atgyjančioje gamtoje 
ir žiedą pilnume, pažiūros 
kosminės gyvybės (sielos) ne
mirtingumą — visa tai yra se
nosios išminties kapitalas.

Kas gretina protėvių religi
ją su stabmeldybe,. tas nieko 
apie ją .nežino arba aklai seka 
kryžiuočių ar lenkų kronikų 
informacijomis, o kas ją sieja 
su pagonybe dabartinio bolše
vizmo prasme, tai iš viso ne
supranta religijos sąvokos.

Senąją religiją turėtume ne
mažiau gerbti kaip savo gar
bingąją istoriją. Ji buvo mūsų 
dvasios veidas, kūrusi- dainas 
ir raudas, papročius, šokius,

kalb^Humgia
M. STONYS

Labai dažnai laikraščiuose 
randame tokį sakinį:

Mus rėmė moraliniai ir ma
terialiniai. Sakinio mintis gra
ži, bet žodžių lytys moraliniai, 
materialiniai nevartotinas mū
šų kalboje. Prisiminkime mū
sų kalbos gramatinį dėsnj apie 
prieveiksmių sudarymą. Prie
veiksmiai padaromi iš pirmos 
ir antros linksniuotės būdvar
džių, atitinkamai pakeičiant 
jų galūnes. Pavyz., iš pirmos 
linksniuotės būdv. baltas, at
metus galūnę -as ir pridėjus- 
aj, gaunamas prieveiksmis 
baltai, iš antros linksniuotės 
būdv.gražus, atmetus galūnę— 
us ir-pridėjus — lai, gaunamas 
prieveiksmis gražiai. Iš trečios 
linksniuotės būdvardžių (me
dinis, duoninis) visai nėra da- 
rcmi prieveiksmiai O morali
niai, materialiniai kaip tik pa
daryti iš trečios linksniuotės 
būdvardžių — moralinis, ma
terialinis.Teisingos ir vartoti
nos tų žodžių lytys bus tik ta
da,kada jos bus padarytos pa
gal mūsų jau minėtą grama- • 
tinį dėsnį. Pabandykime pa
daryti.

Iš antrosios linksniuotės 
būdvard. moralus, materialus, 
atitinkamai pakeitę galūnes, 
gausime prieveiksmius mora
liai, materialiai. Mūsų minė
tas ir pataisytas sakinys .da
bar bus toks:

Mus rėmė moraliai ir mate
rialiai.

vo toji ugnelė, kuri neleido su
nykti visam tam, kuo mes šian 
dien į užsienius išklydę, re- 
prezentuojamės, ir džiaugia
mės bei grožimės tuo savomis 
spindinčiu lobiu, kaip karaliai 
Ciurlionies “Karalių pasako
je”.

GERIAUSIS

INSURANCE
REAL ESTATE

Pataraavmas

ORMAN & MlfflaSON
111-15 JAMAICA AVE.
Ricfemced FCT IS, X. X

^detonate
Vfcrinia 9-0842 ir

Virginia 7^4111

cheloginiais duomenimis.

rius ir galvažudžius nusivarė 
į lietuvių komendantūrą.

Vokiečiai vis dar - siuto. Iš 
susirinkusiųjų tarpo pradėjo 
šaukti: “Draugai į .kovą! Kul
kosvaidžius lauk!” Tačiau mū
sų kareiviai juos išvaikė. Nuo 
Metropolio išvaikyti; vokiečiai 
parbėgo į savo kareivines, ap
siginklavo ir manė pulti lietu
vių komendatūrą ir išvaduoti 
savo suimtuosius draugus. Vie
nas vokiečių dalinys žaliaja
me kalne išstatė minosvai
džius, nutaikę. į lietuvių komen 
datūrą.

Kovo 18 diena ir naktis į 19 
d. Kaune buvo labai nerami. 
Nedaug tetrūko, kad būtų įvy
kusios žiaurios kovos tarp lie
tuvių ir vokiečių, nes abi pu
sės buvo labai įniršusios.

Užpuolimo momentu Ameri
kos misijos nebuvo Metropolio 
viešbutyje. Ji lankė mūsų fron 
tą prieš bolševikus. Tik vakare 
grįžę rado nužudytą’mūsų sar
gybinį. Pranas Eimutis nebuvo 
jaunas kareivis. Jis jau buvo 
tarnavęs kariuomenėje ir Mas- 
kovoje baigęs jų karo šo
ferių mokyklą. Į Lietuvos ka
riuomenę stojo savanoriu sau
sio 11 d.
EINU SAUGOTI ' 
AMERIKIEČIŲ

Neilgai tupėjau balkone prie 
sunkiojo kulkosvaidžio. Mane 
ir dar pora kulkosvaidžių ko
mandos puskarininkių pasiun
ti i M^trocolio vie'buti Ame
rikos misijos saulėti. Pėstinin
ku sargyba stoveio prie doru, 
o mes trys kulkosvaidininkai 
su lengvuoju kulkosvaidžiu |- 
sitaisėme vienbučio raštinėje.

ugdymas ir kova už ją buvo kryžius ir Rūpintojėlius. Ji bu - - JV r*- r - ,-f n rrs:

Tik vokiečių puolimo atveju 
būtume išlindę iš raštinės 
prieš duris ar langus.

Kiti du kulkosvaidininkai 
puskarininkiai buvo stamboki 
vyrai, žymiai vyresnio am
žiaus, negu aš. Matyt, jau ru
sų kariuomenės puskarinin
kiais buvę.

Atėję į Metropolį, jau rado
me aprimus. Vokiečiai buvo nu 
vaikyti. Tik dar šis tas stovi
nėjo iš civilių asmenų. Iš gat
vės įėję pro duris, tuoj pirma
jame kambaryje pamatėme 
ant suolo paguldytą Praną 
Eimutį. Vaizdas šiurpus. Ma
tant draugo lavoną ir kraują, 
kyla baisus kergto jausmas.

Matyt, ir vokiečių vadovybė 
susirūpino, kad vėl panašių į- 
vykių. neįvyktų. Prie Metropo
lio ir ...ji .pastatė savo sargybą, 
kuri vaikščiojo lauke, galygat- 
vyje. Pamenu, mačiau vaikščio 
jančius vokiečių sargybinius iš 
kavalerijos dalių. Tik nepame
nu, kiek laiko jie stovėjo. Tur 
būt, kol viskas apsiramino. 
Girdėjau, kad vokiečių karinė 
vadovybė buvo atėjusi į Met
ropolį atsiprašyti Amerikos mi 
sijos už įvykusius nemalonu
mus.

Kovo 20 d. į Kauną atvyko 
Ir prancūzų karinė misija. Ji 
apsistojo taip pat Metropolio 
viešbutyje. Taigi jau saugojo
me amerikiečius ir prancūzus 
Mus puskarininkius po dvieju 

ka
reiviu kulkosvaidininku nuda
ryta samba, n°s būklė Kau
ne iau buvo aprimusi.

Tokių iškilmingų laidotuvių, 
kaip kareivio Prano Eimučio,

Kaunas nebuvo matęs. Tai jau 
buvo ne vien laidotuvės, bet ir 
lietuvių tautos protesto demon 
stracija prieš vokiečius.

Laidotuvės įvyko kovo 21 d. 
Prieš laidotuves Kauno gatvė
se buvo išlipdyti Lietuvos Gy
nimo Komiteto atsišaukimai ir 
Kauno įgulai įsakymas apie 
Eimučio laidotuves. Iš pat ry
to į įgulos bažnyčią ir paliai 
bažnyčią pradėjo rinktis tūks
tantinės minios. Tuomet įgu
los bažnyčia buvo senamiesty
je, netoli prezidentūros ir sei
mo rūmų, vėliau ji buvo moks
leivių bažnyčia.

Eimučio karstas buvo ap
dengtas Lietuvos ir Amerikos 
vėliavomis, be to, apkrautas 
gausybe vainikų ir gėlių. Kiek
viena karių kuopa bei koman
da atnešė savo vainikus. O be 
to, dar daug jų buvo iš visuo
menės ir vyriausybės pusės. 
Vainikus atnešė Amerikos mi
sija, Prancūzų karinė misija, 
kuri kaip tik tomis dienomis 
buvo atvykusi į Kauną, ir taip 
pat vokiečių karinė vadovybė. 
Kažin ar kurioj šalyj buvo 
taip iškilmingai laidojamas ei
linis kareivis, kaip mūsų Ei
mutis.

Įgulos bažnyčioje pamaldos 
prasidėjo beveik pusiaudešim- 
tos. Po pamaldų, karstą išne
šus i gatvę, karinis orkestras 
sugriežė gedulingą maršą ir 
kariuomenė* dalv* pagerbė

r»vs o<ti, prir^'ky’e ‘o‘o 6 rai- 
Vninku garbės sarjvba, toliau 
buvo nešamos vėliavos ir vai
nikai. Iš šalių po du ėjo moks
leiviai ir valdžios tarnautojai.

Prieš pat karstą ėjo keliolika 
katalikų kunigų. Užpakalyje 
karsto ėjo Valstybės Tarybos 
prezidiumas, Ministerių Kabi
netas, prancūzų karinė misija, 
vokiečių generalkomando ir 
“Soldatenrato” atstovai, mūsų 
valdžios ir savivaldybės įstai
gų tarnautojai, kariuomenė ir 
gyventojų minia, šaligatviai 
taip pat buvo pilni žmonių. 
Visoks judėjimas Kaune buvo 
sulaikytas.

Prie kapinių visą procesą 
pasitiko kareivių sargyba. Ka
rinis orkestras ir komendatū- 
ros mokomoji kuopa suėjo į ka 
pines. Kiti kariuomenės dali
niai pasiliko gatvėje. Visi -į ka
pines negalėjo tilpti. Kapinėse 
prie duobės pamokslą pasakė 
Kauno įgulos kapelionas kun. 
Bremša. Karstą leidžiant į 
duobę, komendatūros mokomo
ji komanda, pagerbdama savo 
draugą, 3 kart iššovė.

Vienybės Nr. 21, St. Butkaus 
atsiminimų skyrelyje “Vėl dai
romės į Vilnių”, paskutinėje 
skiltyje, 17-29 eilutėse iš apa
čios, iškritus porai eilučių, |- 
vyko istoriniu atžvilgiu klaida, 

šiose eilutėse turi būti toks 
sakinys: “Birželio 20 d. jau ofi 
daliai įsakymo keliu atskiras 
batalijonas buvo pavadintas 
Vilniaus batalljonų, o tų pat 
metų lapkričio 10 d. įsakymu 
buvn performuotas J 5 pėstf-

batalionas 
RUOŠIASI I VILNIŲ 
PARUOŠTI?



ViiKH'i ko> Lietuvių Savaitė
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BENDRUOMENĖS KRIKŠTYNOS BOSTONE J. Baduno faunoje REZISTENTAI ORGANIZUOJASI
BOSTON, MASS. — Gegužės 

18 d. Thomas Park High 
School rūmuose įvyko Bostono 
Lietuvių Bendruomenės krikš
tynos. Parapijos klebonas kun. 
Virmauskas krikštynų aktą 
pradėjo su malda. Scenoje su
sirinko bendruomenės vadovy
bė. sudaryta iš žmonių be par
tinių. o grynai vien tik lietu
vybės pagrindu. Kalbų buvo 
pasakyta daug. įspūdingu ir 
gražių.

Visų dėmesį patraukė pirm, 
adv. Grigaliaus ir garbės kon
sulo adv. Šalnos trumpi ir tu
riningi žodžiai.

Kada scenoje pasirodė nese
niai iš Lietuvos atvykę trys lie
tuviai žvejai, publikoje kilo 
triukšmingi ir gausūs aplodis
mentai. Kalbėjo žvejys Griš- 
manauskas, plačiai papasako
damas apie Lietuvos ūkininkų 
kančias ir nužmoginimą, su
varant juos į kolchozus. Šiur
pu buvo klausyti, kai jis papa
sakojo kaip jie bolševikus už
kalė kajutėje ir tik laimės pa
dedami pasiekė Švediją, o išli
pę į krantą pirmiausia prašėsi

nuvežti juos pas lietuvius į 
Stockholmą, tikėdamiesi rasti 
paramos. Visi šių iškilmių da
lyviai suprato, kad nelaimėje 
visuomet mes pirmiausia krei
psimės ir šauksimės savųjų pa 
galbos ir tik lietuvis lietuviui 
padės.

Antroj programos daly gra
žiai pasirodė muziko Jeronimo 
Kačinsko vedamas parapijos 
mišrusis choras ir muziko Gai
delio vyrų choras. Daug Kartų 
mano girdėta “Lietuviais esa
me mes gimę....’’ šiuo kartu bu
vo įspūdingiausiai ir gražiau
siai išpildyta. Laiminga Bosto
no lietuvių parapija turėdama 
tokį gerą dainos vadovą. Labai 
šiltai ir džiaugsmingai publi
ka sutiko muziko Gaidelio vy
rų chorą. Reikia pabrėžti, kad 
muz. Gaidelis puikiai harmo
nizavo kai kurias visų dainuo
jamas dainas ir padarė jas vi
sai naujomis. Be to, jo kompo
zicija “Kai tėvynę reiks va
duot...” salėje sukėlė džiaugs
mingas ovacijas. Bendrai, pa
ėmus meninė dalis, buvo gan 
maža, bet krikštynoms labai 
tiko ir buvo iškilminga. J. G.

stovyklaus skautai DETROIT, MICH. — Gegu-

WATERBURY ĮVYKS PIRMAS ------—
LIETUVIŲ PIKNIKAS ŠI SEZONĄ

WATERBURY, CONN. — šį 
sekmadienį, birželio 1 d. Lin
den Parke, Union City, įvyksta 
pirmasis lietuvių šį sezoną pik 
nikas, rengiamas Amerikos Lie 
tuvių Tautinės Sąjungos sky
riaus.

Aukos Vienybės 
popierio fondui
J. Milas

Brooklyn, N. Y............. 5.00
A. Daukantas

Woodhaven, L. 1............ 5.00
J. Kalvaitis

Brooklyn, N. Y.  ....... 1.00
L. Ramančionis

Brooklyn, N. Y......... .. 1.00
K. Witkus

Maspeth, L ’. I............. . . 1.00
H. Steinis •

Brooklyn, 
J. Shugzda

N. Y......... .. 1.00

Brooklyn,
M. Kirvelis

N. Y......... .. 1.00

Brooklyn, N. Y......... .. 1.00

Piknikas prasidės 1 vai. p. p. 
ir gros smarkus Rudaičio or
kestras.

Bus daug įvairenybių. Kal
bėtojai bus iš New Yorko ir 
Bostono. Jau pasižadėjo at
vykti daug svečių—jaunimo iš 
Bostono, Worcester!©, Hartfor
do, New Britaino, Bridgeport©, 
New Haveno ir kitur. Numato
ma, piknikas bus filmuojamas.

Tad visi maloniai kviečiami 
atvykti. Susitiksite daug pa
žįstamų, lietuviškom dainom 
atgaivinsite dvasią. Bus kny
gų stalas, lietuvių bitininkų 
medaus, galėsite užkąsti lietu
viškais valgiais ir. užsigerti 
alučiu ir sode.

Tad visi į Waterburio pikni
ką?

ALT S-gos Skyrius

ALUS, DEGTINĖ, VYNAS 
2207 N. 2nd STREET, 
PHILADELPHIA, PA.

REgent 9-4156

Neseniai pas žinomą visuo- 
meninką J. Bačiūną apsilankė 
akademikų skautų delegacija 
su prof. Kolupaila ieškodami 
vietos vasaros stovyklai. Ba- 
čiūnas maloniai sutiko leisti 
pasinaudoti savo vasarvietės 
Tabor Farm, Sodus, Mich. miš
ku ir kai kuriais kuroto įrengi
mais.

Tikimasi, kad liepos pra
džioje suvažiuos čia keliasde
šimt akademikų skautų,-čiu iš 
įvairių JAV vietų. Drauge lau
kiama kai kurių filisterių ir 
garbės narių.

Visi akademikai skautai bei 
skautės • norintieji čia stovyk
lauti, negaišindami prašomi su 
sirašinėti su stovyklos vadovy
bė: Alg. Stepaitis, 5557 So. 
Green St., Chicago, Ill.., pa- 
reikšdami norą dalyvauti sto
vykloje ir sumokėdami 3 dol. 
registracijos mokesčio.

žės 11 d., seno ir aktyvaus re
zistento Vinco Tamošiūno ini
ciatyva susirinko gražus bū
relis senų rezistencinės kovos 
draugų ir įsteigė II Detroito-^ 
Lietuvių Rezistencinės Santar 
vės skyrių.

Pradžioje iniciatorius nupa
sakojo, kas jį paskatino imtis 
iniciatyvos steigti skyrių, pri
siminė savo praeities darbus 
ir dabarties rūpesčius. Savo 
kalboje, be to, jis plačiai cita
vo Br. Bieliuko, Vyr. Kom. na
rio, jam rašytąjį laišką, kuria
me jautriai išryškinti LRS pa
grindiniai tikslai ir šių dienų 
uždaviniai.

Po iniciatoriaus žodžio to
kia pat rezistencine nuotaika 
platesni pranešimą padarė 
Vyr. Kom. narė Ligi j a Bičiū- 
naitė-Dirkienė.

Susirinkusieji, pilnai pritar
dami pareikštoms mintims ir 
būdami jautrūs, kaip ir praei-

lyvių santykiai — labai drau
giški. Pažymėtina, kad visi 
naujojo skyriaus nariai yra 
abiejų okupacijų aktyvūs re
zistentai — tautiniai partiza
nai, šauliai, Laisvės' Kovotojo, 
Nepriklausomos Lietuvos ir ki
tų pogrindžio laikraščių skai
tytojai ir platintojai. Pats ini
ciatorius, be to, dar Lietuvos 
Laisvės Armijos vadovaujantis 
narys.

F

QUALITY MARKET
VICTOR ABECUNAS, Sav.

356 PARK STREET, 
NEW BRITAIN, CONN.

ANTHONY MARTIN'
RESTORANAS ir BARAS 

3759 N. 7th STREET, 
PHILADELPHIA, PA.

ty, dabarties rezistencinėms 
problemoms, — sutarė įsteigti 
LRS skyrių ir pasirašė atitin
kamą aktą. Be to, sudarė sky
riaus Valdybą: pirmininkas 
Pranas Stanionis, sekretorius 
Juozas Janeckas ir iždininkas

MOTINOS DIENA
Wilkes Barre, pa. — Lietuj 

vių Progresyvio Klubo kasmet 
rengiamas motinų pagerbimas 
įvyko gegužės 18 d. Publikos 
buvo daug. K. Kulvinskienė ar
ti 80 metų amžiaus gavo se
niausios motinos dovaną. Jau
niausia motina, Irena Derkin- 
tienė, 27 metų. Kitos laimin
gos motinos buvo N. Žukaus
kienė ir M. Cereškienė.

Vakarienės metu deklama
vo Vaičiūnaitės: Gailutė — 
“Tu mano brangioji”. Danguo
lė — “Partizano Motina”. Kal
bas pasakė Juozas šaliūnas ir 
Stasys Vaičiūnas.

i J. Stanislovaitis

Pijus Ražaitis.
Steigiamojo susirinkimo nuo 

taika buvo labai pakili, tarpu
savio dalyvių santykiai — la
bai draugiški. Pažymėtina, 
kad visi naujojo skyriaus da-

MERGAIČIŲ STOVYKLA
Nuo liepos 1 d., 72 mylios nuo New Yorko, nuostabiai 

gražiame ūkyje, atidaroma stovykla mergaitėms, nuo 6 iki ;; 
14 metų amžiaus. Visi stovyklos privalumai: 100 akrų miš- j 
kas, privatus ežeras, žaidimo aikštė, pirmos rūšies maistas, ;■ 
gyvenamosios kabinos, medikalė priežiūra, instruktoriai j! 
mokytis dainuoti, šokti, jodinėti, plaukioti ir t. t.

Stovyklavimas tęsis 8 savaites. Kaina: $290.00. Dėl pla- Į 
tesnių informacijų, prašoma kreiptis:

CAMP WISHE
Dirs. Mr. & Mrs. A. A. 'J

R. F. D. No. 4 MIDDLETOWN, N. Y. j
Tel.: Mdtn. 94-2570 '

WILLIAM VALAITIS
Vūokeriopat automobilių tauymat

J; 730-2 E. Moyamensing Avė
Philadelphia, Pa. 'j 

Tel. Howard 8-0596

J. MARKIEWICZ
AND

SONS, Ine.
Laidotuvių Direktoriai 

15 Trumbull Street 
New Haven, Conn.

Tel.: 5-9229
I______ ——-------------------- J

LIBERTY FEDERAL SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION 

Philadelphia, P*. __ .
S3S NORTH BROAD STREET 

(Temporary Addre»*> ; . . 
New Building Under Courtructi—

at 202-04 North Broad Street 
STATEMENT OF CONDITION

VAIKU IR MERGAIČIŲ STOVYKU
Liepos 1 d. atidaroma pavyzdingai įrengta vaikų ir mer

gaičių vasaros stovykla, esanti labai gražiame Oxoboxo pa- 
ežeryje, Morrtville, Conn, (netoli New London). Priimami 
nuo 6 iki 14 metų amžiaus vaikai ir mergaitės. Geriausias 
maistas ir priežiūra, taip pat visos žaidimo ir auklėjimo 
galimybės. Stovyklą tvarko ir ją prižiūri toje srityje patyrę 
specialistai, Albertas ir Albina Pilveliai. Mokestis: 375 dol. 
8 savaitėms, 195 dol. 4 savaitėms. Dėl platesnių informa
cijų, kreiptis:

i U : l.Tiiskai -1-
Gerbiamas redaktoriau: frontą dar buvo galima kalbė-

CAMP OXOBOXO
ALBERT A. PILVELIS, Direktorius

237 BLAKE ST.___ Po birželio 20 d.
NEW HAVEN, CONN CAMP OXOBOXO

Tel. 54442 MONTVILLE, CONN

SILVER BELL BAKING CO
(Taip dabar vadinasi Varpo kepykla)

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

ANTANAS BALČIŪNAS, savininkas'

bsibakwg

Kepa visokių rūšių duoną, ypač • 
specialistai Europos ruginės duo
nos, kurios jie kepa keliolika rūšių

Vedybom ir parem 
keksų ekspertai -

Taipgi kepa ir parduoda krautu
vėms ir pristato į namus ne tik 
visokią duoną, bet ir tortus, ke- 
sus, pyragus ir < pyragaičius.

■ -- ------------------------------ -------------------------------------------------------

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

HOTEL GRUSH
RESTORANAS ir BARAS

ADAM GRUSH, Savininkas,
Iš kitų miestų atvykę tautiečiai visada gali gauti 

patogius ir nebrangius kambarius.

200 North Broad St., Philadelphia, Pa.
LOcust 7-9274

Artėja skautu 
vyčiu sąskrydis

Gegužės 30 — birželio 1 d. d. 
laukiama skaitlingo JAV rajo
no skautų vyčių sąskrydžio. Jo 
parengiamoji komisija yra nu
mačiusi šiuos referatus bei dis 
kusines temas: 1) Skautų vy
čių veikimo apžvalga, 2) Skau
tų vyčių veikimo organizavi
mas, 3) Skautų vyčių veikimo 
programos bei veikimo reorga
nizavimas, 4) Religija sk. vy
čių gyvenime, 5) Skautų vyčių 
santykiai su jaun. skautais, 
skautėmis ir studentais skau-. 
tais, 6) Sk. vyčių veikla visuo
menėje" ir ‘ šalpos darbe, 7) 
Spauda.

Sąskrydis bus pravestas šv. 
Marijos Gimimo patalpose, 
Chicago j e (Marquette Park). 
Sąskrydžio dalyviai vietoje 
gaus sumuštinius ir kavą, o 
nakvynę ir valgį pas vietos 
skautus.

Nespėję užsiregistruoti sk. 
vyčiai raginami tai kuo grei
čiausia atlikti adresu: A. Au-

DR. M. J. COLNEY 
148 Grand Street 

WATERBURY, CONN.
Telefonas „3-4747 

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

John Baltaduonis
FRANKFORD AVENUE

CAFE
1700 Frankford Ave.,

C

TRAUN’S CAFE
N. E. cor. 16th Street 

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

Res. Cheltenham 2562
Philadelphia, Pa.

VINCO VIDGINIO
MAISTO KRAUTUVĖ 
438 JEFFERSON ST.

gustinaitis, 3727 S. Lowe St., 
Chicago 9, Hl.

PASISKIRSTĖ PAREIGOMS
Waterbury, Conn. — Išrink

toji Waterburio apylinkės ben
druomenės valdyba pareigomis 
pasiskirstė sekančiai: pirmi
ninku dr. Petras Vileišis, vice- 
pirm. dr. Vincas Šmulkštys, 
sekretoriumi Nell P. Meškūnas, 
iždininku Petras* Jakubauskas, 
finansų raštininku Bronius 
Dūda, tautinio solidarumo i- 
našų rinkimą tvarkyti Jonas 
Valaitis, meno vadovas Alek
sandras Aleksis, kultūras — 
švietimo reikalams Antanas 
Petrauskas. Valdybos nariais 
liko: Alena Devenienė, dr. 
Cblney ir Morta Zattskfenė.

Philadelphia, Pa,
TR. 7-6627

. ■ — —

SIMON’S CAFE '
S. KRAUČIUNAS, Sav. 

Pirmos rūšies maistas
DU BARAI 

Šokiai penktadieniais ir 
šeštadieniais

26 ANDOVER STREET, 
LOWELL, MASS.

2-8568

K A R L 0 N A S 
Funeral Home

, Lietuviams tarnauja dau
giau, kaip 20 metų.

280 CHESNUT STREET, 
NEW BRITAIN, CONN.

Tel. 9-1181

HOLLYWOOD INN & HALL
ELZBIETA RUDAUSKIENĖ, 

Savininkė
<

Baras ir salės pramogoms

2419 W. 43rd STREET CHICAGO, ILL.
Tel. Virginia 7-9880

- — ---------- j

XS OF DECEMBER 31. 1951 
ASSETS

Tint Loan*................... >8,3IS.834
Improretnent Loam  ........... .. 25,543
Loan* on Sarinrs Account* , '1-57 82,097
Federal Home Loan Bank Stock. . 175,000
Cash on Hand and tn Banka .... 1,112.033 
Office Buildinx and Equipment . . 166,668
Parkins Lot— 1415 Race Street 22,723 
Deferred Charter and Other Arret* 15,791

TOTAL—89,917,587
LIABILITIES

Membere* Share Account* ........... 88,438,479
Advances—

Federal Home Loan Bank . . • 850.000
Lmn* In Proven* ............................ 55.431
Other Liabilities ............................ 10.311
Employees’ Retirement Reserve . . 22.077
Other Specific Reserve*...... 3,520
General Reaerre* . . . 8295,500 
Burplu*......................... 252.278 547,778

TOTAL----$9.917.587
CHARLES S. CHELEDEN, President

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

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

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

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

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

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

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

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

ROOSEVELT FURNITURE COMPANY
Čia gaunami geriausi bal
dai, televizijos ir radijo 
aparatai, siuvamos maši
nos, šaldytuvai Ir visi kiti^ 
namų apyrangai reikalingi 
dalykai.
DUODAMA IŠMOKĖJIMUI 

15 MĖNESIŲ
JOKIOS GARANTIJOS 

NEREIKIA

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

Atdara pirmadieniais, ketvirta dieniais lid 9:30 vai. vak. Sekmad. hm 11—4:38 popiet

Naujai atidalytas lietuviškas restoranas ir baras

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

Tek PO 5-9566

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

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

Bay Shore 2996. 
___ _________________________________ ___________ - 1

UNION BRONZE FOUNDRY
High Grade Bronze Castings 

STANLEY SKIKAS
SAVININKAS J

(Pėda nu© Union Avenue)

Bridgeport, Conn. T
TEL.: 3-4696

PHILADELPHIA, PA.
MALONI LIETUVIŠKA UŽEIGA 

ANTHONY BALCHIUNAS, SAV. 
113 SOUTH 34th STREET 

A rti Pe n nsylva ni jos Uni ver sit et o

' PETER DAVIDONIS
VYNAI — LIKERIAI — ALUS 

2327 Brown Street Philadelphia, Pa.

L - 1 T- "■ ——

ADAMS’ CAFE 
RESTORxYNAS LR BARAS 

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

Visai pripuolamai Chicagos 
Naujienų balandžio 8 d. nu
mery pastebėjau iš Vienybės 
perspausdintą, mane liečian
čią ištrauką. Esą ...“pik. Lan- 
skoronskis, kuriam karo metu 
neteko iššauti nė šūvio pasida
ręs žurnalistu, numatomas į 
informacijos politikos vietą 
Munchene...,” ir tDliau seka 
blogo skonio “dūdų orkestras”.

Sėdžiu Europoje, esu iki kak 
lo įsitraukęš į visuomeninį ir 
politinį darbą, todėl nesusivo
kiu, kuo esu Tamstai užkliu
vęs, kad radai reikalo negar
bingai pavalkioti mano vardą 
savaitrašty Vienybė.

Įtariu, kad būta piktos va
lios. Visos lietuvių kalba spau
dos negaliu išsirašyti. Vieny
bės todėl neskaitau ir neturiu 
asmeniškos nuomonės, kiek 
yra pagrįsti kitų dienraščių 
primetimai, kad Vienybė siste- 
matingąi kandžioja VUKą ir 
jo talkininkus. Mano pavardė 
buvo paminėta kaip VLIKo 
“karo eksperto”. Išeina: maty
kite, koks yra tas “ekspertas”, 
nė šūvio karo metu nėra išo- 
vęs! Tinka tik paraduoti su 
dūdų orkestru priešaky. No- 
roms nenoroms pas sKąitytoją 
susidaro neigiama nuomonė ir 
apie Vliką ir apie jo bendra
darbius. Nesu aš koks Vliko 
advokatas ir jo negalavimus 
pažįstu geriau už daugelį kitų, 
bet talkininkauju jam, kiek 
sugebu ir talkininkauju nuo
širdžiai. Esu tikras, kad mūsų 
■laisvinimo byloje visuomeni-

buvau komandiruotas į 
Prancūziją karo moksluose pa
sitobulinti. Buvau lengvai su
žeistas ir už kautynėse pasižy
mėjimus du kartu buvau ap
dovanotas Vyčio Kryžiumi. 
Taigi teko netik “paleisti šū
vių” bet ir sėkmingai vadovau
ti kautynių vienetams karo 
lauke.

Kas dėl Tamstos ironijos 
pasidaręs žurnalistu”, patiks
linsiu tiek: Spaudoje bendra
darbiauju jau nuo 1916 m. 
Tamstą, pone redaktoriau, pri
simenu asmeniškai. Esi žymiai 
už mane jaunesnis ir tada var
giai, ar iš viso jau buvai pra
mokęs rašyti. Tikiu, kad dabar 
gal esi labai gabus žurnalis
tas profesionalas. Lietuvoje 
žurnalistais galėjo būti ir vi
suomenininkai, kurie visas 
kvalifikacijas atatinka, bet ku 
riems žurnalistinis darbas nė
ra pagrindinė jų profesija (pa
lygink 2 . S. įstatų 3 ir 4 st.). 
Nesu profesionalas, bet atsiti
ko taip, kad pagal 2.S. valdy
bos įgaliojimus dar iki šiai die
nai atstovauju mūsų žurnalis
tus tarptautinėje laisvųjų žur
nalistų Federacijoje.

Prašau tikėti, pone redakto
riau, kad spaudos etikos sume
timais nenoriu leistis šmeižia
mas ir tik todėl priverstas esu 
kreiptis į Tamstą viešai šio ne
malonaus turinio laišku.

Tamstos
J. Lanskoronskis

Paryžius

PAGONYBE,
Tos trys sąvokos sąryšy su 

V. Alanto knygos “Pragaro 
Pošvaistės” pasirodymu lietu
vių dienraščiuose dažnai supla 
karnos į vieną. Ir dar daugiau, 
“pagonybės” ir “stabmeldybės” 
terminai pritaikomi ir mūsų 
protėvių tikėjimui ir bolševiz
mui bei nacizmui apibūdinti. 
Pagaliau, pagoniu vadinamas 
kiekvienas barbaras. Myk. Ja
nulis savo recenzijoje apie 
“Pragaro Pošvaistes” (Drau
gas, kovo 1, 1952) taip rašo: 
“Kada artėja bolševikai, Gir
kalnis bėga nuo tų naujos pa
gonybės nešėjų, toliau jis bėga 
į.vakarus, kaip tik į tą kraštą, 
kuriame pagonybė dar jaunes
nė, kur kitas pagonybės nešė
jas — naciai dar nespėjo už
auginti pagoniška dvasia Visos 
kartos”. Toliau: “Esą pagony
bė dar tebėra gyva mumyse. Jo 
motina (pagrindinio romano 
veikėjo Girkalnio) pagarbai 
kalbanti apie ugnį. Čia norisi 
paminėti, kad sapnininkai irgi 
daugiau priklauso pagonybei, 
ne kaip krikščionybei”. O. J. 
Steponaitis iš Clevelando 
straipsnyje “Apie dėzertyrus į 
pagonybę” (Draugas, kovo 7, 
1952) atsiliepdamas į B. Rai
los straipsnį apie Alanto roma
ną, rašo: “Straipsnio autorius 
mano, kad rašytojo Alanto pa
goniškos mintys galbūt sklei
džiančios audras mūsų galvo
jančios visuomenės tarpe.”

Pagonybės sąvoka ištvino per 
kartus, o pranašavimas, kad 
Alanto “pagoniškos” .mintys 
gali sukelti audrą galvojančio
je visuomenėje iš dalies pildo
si, sprendžiant iš visos eilės 
straipsnių. Praeities meilė mū-

STABMELDYBE IR MŪSŲ PROTĖVIU
DR. MARIJA GIMBUTIENĖ

nio prado veiksnys, VLIKas, 
nusveria visus kitus veiksnius 
ir kaip vaidino taip ir vaidins 
laisvinimo akcijoje pirmąjį 
vaidmenį, bent kol lietuvių 
tauta neatsižadės demokrati
niu koncepcijų.

Nereaguočiau į mano adresu 
paleistą pigios rūšies ir nesko
ningą šmeižtelį, bet tikiu, kad 
Vienybės skaitytojų tarpe yra 
žmonių, kuriems rūpi ne me
las ir šmeižtai, bet tiesa ir ob
jektyvus dalyki^, žįnpjiniąs. 
Kaip VLIKa bendradarbis į 
juos ir kreipiuosi per šį laišką.

Esu dar 1914-1918 m. karo 
dalyvis. Pasprukęs iš Sovieti
nės Rusijos 1919 m., už kelių 
savaičių jau buvau fronte ko
vose prieš bolševikus. Dalyva
vau visose kautynėse, kol mū
sų kariuomenė rudenį pasiekė 
Dauguvą, o vėliau su savo da
limi buvau perkeltas į vadina
mą bendrafrontininkų frontą, 
o dar vėliau vėl buvau nukel
tas į Dauguvos frontą, o pas
kui į lenkų frontą. Fronto da
liniuose pasilikau iki paliaubų 
ir dar vėliau karo veiksmams 
pasibaigus. Iš fronto, kiek apie

Laisvei švintant.. (22) St. Butkus

VOKIEČIAr NUŽUDO KAREIVI EIMUTĮ
? i-

Vokiečiai užpuola amerikiečių misiją— Pranas Eimutis, ją ginęs, buvo nu
kautas vietoje — Įtempta padėtis Kaune — Eimuti laidojo iškilmingai
Kovo 15 d. į Lietuvą atvyko 

Amerikos Jungtinių Valstybių 
maitinimo komisija. Jos pirmi
ninku buvo majoras Ross, o 
nariais kapitonas Jenkens ir 
Holister. Su jais, drauge atvy
ko ir žurnalistas — korespon
dentas EI. Tobekin. Komisija 
apsistojo Metropolio viešbuty
je, Kaune.

Amerikiečių atvykimas labai 
pakėlė lietuvių nuotaiką, bet 
užtai gerokai įsiutino vokie
čius. Amerikiečius saugoti, lie
tuvių karinė vadovybė pastatė 
prie Metropolio savanorių gar
bės sargybą, paskirtą iš komen 
dantūros mokomosios koman
dos.

Kovo 18 d. apie 8 vai. prie 
Metropolio durų sargyboje sto
vėjo kareivis Pranas Eimutis 
ir dar kitas savanoris. Prie 
Metropolio susirinko keliasde
šimt vokiečių kareivių ir ne
trukus privažiavo automobilis. 
Iš jo greit iššoko vokiečių feld
febelis ir metėsi prie Metropo
lio durų. Eimutis ir kitas sar
gybinis sukryžiavo šautuvus ir 
užtvėrė vokiečiui kelią, kad 
neisiveržtų į Metropolio vieš
butį. Vokietis, išsitraukęs re
volverį, du kartus šovė į Eimu-

jo šauti iį vokietį, bet kiti vo
kiečių kareiviai spėjo jį sučiup
ti ir nuginkluoti.

Metropolio Šveicoris tuoj pat 
pranešė lietuvių sargybos vir
šininkui, kad vokiečiai užpuolė 
mūsų sargybą. Sargybos virši
ninkas, į rankas pasigriebęs 
revolverį, nubėgo žemyn ir šo
vęs į vieną įsiveržusių vokie
čių, sužeidė jam ranką. Kiti į 
Metropolį įsiveržę vokiečiai ap 
supo sargybos viršininką, nu
ginklavo ir padavė vienam vo
kiečių kareiviui nuvesti į vo
kiškąją kriminalinę policiją.

Tuo momentu vienas lietu
vių gyventojų nubėgo į lietu
vių komendatūrą ir pranešė 
apie Metropolio užpuolimą. v

Komendatūroje buvęs kar. 
P. Gužas nubėgo į kareivines 
(Laisvės alėjos Nr. 63) paimti 
kareivių. Ties Kanto gatve jis 
susitiko vokiečių kareivį, kuris 
varėsi suimtą Metropolio sargy 
bos viršininką. Rankoje nešėsi 
atimtą mūsų kario revolverį su 
diržu.

Įniršęs kariniųkas Gužas iš 
vokiečio rankų ištraukė revol
veri su diržu, pasiuntė H “no 
velniu” ir išvadavo mūsiškį 
sargybos viršininką. Dabar

t|, ji nukaudamas vietoje. Ant 
rasis lietuvių sargybinis norė-

abu su išvaduotu nubėgo į ka1 
reivines, paėmė apie 40 moko-

mosios komandos kareivių ir 
grupę kulkosvaidininkų su 
dviem lengvaisiais kulkosvai
dininkais. Visi nubėgo prie 
Metropolio.

Aš, likęs kareivinėse, su ki
tais kulkosvaidininkais išsta- 
tėme kareivinių balkone sun
kųjį kulkosvaidį, vamzdį at
gręžę į Metropolio pusę. Mūsų 
uždavinys “pašventinti” vokie
čius, jeigu mūsiškiai neatsilai
kytų ir vokiečiai pradėtų juos 
spausti. Na, ir savo kareivines 
turėsime ginti, jeigu prasidėtų 
kovos.

Karininkas Gužas su bėgan
čiais lietuvių kareiviais pama
tęs, kad prie Metropolio susi
rinkę jau keli šimtai vokiečių 
kareivių, Laisvės alėjoje išsi
skleidė ir grandinė artėjo. Pri
bėgę prie Metropolio, ^stengėsi 
visus vokiečius apsupti, kad 
nepabėgtų galvažudžiai. Tuo 
-pat laiku prie Metropolio at
bėgo ir kiti lietuvių komen
dantūros daliniai. —

Galvažudžiai feldfebelis ir 
vienas vokiečių eilinis buvo su 
imti. Vokiečiu “Soldatenrato” 
nariai buvo norelę juos kaž
kur nusigabenti, bet musu ka
reiviai, būdami labai iniršę dėl 
savo draugo mirties, buožėmis 
pavaišino “Soldatenrato” na

myse gyva. Mus įžeidžia jos 
niekinimas. “Religija yra pati 
giliausia tautos medžio šak
nis” (V. Trumpa, Dirva, gegu
žės 15, 1952). Dėl jos mūsų 
tėvų tėvai šimtmečiais kovojo. 
Per kruvinas kovas pasiekė tai, 
kad dar beveik po 500 metų 
nuo krikščionybės įvedimo, Lie 
tuvos kaimas praktikavo ne 
grynai iš svetur atneštas krikš
čionybės formas, o suaugintas 
su senomis lietuviškomis. Lie
tuviškoje krikščionybėje susi
kryžiavo dvi epochos, joje ga
lėjo klestėti seni tikėjimai, se
nos dainos, liaudies menas. 
Lietuvių kryžiai ir stogastul
piai — vienas iš pačiu akivaiz
džiausių pavyzdžių. Ju simbo
likoje dominuoja ratai, saulės, 
mėnuliai, žaibai, žalčiai, auga
liniai motyvai — visi be galo 
seni simboliai, siekiantieji daug 
daug tūkstančių metų atgal. 
Krikščinniškibji simboliai tapo 
įpinti tarp senųjų. Tai buvo 
savarankiškas interpretavimas. 
Kryžiai buvo lietuviški dėlto 
mūsų nulenkėję kaimynai 
juos vadino “pagoniškais”. Kai 
Muravjovo laikais kryžiai bu
vo naikinami, iš nakties iš
gaudavo kiti. Dėl “bjaurios” iš
vaizdos koplystulpius su šven
tųjų skulptūrėlėmis 18 d. buvo 
uždraudęs statyti ir vyskupas 
Tiškevičius. Naktimis žmonės 
rinkdavosi miškuose ir atkak
liai statė tuos nuostabius Ir 
gaivalingus liaudies meno pa
minklus, nežiūrint visų bažny
tinių draudimų, baudžiančių 
piniginėmis bausmėmis, 15, 16,

17 ir kitais amžiais. Jie dygo 
iš šventas žemelės, kaip kas
dieninė malda. Tokia malda, 
kuri dvasiai ištikima ir šir
džiai artima, kuri derinosi į 
Lietuvos gamtovaizdžio simfo
niją, kuri plaukė kaip daina 
per lygumas ir kalnelius iš pa
čių gelmių.

Nenuostabu, kad mums liks 
aktualus senosios religijas 
klausimas. Ir seniau ir dabar 
rašytojai brangino ir brangins 
savąją praeitį. Protėvių tikė
jime jie jieškojo ir jieško gro
žio ir išminties. Rašytojai turi 
pilną teisę senąją religiją mis
tifikuoti, idealizuoti, gražinti. 
Alanto knygoje Pilėnų kuni
gaikštis sako: “Mes nepralai
mėsime tol, kol nenusigręšime 
nuo lietuviškųjų dievų... Kai 
Amžinoji Ugnis užges, lietu
vių tautos kelias pasibaigs.” 
(p. 164). Tai lietuvio rašytojo 
intepretacija. “Lietuviški die
vai” ir “Amžinoji Ugnis” mums 
yra lietuviškumo, p ne pagoniš- 
kumo simbolis.

Praeitis niekad negrįš. Mūsų 
gyvenimas eina amžino kitimo 
keliu. Kinta kultūros ir religi
jos. Mes tik galime žinoti, kas 
buvo praeityje^ norėti pasisa
vinti kas buvo gražu, kilnu, iš
mintinga, norėti gerbti tai, ką 
mūsų giminės buvo sukūrę. Ir 
dėl to taip neįsivaizduojamai 
sunku suprasti tuos lietuvius, 
netgi plunksną vartojančius, 
tapatinančius 20-ojo amžiaus 
barbarybę su protėvių tikėji
mu.

Senasis lietuvių tikėjimas buvo stabmeldybė?
Senąjį tikėjimą galima at

statyti iš fokloro, iš liaudies 
meno, iš išsilikusių istorinių 
bei archeologinių paminklų. 
Seniau romantikų istorikų bei 
rašytojų sukurtos mūsų reli
gijos formos su dievų olimpais 
ir vaidilutėmis — dar neteikia 
tikro senosios religijos vaizdo. 
Jos pilnai necharakterizuoja 
ir kuri nors detalė užrašyta se
nų tėvelių — koks nors'tikėji
mas, paprotys, burtas. To ti
kėjimo visumą galime suvokti 
kuo plačiausiai apimdami visą 
palikimą — suprasdami liau
dies meno simbolius, dainas, 
papročius, šokius, priešistori
nius paminklus bei mokėdami 
kritiškai skaityti kryžiuočių ir 
lenkų kronikas. Kiekviena mū
sų liaudies meno ar papročių 
išraiška yra dalis to pasaulė
vaizdžio, kuriuo mūsų ainis gy 
veno. Tarp kiekvienos datalės 
yra ryšys vedantis į pagrindi
nių minčių supratimą. O kiek
viena tikra senojo tikėjimo lie
kana turinti šaknis tūkstan
čius metų atgal, patvirtina ar-

Senąjį lietuvių tikėjimą esu 
linkusi vadinti “egzistenciali
stine religija” arba “gyvatos 
religija”. (Plačiau apie tai bus 
knygoje “Symbolism in Farm
er’s Art and Religion”, palygi
namoje lietuvių liaudies meno 
studijoje, kurios rankraštis 
laukia spausdinimo). Joje žmo
gus yra suaugusi su kosmu da
lelė. žmogaus pasaulis neat
jungi amas nuo gamtos, žmo
gus, augalas, gyvulis, dangaus 
kūnas—artimos būtybės. Dievų 
suantromorfinimas mums ne
buvo taip charateringas kaip 
pietinės Europos tautoms. 
Koks nors stabų garbinimas 
buvo visiškai nepažįstamas. 
Mūsų protėvio simboliai—dan
gaus kūnai, augalai, gyvuliai. 
Jo malda — žemės ir dangaus 
dievybei, kurių spontaniškos 
jėgos viena kitą veikia, gimdo 
gyvybę, neša laimę ir ūkinin
kui naudą — javų ir gyvulių 
augimą. Gyvybės troškimas 
(netik žmonių, bet ir augalų 
bei gyvulių), jos saugojimas,

RELIGIJA
pats svarbiausias impulsas. 
Dėl to buvo vykdoma daugybė 
papročių, tikėjimų, burtų, šo
kama šokių, aukojama aukų, 
dainuojama dainų, dėl to buvo 
drožinėjama ar audžiama ra
tai, saulės, kryžiukai, svastikos
— dangaus dinamikos simbo
liai, augalai ir žiedai — palai
minto žemės vaisiaus simbo
liai. Už gyvybę, gėrį, laimę 
mūsų protėvis kovojo, nes gė
riui amžinai grąsina blogis ir 
mirtis. Į blogio sąvoką mūsų 
liaudies tikėjime įėjo bet ko
kia stagnacija, nedėsningu
mas, jėgos nešančios mirtį ir 
žiemą, pagaliau bendrai piktos 
dvasios, velniai, parazitai. Gy
vybės, nesustojimo, dinamikos 
vardan išvystyta religinė iš
raiška literatūroje buvo daž
nai sudedama į atskirus kul
tus — saulės, mėnulio, žalčių, 
ugnies, mirusiųjų ir kt., ne
matant tarp jų sąryšio. Iš tik
ro, visi tie kultai maždaug tu
rėjo vienodą paskirtį. Ugnis, 
vanduo, judesys, garsas buvo 
svarbus elementas kovai prieš 
blogį. Labai būdinga mūsų tė
vams žemdirbiams — metų 
laikų papročiai, ypatingai pa
vasario šventės, kad su įtampa 
ir džiaugsmu laukiamas gam
tos atgimimas ir visomis prie
monėmis kovojama su blogio
— žiemos jėgomis. Arba miru
siųjų kultas, kuriame išryškė
ja žmogaus, augalo ir gyvulio 
artimumas bei pažiūros į ne
mirtingą sielą kaip gyvybės jė- 
gą, amžinai į begalybę besitę
siančią, tik savo pavidalą kei
čiančią.

Šiandien n e b esinaudojam 
senąja liaudies medicina, ne- 
bekasam žemėn duonos, dėko
dami žemei už derlių, nebeve- 
dam ožio aplink beržą,, kad tas, 
sumekenęs, ištarpintų sniegą. 
Nebepritaikom daugybės pa
pročių, kuriuos nesugrąžina
mai išstūmė mokslo ir civili
zacijos pažanga. Bet neatirū- 
kimas nuo gamtos, kova už gė
rį prieš amžinai tykojantį blo
gį, gyvybes ugdymas ir saugo
jimas, džiaugsmo ir laimės pa-. 
jutimas atgyjančioje gamtoje 
ir žiedą pilnume, pažiūros 
kosminės gyvybės (sielos) ne
mirtingumą — visa tai yra se
nosios išminties kapitalas.

Kas gretina protėvių religi
ją su stabmeldybe,. tas nieko 
apie ją .nežino arba aklai seka 
kryžiuočių ar lenkų kronikų 
informacijomis, o kas ją sieja 
su pagonybe dabartinio bolše
vizmo prasme, tai iš viso ne
supranta religijos sąvokos.

Senąją religiją turėtume ne
mažiau gerbti kaip savo gar
bingąją istoriją. Ji buvo mūsų 
dvasios veidas, kūrusi- dainas 
ir raudas, papročius, šokius,

kalb^Humgia
M. STONYS

Labai dažnai laikraščiuose 
randame tokį sakinį:

Mus rėmė moraliniai ir ma
terialiniai. Sakinio mintis gra
ži, bet žodžių lytys moraliniai, 
materialiniai nevartotinas mū
šų kalboje. Prisiminkime mū
sų kalbos gramatinį dėsnj apie 
prieveiksmių sudarymą. Prie
veiksmiai padaromi iš pirmos 
ir antros linksniuotės būdvar
džių, atitinkamai pakeičiant 
jų galūnes. Pavyz., iš pirmos 
linksniuotės būdv. baltas, at
metus galūnę -as ir pridėjus- 
aj, gaunamas prieveiksmis 
baltai, iš antros linksniuotės 
būdv.gražus, atmetus galūnę— 
us ir-pridėjus — lai, gaunamas 
prieveiksmis gražiai. Iš trečios 
linksniuotės būdvardžių (me
dinis, duoninis) visai nėra da- 
rcmi prieveiksmiai O morali
niai, materialiniai kaip tik pa
daryti iš trečios linksniuotės 
būdvardžių — moralinis, ma
terialinis.Teisingos ir vartoti
nos tų žodžių lytys bus tik ta
da,kada jos bus padarytos pa
gal mūsų jau minėtą grama- • 
tinį dėsnį. Pabandykime pa
daryti.

Iš antrosios linksniuotės 
būdvard. moralus, materialus, 
atitinkamai pakeitę galūnes, 
gausime prieveiksmius mora
liai, materialiai. Mūsų minė
tas ir pataisytas sakinys .da
bar bus toks:

Mus rėmė moraliai ir mate
rialiai.

vo toji ugnelė, kuri neleido su
nykti visam tam, kuo mes šian 
dien į užsienius išklydę, re- 
prezentuojamės, ir džiaugia
mės bei grožimės tuo savomis 
spindinčiu lobiu, kaip karaliai 
Ciurlionies “Karalių pasako
je”.
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į lietuvių komendantūrą.

Vokiečiai vis dar - siuto. Iš 
susirinkusiųjų tarpo pradėjo 
šaukti: “Draugai į .kovą! Kul
kosvaidžius lauk!” Tačiau mū
sų kareiviai juos išvaikė. Nuo 
Metropolio išvaikyti; vokiečiai 
parbėgo į savo kareivines, ap
siginklavo ir manė pulti lietu
vių komendatūrą ir išvaduoti 
savo suimtuosius draugus. Vie
nas vokiečių dalinys žaliaja
me kalne išstatė minosvai
džius, nutaikę. į lietuvių komen 
datūrą.

Kovo 18 diena ir naktis į 19 
d. Kaune buvo labai nerami. 
Nedaug tetrūko, kad būtų įvy
kusios žiaurios kovos tarp lie
tuvių ir vokiečių, nes abi pu
sės buvo labai įniršusios.

Užpuolimo momentu Ameri
kos misijos nebuvo Metropolio 
viešbutyje. Ji lankė mūsų fron 
tą prieš bolševikus. Tik vakare 
grįžę rado nužudytą’mūsų sar
gybinį. Pranas Eimutis nebuvo 
jaunas kareivis. Jis jau buvo 
tarnavęs kariuomenėje ir Mas- 
kovoje baigęs jų karo šo
ferių mokyklą. Į Lietuvos ka
riuomenę stojo savanoriu sau
sio 11 d.
EINU SAUGOTI ' 
AMERIKIEČIŲ

Neilgai tupėjau balkone prie 
sunkiojo kulkosvaidžio. Mane 
ir dar pora kulkosvaidžių ko
mandos puskarininkių pasiun
ti i M^trocolio vie'buti Ame
rikos misijos saulėti. Pėstinin
ku sargyba stoveio prie doru, 
o mes trys kulkosvaidininkai 
su lengvuoju kulkosvaidžiu |- 
sitaisėme vienbučio raštinėje.

ugdymas ir kova už ją buvo kryžius ir Rūpintojėlius. Ji bu - - JV r*- r - ,-f n rrs:

Tik vokiečių puolimo atveju 
būtume išlindę iš raštinės 
prieš duris ar langus.

Kiti du kulkosvaidininkai 
puskarininkiai buvo stamboki 
vyrai, žymiai vyresnio am
žiaus, negu aš. Matyt, jau ru
sų kariuomenės puskarinin
kiais buvę.

Atėję į Metropolį, jau rado
me aprimus. Vokiečiai buvo nu 
vaikyti. Tik dar šis tas stovi
nėjo iš civilių asmenų. Iš gat
vės įėję pro duris, tuoj pirma
jame kambaryje pamatėme 
ant suolo paguldytą Praną 
Eimutį. Vaizdas šiurpus. Ma
tant draugo lavoną ir kraują, 
kyla baisus kergto jausmas.

Matyt, ir vokiečių vadovybė 
susirūpino, kad vėl panašių į- 
vykių. neįvyktų. Prie Metropo
lio ir ...ji .pastatė savo sargybą, 
kuri vaikščiojo lauke, galygat- 
vyje. Pamenu, mačiau vaikščio 
jančius vokiečių sargybinius iš 
kavalerijos dalių. Tik nepame
nu, kiek laiko jie stovėjo. Tur 
būt, kol viskas apsiramino. 
Girdėjau, kad vokiečių karinė 
vadovybė buvo atėjusi į Met
ropolį atsiprašyti Amerikos mi 
sijos už įvykusius nemalonu
mus.

Kovo 20 d. į Kauną atvyko 
Ir prancūzų karinė misija. Ji 
apsistojo taip pat Metropolio 
viešbutyje. Taigi jau saugojo
me amerikiečius ir prancūzus 
Mus puskarininkius po dvieju 

ka
reiviu kulkosvaidininku nuda
ryta samba, n°s būklė Kau
ne iau buvo aprimusi.

Tokių iškilmingų laidotuvių, 
kaip kareivio Prano Eimučio,

Kaunas nebuvo matęs. Tai jau 
buvo ne vien laidotuvės, bet ir 
lietuvių tautos protesto demon 
stracija prieš vokiečius.

Laidotuvės įvyko kovo 21 d. 
Prieš laidotuves Kauno gatvė
se buvo išlipdyti Lietuvos Gy
nimo Komiteto atsišaukimai ir 
Kauno įgulai įsakymas apie 
Eimučio laidotuves. Iš pat ry
to į įgulos bažnyčią ir paliai 
bažnyčią pradėjo rinktis tūks
tantinės minios. Tuomet įgu
los bažnyčia buvo senamiesty
je, netoli prezidentūros ir sei
mo rūmų, vėliau ji buvo moks
leivių bažnyčia.

Eimučio karstas buvo ap
dengtas Lietuvos ir Amerikos 
vėliavomis, be to, apkrautas 
gausybe vainikų ir gėlių. Kiek
viena karių kuopa bei koman
da atnešė savo vainikus. O be 
to, dar daug jų buvo iš visuo
menės ir vyriausybės pusės. 
Vainikus atnešė Amerikos mi
sija, Prancūzų karinė misija, 
kuri kaip tik tomis dienomis 
buvo atvykusi į Kauną, ir taip 
pat vokiečių karinė vadovybė. 
Kažin ar kurioj šalyj buvo 
taip iškilmingai laidojamas ei
linis kareivis, kaip mūsų Ei
mutis.

Įgulos bažnyčioje pamaldos 
prasidėjo beveik pusiaudešim- 
tos. Po pamaldų, karstą išne
šus i gatvę, karinis orkestras 
sugriežė gedulingą maršą ir 
kariuomenė* dalv* pagerbė

r»vs o<ti, prir^'ky’e ‘o‘o 6 rai- 
Vninku garbės sarjvba, toliau 
buvo nešamos vėliavos ir vai
nikai. Iš šalių po du ėjo moks
leiviai ir valdžios tarnautojai.

Prieš pat karstą ėjo keliolika 
katalikų kunigų. Užpakalyje 
karsto ėjo Valstybės Tarybos 
prezidiumas, Ministerių Kabi
netas, prancūzų karinė misija, 
vokiečių generalkomando ir 
“Soldatenrato” atstovai, mūsų 
valdžios ir savivaldybės įstai
gų tarnautojai, kariuomenė ir 
gyventojų minia, šaligatviai 
taip pat buvo pilni žmonių. 
Visoks judėjimas Kaune buvo 
sulaikytas.

Prie kapinių visą procesą 
pasitiko kareivių sargyba. Ka
rinis orkestras ir komendatū- 
ros mokomoji kuopa suėjo į ka 
pines. Kiti kariuomenės dali
niai pasiliko gatvėje. Visi -į ka
pines negalėjo tilpti. Kapinėse 
prie duobės pamokslą pasakė 
Kauno įgulos kapelionas kun. 
Bremša. Karstą leidžiant į 
duobę, komendatūros mokomo
ji komanda, pagerbdama savo 
draugą, 3 kart iššovė.

Vienybės Nr. 21, St. Butkaus 
atsiminimų skyrelyje “Vėl dai
romės į Vilnių”, paskutinėje 
skiltyje, 17-29 eilutėse iš apa
čios, iškritus porai eilučių, |- 
vyko istoriniu atžvilgiu klaida, 

šiose eilutėse turi būti toks 
sakinys: “Birželio 20 d. jau ofi 
daliai įsakymo keliu atskiras 
batalijonas buvo pavadintas 
Vilniaus batalljonų, o tų pat 
metų lapkričio 10 d. įsakymu 
buvn performuotas J 5 pėstf-

batalionas 
RUOŠIASI I VILNIŲ 
PARUOŠTI?
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Trumpa atmintis
1 raitcūzų liaudis, sukurstyta 

staūnistinės propagandos ir už 
įniršusi visa lai ką Amerika y- 
ra jai padėjusį organizavo ma- 
nift stacijas prieš gen. Ridg
way atvykimą i Europą.

Žmonės, kurie šaukia “Ridg
way go heme”, visai nepagal- 
voja. kokia šiandien būtų bu
vusi jų padėt s. jei 1945 m *- 
tais. ta<j pa te, kai buvo išva
dų- t iš hitieriško košmaro, 
■^merikuėi?" būtų apleidę va
karų Europą.

Kas būtų atsitikę, jei ameri
kiečiai būtų grįžę namo?

Prancūzija, Italija, Belgija, 
Olandija... visos j:s būtų susi
laukusios Lenkijos, Rumunijos, 
Vengrijos ir Čekoslovakijos li- 
k ;mo. Kitaip sakant, visų _L.ų_ 
nelaimingų tautų likimo, ku
ries šiandien yra sovietų pa
vergtos.

Ir šiandien nedėkingi pran
cūzai būtų bolševikiško bato 
mindžiojami. Jie turėtų lais
vę... tik i koncentracijos sto
vyklas, i kalėjimus, i spektak
liukus liaudies teismus...

Šiandien nebūtų nei Pran
cūzijos, nei. Italijos, nei Belgi
jos, nei kitų vakarų Europos 
kraštų ir būtų tik buvę tų kraš 
tų piliečiai, kurie surakinti 
papildytų Sibire žygiuojančių 
pasmerktųjų vergiją nešti ei
les.

Prancūzija, Italija ir visa 
vakarų Europa turėjo didelę 
laimę išlikti nepriklausomo
mis, išsigelbėti nuo to baisaus 
pavojaus, kuris joms grėsė, tik 
todėl, kad amerikiečiai atėjo 
žmonijai i pagalbą, j?g jie pa
silieka ir toliau globoti silpnuo 
s us ir pasiėmė vadovauti ben
dram gynimosi frontui.

Amer:kiečių buvimas Euro- 
je padarė tvirtą užtvarą pavo
juj ig bolšęyizmo pusės ir va
karų Europos tautos gali to
liau laisvai gyventi demokra- 
t «ka: pagal savo įstatymus.

Tad pilnai suprantama, ko-
kia turi būti didelė sovietų ne
apykanta prieš amerikiečius, 
pastojusius kelią į vakarų Eu
ropą.

Gen. Ridgway, vienas i$ di
džiųjų kariškių, kuris pakeičia 
g n. Eisenhowerį Europos ar- 
nrjos vado pareigose. Maskvai 
nėra maloni asmenybė.

•
Štai kodėl stalinistai įsakė 

visiems savo nariams eiti į gat
vę ir manifestuoti prieš ame
rikiečių generolą. Ir tie kelias
dešimt tūkstančių Maskvos 
agentų sugeba ardyti tvarką ir 
grasinti keliadešimčiai milijo
nų tik tadėl, kad kiti yra už
sikrėtę nesidomėjimo jausmu. 
Kada komunistai eina į gatves 
manifestuoti, kiti traukiasi...

Aišku, prancūzų vyriausybė 
ėmėsi visų žygių prieš tokias 
Prancūzijai garbę nedarančias 
manifestacijas. Kada parla
mentas ir visa tauta yra pasi
sakiusi už Europos kontinento 
gynimą, būtų nedovanotina ir 
negarbinga leisti saujelei Mas
kvos agitatorių ardyti tvarką.

Nes eita propaganda prieš 
gen. Ridgway yra apmokėta 
Maskvos rubliais.

Maskva vis dar turi vilti, 
kad vieną dieną jai pasiseks 
paglemžti vakarų Europą. Ir 
tie prancūzai komunistai, ku
rie neva tai vadovauta mani
festacijoms tikrumoje yra tik 
marijonėtės Stalino rankose.

Bet vises tos manifestacijos 
nepasisekė, nežiūrint, kaip ge
ra* komunistai buvo išdirbę 
gatvių kovos planą.

Manifestantai pasiliko na
muose. Ir tik vienur kitur ke- 
liadešimt asmenų “manifesta
vo’ daužvdami amerikoniškus 
automobilius...

KRIKDEMIšKOS SPAUDOS RIESTAINIAI

Dažniau ir dažniau įvairioje 
mūsų spaudoje pasirodo žinu
tės, kad šiais metais ruošia
masi sukviesti plačią lietuvių 
veikėjų konferenciją svarbie
siems lietuviškiems laisvės ko
vos klausimams apsvarstyti. 
Kaikas net minėjo, kad tai tu
rėtų būti “didysis lietuvių tau
tos seimas” tremtyje,

šio savaitraščio bendradar-' 
biai apie tai jau ne kartą buvo 
užsiminę ir praėjusiais metais. 
Reikalas iš tikrųjų yra svar
bas ir rimtas. Kodėl toks vie- 
šas ir pirmaeilės svarbos daly
kai ligšiol tinkamai dar nebu
vo mūsų spaudoje panagrinė
tas. Teka paslaptis.
AR KONFERENCIJA 
REIKALINGA?

Į tokį Klausimą, rodos, nerei
kėtų nei atsakyti. Visuotinė 
lietuvių konferencija yra rei
kalinga aptarti susidariusiems 
lietuvi kos politinės veiklos 
sunkumams užsienyje. Dar 
daugiau ji reikalinga svei
kiems sutarimams padaryti ir 

muspręsti priemonėms, kaip ir 
k^da tie nutarimai būtų nuo
sekliai .'gyvendinti.

Dešimtys balsų viešai ir ne
viešai yra už tai pasisakę. Nie
kas nėra ginčijęs, kad konfe
rencija būtų 'nepageidaujama 
ar žalinga tiems, kurie tikrai 
siekia visų lietuviškųjų pajėgu 
vienybės ir išmintingo apjun
gimo Lietuvos išlaisvinimo vei
kaluose,_______ _

Kcnferencija būtinai reika
linga kaikuriems ligotiems mū
sų emigrantinės “veiklos reiški
mams. ansvarstyti, diagno
zėms nustatyti ir pravesti re
formoms, kurios pasidarė ne
išvengi am'cs,- siekiant naudin
go Petuvi?ku pajėgu užsienvie 
bendradarbiavimo, mūsų poli
tiniu, visuomeniniu, diploma- 
timu ir rezistenciniu veiksmu 
su'dArinimo.

N° visuotinė, o tik kokia vie- 
ar dalinė konferen- 

c‘in nebūtu labai re^kalin^a ir 
ii r»f>ųin b°i nčyzit.vvaus

duoti. Tai būtu tik 
ir iar-n aikvc4irnp<\ o ral 

t:v dar dide^n^s skaidym*35 ir 
v’^uomeninių nuotaiku nuodi- 
i’mac.
KAS JĄ TURĖTŲ 
PARUOŠTI? J

Kai vienas Vliko narys, su 
didele pompa atinrgravęs A- 
merikon, vėliau viešai aiškino 
savo algos reikalus, paaiškėjo, 
kad Vilkas jam lyg ir būtų pa
vedęs išsiaiškinti tokios kon
ferencijos sušaukimo galimy
bes Amerikoje. Kiek ir kaip jis 
tai aiškinosi, vėliau autorite
tingų pranešimų neteko skai
tyti. ‘ ‘

Ji turi būti tikrai visuotinė ir tinkamai paruošta 
— Nebus naudos iš “slapto” dūmų pūtimo — 

Politinio nuomario konvulsijos ir vienybė 
su sukruvintomis nosimis...

•RAŠO BRONYS RAILA

Pastanga gal ir gera, bet ne 
mažiau ir abejotina. Pats vi
suotinės lietuvių konferencijos 
reikalas yra viešas, visuomeni
nis dalykas. Jos suruošti nega
li vienas žmogus, juo labiau 
taip aiškiai partinls. Kaip ir 
kokiu būdu Vlikas galėjo duo
ti tokius įgaliojimus vienam 
asmeniui, Ilgšio!* irgi dar ne
buvo paaiškinta.

šių metų balandžio mėnesį 
Didž. Britanijos Lietuvių Są
jungos Taryba, patyrusi apie 
Vliko pastangas imtis inicia
tyvos šia kryptimi, pasiūlė lie- 

, tuvių konferenciją šaukti Lon
done ir įsipareigojo talkinin
kauti konferencijos paruošia
miesiems darbams. Atsižvel
giant, kad Didž. Britanijos Lie 
tuvių Sąjungoje buvo sugebė
ta darniai apjungti įvairių po
litinių krypčių lietuvius, jos 
pasiūlymas talkininkauti kon
ferencijos suorganizavimui ga
lėtų turėti daugiau autoriteto 
ir visų lietuvių pasitikėjimo.

Tačiau bene pats geriausias 
būdas būtų buvęs sudaryti spe 
dalią bešališką iš įvairių veiks 
niu komisiją paruošiamiesiems 
konferencijos darbams—atlikti. 
Tai ne vėlu padaryti dabar. 
Konferencijai turi būti rimtai 
paruošta, jos dienotvarkė ir 
svarstytinieji klausimai nuo
dugniai apdirbti, įvairūs siūly
mai suklasifikuoti, idant kon
ferencijos dalyviai galėtų iš 
esmės pasisakyti ir rasti vie
ningus sprendimus ar bent 
protingus kompromisus.
KONFERENCIJOS 
DALYVIAI

Montrealio Nepriklausomos 
Lietuvos (19 nr.) New Yorko 
korespondento pranešimu, p. 
Brazaičio ruošiamoji konferen
cija, esą, numatanti apriboti 
tik vadinamųjų “veiksnių” ir 
jo artimiausių bendradarbių 
atstovais. Tai reikštų . Vliko 
grupių konferendją. Tuo būdu 
nuo plačios, tikrai visuotinės 
lietuvių konferencijos būtų at
sisakyta.

Niekas negali neigti teisės į- 
vairiems veiksniams ar parti
joms ruošti savo platesnes ar 
siauresnes konferencijas. Tik 
tuo atveju su Nepr. Lietuvos 
korespondentu tektų pilnai su
tikti. kad tokia konferencija 
nebūtų visuotine ir jos reikš
mė gal dar mažesnė, negu sa

vo metu Vokietijoje ruoštosios 
vilkinės konferencijos. Beveik 
iš anksto būtų galima prana
šauti tokias konferendjos ne
pasisekimą ir nenaudingumą 
bendrojo dabarties lietuviško- 
jodntereSe atžvilgiu. Iš tikrų
jų, tuo atveju vargiai kokia 
konferencija ir reikalinga, nes 
juk tų grupių žmonės ir taip 
nuolat gali tarpusavyje pasi
šnekėti ar priimti rezoliucijas 
apie tariamą “konsolidaciją”, 
kokių jau ne viena guli Vliko 
raštinėje.

. Kad konferencija būtų rim
ta ir visuotinė, joje turi daly
vauti ir Vliko grupių atstovai, 
ir Lietu,v6s diplomatai, ir į Vil
ką neįeinančios politinės, re
zistencinės ar regionalinės lie
tuvių organizacijos ir taip pat 
kitos stambiosios užsienio lie
tuvių visuomeninės organiza
cijos su savo atstovais.

Kitokiu būdu ruošiant kon
ferenciją, — tai būtų tik pap
rastas fake, tik dūmų pūtimas 
“tautos balso” vardu, klaidi
nantis plačias visuomenės bal
so monopolizavimas. Iš faktų 
ir patyrimų, rodos, jau buvo 
galima pasimokyti, kad ligšiol 
vartotais būdais nieko doro ne
buvo galima išspręsti ir gal 
dar mažiau bus įmanoma atei
tyje.
REIKIA IŠSKLAIDYTI 
NUOMARIO ATMOSFERĄ

Yra “tam tikros visuomeni
niame gyvenime sąlygos, be 
kurių sudarymo jokia konfe
rencija zriegali turėti pasiseki
mo ir tokios prasmės, kokios iš • 
jos laukiama.

Pastaraisiais metais tokių 
sąlygų mes stigome, ir tai vai
zdingiausiai yra rodę vadina
mieji Reu-tlingeno pasitarimai 
tarp Vliko ir Lietuvos Diplo
matijos šefo. O jie lietė labai 
svarbius .' lietuviško darbo ba
rus! Jei su, tokia dvasia ir to
liau būtų einama prie pasita-^ 
rimų ir susitarimų, tai mes, 
vieton šaukę naujas konfeteh- 
cijas, geriau padarytume,- jei 
dar atsisėstume prie politikos 
ir net etikos abėcėlių. Jei vie
nas politinis blokas gali suar
dyti visų kitų geros valios pa
stangą, jei vieno kito politinio 
lyderio galvą yra užvaldžiusi 
partinė ambicija, nepajėgianti 
nusilenkti bendrajam Lietuvos 
reikalui, — ir jei niekas nesu

gebėtume atlikti realių ir svei
kų reformų, tai atsakingi bū
sime visi. Prieš savo tautą ir 
kitus faktorius...

Lietuvos Diplomatijos Šefas, 
pasisakydamas dėl DBLS Ta
rybos iniciatyvos talkininkau
ti konferencijos sušaukimui 
Londone, tarp kitko, Sąjungos 
Pirmininkui yra pastebėjęs:

“Tam, kad DBLS Tarybos 
siūloma konferencija galėtų 
būti naudinga, ji turėtų įvykti, 
pirma, apvalius atmosferą nuo 
nuodų, kurių ji dabar yra per
sunkta, ir antrai~pašalinus 
bent stambesnius ginčijamus 
klausimus, tai yra, suinteresuo 
tiems dėl jų susitarus”.

Toliau ministeris S. Lozorai
tis dar pabrėžė:

“Mano jspūdžiu, paprastais 
žodžiais tariant, mūsų politi
niame gyvenime jau yra labai 
žymių emigrantinės politinės 
epilepsijos reiškinių. Vis daž
niau, vieton keistis nuomonė
mis, svaidomas! užgaulioji-® 
mais. Užuot dėsčius savo idėjų 
pranašumą, šmeižiama prie
šingų idėjų atstovai. Vieton 
veikti įtikinėjimu, stengiamasi 
politiškai nudobti oponentą. 
Demokratija virstų boksi
ninko pirštinėmis, o vienybė— 
tragikomiška sąvoka, nes jos 
siekiama per politiškai sukru
vintas oponentų nosis... Vienas 
paruošiamųjų konferencijos 
darbų privalėtų būti šitų kon
vulsijų pašalinimas”.

Atrodo, kad paruošiamųjų 
darbų atlikimas, tinkamos die
notvarkės ir dalyvių nustaty
mas, buvusių politinio nuoma
rio konvulsijų pašalinimas ir 
naujos padorios atmosferos su
darymas yra labai rimti reika
lai, — jei jų atsiekimas pati 
konferencijos sušaukimą net 
kiek in suvėlintų.

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
-■*' ' H knygoje

“Tolimieji kvadratai”
Ciar aprašyta ir ..žvejų pabėgi
mo istorija. Knygą galima gau 
tf pas liet, spaudos platintojus 
ir pas patį leidėją Juozą Kapo
čių, 680 Bushwick Avenue, 
Brooklyn 21, N. Y., prisiun- 
čiant 2 dol. pinigais ar money 
orderiu. ’ • .

(Atkelta iš 1 psl.)
(tas pats, kuris dabar krikde
mų keliamas į būsimos Lietu
vos ministerius pirmininkus), 
turėjo tiek daug politinio “au
toriteto” ir “toliaregiškumo”, 
jog 1941 metais vokiečiams 
pražygiavus Lietuvos žemes, 
oficialiai prisistatė to Rekto
riaus vokiečių kariuomenės va 
dui ir pasiūlė 100,000 Lietuvos 
vyrų padėti vokiečių kariuo
menei rytų fronte. Ir viena 
laimė, kad tuo metu išdidūs 
ir savimi pasitikintieji vokie
čiai tada tą beprotišką jo pa
siūlymą atmetė. Kitaip mūsų 
kareivių kaulai jau seniai bū
tų puvę kur nors aplink Ilme- 
nio ežerą.

J. Brazaitis tokį siūlymą pa
darė liudininkų akivaizdoje, 
be abejo, norėdamas užsitik
rinti iš vokiečių Laik.- Vyriau
sybės pripažinimą. Nežiūrint 
tokio “toliaregiškumo”, jis vė
liau tremtyje savo partiečių 
buvo įvairuotas į Vliko “užsie
nio reikalų tarnybos valdyto
jų.?”, kur nemažiau “toliare- 

•giškai” prisidėjo prie gerų san 
tykių ardymo ir kurstymo 
prieš kaikuriuos Lietuvos dip
lomatus užsienyje.

Darbininkas veltui šiandien 
puldinėja ir šmeižia garbinguo 
sius lietuvių tautos veteranus. 
Tuo jis neužtikrins krikdemų 
partijas pagrindinių lyderių 
tikrai kolaboracinių ir dau
giau negu neapgalvotų žygių. 
Vargu ar jis tuo sumažins ir 
prof. M. Biržiškos kaip visuo- 
meninininko autoritetą, į kurį 
šis, beje, savo pasikalbėjime 
su Vienybės bendradarbiu nie- 
kiek nėra ir pretendavęs. Pro
fesorius siūlė tik vengti tuščių 
ginčų, juo labiau šmeižtų vie
ni prieš kitus. Siūlė visiems 
j ieškoti bendros lietuviškos 
kalbos ir surasti darniausią 
bendradarbiavimą tarp visų, 
kuriems rūpi lietuvių tikroji 
rezistencija ir Lietuvos laisvė. 
Jis pasigedo tokios geros va
lios mūsų Vliko partinėje są
rangoje, nors nedarė priekaiš
tų jokiai paskirai partijai, net 
ir krikdemams.

Dabar per Darbininką pa
matėme, kaip ir kieno žirklės 
atsiliepė. Prabilo Vilke domi
nuojančios krikdemų grupės 
mintis reiškiantis laikraštis, 
kuris paskubėjo pareikšti,, kad 
politikos reikalais prof. Biržiš
ka jiems ne autoritetas. Par- 
tiškai žiūrint, tai savaime su
prantama. Bet bendraisiais 
lietuvių tautos laisvės kovos 
reikalais didelei lietuvių visuo
menes daugumai Vasario še
šioliktosios Akto signataro, di
delio lietuvių mokslininko ir

visuomenininko žodis vis dėlto 
nėra toks menkas, kaip Darbi
ninkas norėtų jį paversti. 
Tai buvo ramus, mandagus, 
rimtas ir apgalvotas žodis.

Kai tokia dvasia reiškiasi 
krikdemų spaudas puslapiuose, 
galime būti tikri, kad tai yra 
pasėka tos krikdemų bloko 
laikysenos, kuri per kelis trem
ties metus tiek jau sumenki
no viso Vliko autoritetą, su
kiršino visuomenę ir sudrums
tė mūsų politinių veiksnių san 
tykius. Su tokiu spaudos ban
ditizmu ir politine demagogi- 
ja negalima toli nueiti, be ža
los bendriesiems tautiniams 
reikalams. Abu augščiau pa
minėtieji krikdemų lyderiai 
daug reiškėsi ir tebesireiškia 
Vliko veikloje, jo darbo meto
dų ir veikimo dvasios sudary
me. Atrodo, kad kol ta dvasia 
ir toliau reikšis, tol tebebus 
daroma žala lietuvių politinės 
veiklos vienybei ir . darniam 
bendradarbiavimui užsienyje. 
Kol tokie “toliaregiai” politi
kieriai turės įtakos “veiksnių” _ 
veikloje ir net lietuviškų kon
ferencijų ruošime, galima abe
joti, kiek iš viso to bus naudos.

Jeigu, anot Darbininko, prof. 
M. Biržiška grįžo į politiką, tai 
matyti, kad jau jautė reikalą 
kaikuriais klausimais pasisa
kyti. Ir mums neatrodo, kad 
to savo pasisakymo bent vie
no žodžio jis galėtų gėdytis, ar 
gėdytis dėl kitų žodžių ir veiks 
mų, kuriuos jis per ilgą savo 
gyvenimą yra daręs ir tebeda
ro lietuvių tautos laisvės ir ge
rovės labui.

Lietuvių politinei vienybei ir 
darnesniam bendradarbiavi
mui gal šimtą kartų būtų vai
singiau, jei į politiką “sugrįž
tų” tokie Mykolai Biržiškos, o 
iš politikos bent kiek atokiau 
pasitrauktų tokie Mykolai Kru 
pavičiai ir “toliaregiai” Juozai 
Brazaičiai Kol jie manys, kad 
Biržiškoms politikoje ne vieta, 
o tik jiems priklauso “toliare
giško” politikavimo su bolševi
kais, vėliau su vokiečiais, o vė
liausiai tremtyje “Lietuvos 
laisvinimo” monopolis, — tol 
būsime liudininkai tokio mo
ralinio gengsterizmo, kaip jis* 
dabar reiškiasi Darbininko 
spaudos puslapiuose, ir tokio 
žalingo negatyvaus lietuviškų 
pajėgų tremtyje ardymo, .kaip 
jis reiškėsi Vliko krikdemų 
bloko laikysenoje.

Tam būtinai reikėtų surasti 
naujų stebuklingų _gyduolių. 
Kultūringoji ir blaivesnė lie
tuvių. visuomenės dauguma, ti
kimės žingsnis po žingsnio 
pradės jų j ieškoti. O kas įieš
ko, tas pagaliau randa...

S. Kundrotas

Paskuti^ Hitlerio valandos (9j

PASKUTINIS KELEIVIS IŠ BERLYNO
Maršalas Von Graim iš Hitlerio gavo Įsakymą suimti “išdaviką” Himlerį ir 

sumobilizuoti visus lėktuvus — bet prieš Gestapo vadą Himmleri 
niekas nedrįso pakelti rankos

Iš lengvo ratas aplink Hitle
rio slėptuvę siaurėjo. Paskuti
nieji hitleriškos armijos liku-

balionas, kurį leido daryti ra- 
dijo-telefoninius pasikalbėji
mus iš slėptuvės ir su Wehr

Von Greimui nieko kito ne
beliko, kaip skristi.

Šarvuotas automobilis jį ir

KAIP GYVENTI IR KĄ VEIKTI
Gen. Dwight D. Eisenhower pažiūros jo knygoj “Crusade in Europe”

Baltųjų Rūmų šeimininkai (6) ----------------- - -------------- .

lincoTn^kraūjuje
SUVIENIJO AMERIKĄ

Jei Washington Amerikai davė nepriklausomybę, tai Lincoln ją galutinai 
suvienijo, duodamas dvasią, — Visą savo gyvenimą jis kovojo už vergij
os panaikinimą ir kada Amerika buvo suvienyta, žuvo nuo niekšo rankos

Abraham Lincoln yra vienln 
telis Amerikos prezidentas, ku
ris gerbiamas ir laikomas to
kioj pat aukštumoj, kaip ir 
Jurgis Washington. Virginijos 
aristokrato sūnus ir neturtin
gas vaikas gimęs laukiniuose 
Illinois valstybės miškuose 
charakteringai vaizduoja ame
rikiečių tautos du kraštutinu
mus.

Abiejų šių žmonių likimas 
buvo nuostabiai panašus. Vie
nas užtikrino savo tautai ne
priklausomybę, kitas ją galu
tinai suvienijo, duodamas dva
sią.

Jiedu dirbo skausme, lyg ši
tame pasaulyje dideli dalykai 
ir negali būti kitaip sukuria
mi, kaip tik kraujuje.

Vienas istorikas net paste
bėjo, kai Lincolno patriotizmas 
buvęs smarkesnis už Washing- 
tono.

Rytinės ir šiaurinės valsty
bės jau turėjo savo istoriją, 
tradicijas ir prisiminimus, bet 
vakarai buvo dar niekas. Jie 
atsirado spontaniškai, be jo
kios istorijos. Ten žmonės už
gimė amerikiečiais, vien tik a- 
merikiečiais.

Šitoj Illinois, dar beveik vi
sai laukinėj, vidury miško, sau 
sa’s lapais paklotoj lovoje iš 

rastų pastatytame namely,

kur net durų nebuvo, o nedi
delė skylė buvo uždengta lokio 
kailiu, gimė Abraham Lincoln.

Jo motina po kelių metų nu
mirė.

— Mano tėvas (jis buvo me
džių kirtėjas) pasidarė pats 
sau karstą, — pasakojo Lin
coln.

Bet žmogus negali vienas 
pasilikti miške su mažu vaiku, 
tad ir Lincolno tėvas antru 
kartu apsivedė. Tai buvo mei
lės vedybos: mergina buvo gra
ži. aukšta, stipri, šviesiaplau
kė. Tai buvo ir turto vedybos: 
ji į trobelę atsinešė spintą ir 
plunksnų patalynę...

Ji buvo labai gera dėl ma
žojo Abraham, išmokė jį skai
tyti, rašyti ir skaičiuoti. Vė
liau jau jis pats pasitobulino. 
Abraham turėjo didelę aistrą 
knygoms. Pasitaikydavo, kad 
jis padarydavo 40 mylių kelio 
pėsčias, kad tik galėtų gauti 
nasiskolinti knygą, o tais lai
kais jei nauja knyga apylinkė
je pasirodydavo, buvo didžiau
sias įvykis, apie tai kalbėjo per 
šimtą mylių aplinkui.

Lincolnai buvo tokie vargš- 
šai, kad jiems nebuvo prieina
ma nusipirkti pooieriaus lapą, 
Plunksna ir rašalo. Abraham 
p*»t$ iš medžio išsidroždavo 
plonas plokšteles ir jose pasi

žymėdavo puslapius, kuriuose 
norėdavo dar kartą perskaity
ti. Jis rašydavo su paukščio 
plunksna, mirkydamas į šak
nų sultis.

Abraham taip pat turėjo 
silpnybę teatrui ir nesivaržy
davo žiemos metu klampoti 
per sniegą keliasdešimt mylių, 
kad galėtų pasižiūrėti marijo- 
niečių žaidimo, arba magiškos 
lempos šešėlių.

Bedirbdamas su tėvu miške, 
Abraham užsiaugino raume
nis ir buvo herkuliškas jėgos, 
beveik nepažindamas nuovar
gio. V :

Turėdamas 20 metų, jis Įsi
taisė New Salex, Illinois. Čia 
jis buvo išskirtas pašto direk
toriumi, tai yra laiškanešiu. 
Kadangi jis neturėjo i§ ko nu
sipirkti maišo, laiškus susidė
davo į savo didelę skrybėlę ir 
rankas susikišęs i kišenių, ei
davo po plačias apylinkes, kol 
kojos pavargdavo. Bet jis bu
vo patenkintas.

— Aš perskaitydavau,—pri
pažinusį vėliau, — visus laik
raščius, kuriuos turėdavau iš
nešioti.

Po dviejų metų jis bandė ati 
daryti krautuvę, bet jo bendri
ninkas buvo girtuoklis ir bank
rutavo. Vėliau jis pasidarė ma
tininko pagelbinlnku ir, paga

liau, galėjo nusipirkti odines 
kelnes, kas buvo jo didžiausia 
svajonė.

Jis taip gražiai atrodė nau
jose kelnėse, jog nutarė pra
dėti užsiimti politika. 1834 me
tais jis dalyvauja Illinois rin
kimuose. Jo iškalbingumas bu- 

. vo šiurkštus, naivus, bet įmo
nėms buvo suprantamas ir tu
rėjo didelį pasisekimą. Norė
damas patraukti rinkėjus į sa
vo pusę, jis pereidavo ir prie 
veiksmų: vienam padėdavo pa 
šienauti, kitam nuobliuoti len
tas, trečiam nukirsti medį ir 
pan. Gi kas link savo prieši
ninkų jis laikėsi protingai.

Savo pirmame viešame su
sirinkime, kada vienas iš prie
šininkų nedavė kalbėti, visą 
laiką jį pertraukdamas, Abra
ham ramiai nulipo nuo tribū
nos, priėjo prie priešininko, ap 
kabino jį per pečius ir, pakė
lęs nuo žemės, užsimetęs ant 
savo pečių, išnešė laukan ir 
paguldė į purviną griovį. Po 
to, grįžo atgal ir ramiai tęsė 
toliau savo kalbą.

Jis buvo išrinktas. Pirmuoju 
sąraše ir labai toli pirma visų. 
Atstovų rūmuose, kurie posė
džiaudavo Vandalio, Illinois 
sostinėje, jis didžiąją laiko da
lį praleisdavo bibliotekoje. Bet 
jis nenorėjo pelėti šiame ma
žame parlamente, jis turėjo 
pašaukimą: tapti advokatu. 
Jis jautė, kad turįs didelę mi
siją atlikti. Vargšės našlės ar 
našlaičio apginimas jam ne
buvo doktrinalinis tikslas, bet 
amžina kova už teisybę. Jo pa
prastumas pasiliko tas pats. 
Kada jis atvyko į Springfields, 
kur jis norėjo įsikurti, jis te
turėjo. tik dvejus marškinius, 
dvejas kelnes ir kailinę kepurę. 
Jis įėjo į pirmą pasitaikiusią 
nedidelę krautuvėlę.

— Kur aš galėčiau apsigy
venti?— paklausė jis.

— Čia, jei norėsite su ma
nim pasidalinti’ kambariu, — 
atsakė jam krautuvininkas.

Ir tai buvo pradžia didžiosios 
draugystės, kurią Lincoln ka
da turėjo. Šitas krautuvinin
kas vadinosi Speed ir iki pat 
Abraham mirties pasiliko jo 
didžiausiu draugu.

Jaunas advokatas tuojau pa 
garsėjo dėl savo sąžiningumo, 
kas tais laikais tarp teismo 
žmonių buvo retas dalykas.

Vienos bylos metu, kuri tu
rėjo duoti 100 dolerių (tais 
laikais tai buvo didelis pini
gas), jis sužinojo, jog jo gina
masis jam melavo.

Jis pasitraukė iš teismo sa
lės atsiprašydamas, kad einąs 
rankas nusimazgoti ir daugiau 
nebegrįžo į posėdį.

Aštuoniems metams praėjus, 
po to kai buvo išrinktas į UI. 
atstovų rūmus 1846 metais iš
renkamas į Kongresą, taip pat 
didele balsų persvara. Gi pa
skutinieji rinkimai 1859 me
tais buvo triumfališkl ir se
kančiais metais jis išrenkamas 
prezidentu, kaip republikonas, 
180 balsais prieš 72 už demo
kratų kandidatą.

Kiekvienas žinojo, kad šis 
Išrinkimas pagriežtins kovą su 
vergija. Lincolnas visą laiką 
kiekviena proga skelbė, jog 
vergiją jis laiko nusikaltimu, 
kad tai apgalvotas • nusikalti
mas ir pats biauriausias.

Kada Jis sužinojo apie išrin
kimą, pasakė:

—Aš nebūsiu niekad laimin
gas! .

Jis žinojo, kad vergijos pa
naikinimas galės būti padary
tas tik jėga. Bet kartu jis ne
apkentė karo. Jis bandė pieti
nes valstybes geruoju prikal

binti panaikinti vergiją. Jis bu 
vo davęs plantatoriams laiką, 
bet griežtai buvo užsibrėžęs, 
kad vergija būtų panaikinta. 
Aišku pietiečiai pasišiaušė ir 
tas sukėlė karą.

Lincolno įtaka Washingtone 
buvo tokia didelė, kada jis 
Kongrese paprašė, jam duoti 
400,000 žmonių ir 400 milijonų 
doleriū, Kongresas dėvė 500,000 
žmonių ir 500 milijonų dole
rių! Tai yra vienintelis pavyz
dys parlamentarizmo istorijo
je.

Dėl šito karo Lincolnas daug 
kentėjo, bet vis vien nepakeitė 
nusistatymo.

Kada pirmoji vergų valstybė 
Pietų Carolina stojo karan ir 
vėliau prie jos prisijungė kitos 
šešios valstybės, išrinkusios sa 
vo prezidentą 1961 metais Je
fferson Davis, Lincolnas iš 
naujo patvirtino:

— Jeigu vergija nėra blogu
mas, tai tada niekas nėra blo
gumas!

Kartą, kada pietiečiai įsi
veržė į vieną šiaurės valstybę, 
valstybės sekretorius Seward 
pasakė Lincolnui:

— Tikėkime, kad Dievas yra 
su mumis!

— Tikėkime tikrumoje, kad 
mes esame Dievo pusėje!

Jis buvo gailestingas. Kiek
vieną lytą jis gaudavo prane- 
šymus pasigailėti nubaustų ka 
rių, už kokį nors prasižengi
mą. Visi šie prašymai būdavo 
visada lydimi su kurio nors 
politiko rekomendaciniu laiš
keliu. Bet vieną dieną jis rado 
vieno nubausto kareivio pra
šymą, be rekomendacinio laiš
ko.

— Kaip tai? — nustebo jis.
(Nukelta į 5-tą psl.)

Vienybės komentarai apie 
prof. Barnetto planą ir apie 
tai, kas remia VLIKą ir kas 
remia LRS, Chicagos Naujie
nas paskatino įdėti pet du 
straipsnius (paties redakto
riaus ir jo bendradarbio).

Mūsų pasisakymą Naujienos 
vadina tauzijimu ir labai jau 
mėgina gudrauti atsitauzida- 
mos. Mes buvome “ignoran- 
tai”, o jie tai visažiniai. Tokie 
dideli “visažiniai”, kad net mū 
sų straipsnio pagrindinių min
čių nepajėgia suprasti.

O reikalo esmė palieka ta' 
pati, ir nebus galima jokiais 
zaunijimais jos užtikrinti ar 
kitą pamušalą išversti.

Prof.- Barnetto planas tegu 
būna ir geriausias, bet toks 
viešas nurodymas iš anksto, 
kur kokias antikomunistines 
pajėgas būsimame kare reikė
tų panaudoti ir kokia bus šiuo 
atveju amerikiečių strategija, 
yra neabejotinai keistas. Ir di
delis klausimas, ar politiškai ir 
kariškai išmintingas. Viena 
laimė, kad tai yra privačios 
nuomonės siūlymas, ir tai ne
reiškia, kad toks būtinai bus ir 
atsakingų kariuomenės * štabų 
planas.

•
•Apie Barnetto plano gimimą 

ir kitus su tuo susijusius rei
kalus mes ne mažiau žinojo
me, negu Naujienų gudruočiai. 
Ir jei ta proga mes plačiau pa
sisakėme, tai svarbiausia dėl 
to, kad Naujienos ryšium su 
tuo ėmė skelbti nepagrįstą ir 
bendriesems lietuvių rezisten
cijos reikalams žalingą “nau
jieną”, jog amerikiečiai remia 
VLIKą; o anglai su švedais Re
zistencinę Santarvę. Kad Nau
jienų gudruočiąi suprastų ta
kių savo . plepalų , ^žalingumą, 
sunku tikėti ir laukti. Bet mū
sų pareiga buvo pasakyti vi
suomenei, kiek yra neatsakin
gas tokių plepalų skleidimas ir 
drauge žalingas geriems lietu
vių rezistencijos santykiams 
su didžiausiais tarptautiniais 
antikomunistinės kovos fakto
riais.

Tokia buvo mūsų pasisaky
mo prasmė. Naujienos gali tau 
zyti, ką tik,nori apie kitus rei
kalus bei asmenis ir gali gin
tis, kad jos netalkininkauja 
Bimbai. O dėl kooperavimo su 
amerikiečiais antikomunisti
nėje veikloje, tai čia ponai 
Grigaičiai gali mažiausiai pre
tenduoti į monopolį bei privile
gijas. Amerikiečiai žino tokių 
ponų Grigaičių kooperavimą 
“bendruose frontuose” su bim- 
bininkais dar ne taip tolimo
je praeityje... Grigaitis su sa
vo “rezistenciniais” bendra
darbiais gali būti ramūs — jo 
amerikiečiai į Suomiją nesiųs,

čiai, kurią besudarė jau tik vai 
kežai 12 metų amžiaus, leidosi 
veltui išžudomi' Berlyno griu
vėsiuose.

Pralaimėjimas nesulaikomai 
artėjo.

Balandžio 18 d. .paskutinysis 
Berlyno aerodromas atiteko 
į rusų rankas ir tą pačią die
ną Hitleris sužinojo, kad Ba
varija atsiskyrė nuo Reicho ir 
sudarė savo nepriklausomą vy 
riausybę. Pagaliau, Hitlerį pa
siekė naujienos apie Himmle- 
rio derybas, ši žinia sukėlė ja
me didžiausį įnirtimą.
HITLERIS ĮSAKO 
SUIMTI HIMMLERI

Pasišaukęs von Greimą jis 
pradėjo rėkti:

—Išdavikas niekad mane ne
pavaduos! Nereikia jokiu būdu 
prileisti, kad Himmleris galė
tų mane pakeisti. Jūs, Von 
Greim, tuojau nelaukiant tu
rite skristi ir suimti Heinrichą 
Himmlerį! Vėliau aš nutarsiu, 
ką su juo padarysiu!

Paskui jis perėjo prie kitų 
parėdymų:

— Jūs, von Greim, pasiruoš
kite tuojau pat pradėti ataką.

— Bet, mano Fiureri, su kuo 
aš pulsiu?

— Su bombonešiais, kuriuos 
turėsite rekvizuoti. Jūs turite 
skristi į Reichliną ir ten pa
reikalausite iš visų aviacijos 
grupių vadų duoti visus turi
mus. lėktuvus.

Von Greim susijaudino ir su
šuko “Exelcior!” Luftwaffe va
das buvo užsidegęs ištraukti 
kardą iš makščių ir atsistojęs 
atiduoti Hitleriui .pagarbą, bet 
jis buvo fiziškai taip sunykęs 
ir sužalotoji koja taip skaudė
jo, jog turėjo atsisakyti nuo to 
sumanymo. ’ >'*• • .c “ • - - ■ •
PASKUTINIS RADIJO 
RYŠYS NUTRAUKTAS

Kodėl jis-negalėjo perduoti 
įsakymus iš šios slėptuvės? Ir 
paskui, nepasisekus atakai, 
mirti drauge su Hitleriu. Mir
damas čia, jis įrodytų, kad Go- 
eringas buvo bailys ir tokiu 
būdu grąžintų Luftwaffe! gar
bę. Bet Hitleris jam atsakė, 
kad taip negalima.

Kiek vokiečių armija buvo 
gerai organizuota karo pradžio 
j e, tiek joje siautė didžiausia 
betvarkė pabaigoje. Tuo mo
mentu, kada generolai svarstė 
klausimą perkelti štabą į pie
tinę Vokietiją, ryšio dalys, ne
gavusios įsakymo, išvyko neži
noma kryptimi ir Berlyne liko 
tik vienas Bormanno radijo 
siųstuvas, labai mažo pajėgu
mo, tinkąs tik nedideliems 
nuotoliams, kuris teturėjo tik 
nacių partijos kodą. Antena—

machto štabu, buvo numuštas 
kaip tik pačio pasikalbėjimo su 
gen. Jodl vidury, šitai ryšio li
nijai nutrūkus, slėptuvė pasi
darė panaši į povandeninį lai- 
vą be periskopo. Tad, norėda- 
mas perduoti įsakymus avia
cijai, von Greim pats turėjo 
būti tuo “pašto balandžiu”. 
“Bet kur yra rusų linijos?” 
paklausė von Greim.

HITLERIS DAR TIKĖJO
Į WENCK

Hitleris drebančiu pirštu pa
rodė žemėlapy neaiškią liniją 
i? pastebėjo:

— Aš gavau žinią, kad ru
sai rytoj pradės lemiamą ata
ką prieš Kanceliariją. Jūs tu
rite bombarduoti visas gatves 
kuriose jie susikoncentravę 
mus pulti. Tokiu būdu mes 
bent laimėsime 24 valandas ir 
tas duos Wenckui galimybę lai 
ku atvykti.

Hitleris buvo sudėjęs visas 
savo viltis į Wencko armiją. Ir 
tai buvo didžiausia kvailystė, 
nes trys menkai ginkluotos 
Wencko divizijos (net jei būtų 
galėjusios pralaužti plieno mū 
ra, kuris jau buvo susidaręs 
aplink Berlyną), nebūtų galė
jusios atsilaikyti pačiame mies 
te prieš keturias rusų armijas.

Hitleris, kada jis dar buvo 
visagalintis.

Hanna Reitsch naktį nuvežė 
iki mažojo lėktuvo, kuris buvo 
paruoštas prie Brandenburgo 
vartų. Gatyėje buvo šviesu 
kaip dieną; nfre^gaisrų ir bom
barda vimo, Von Greim įkėlė į 
lėktuvą ir Hanna atsisėdo prie 
vairo.. Du kartu artilerijos ap
šaudymas privertė juos išlipti 
iš lėktuvo ir slėptis griovy, pa
galiau lėktuvas pradėjo riedė
ti ir atsiplėšė nuo žemės. Ru
sai tuojau pradėjo šaudyti į šį 
naktinį paukšti, bet jis zigza
gais, sukinėdamasis tarp na
mų griuvėsių, laimingai išven
gė sviedinių ir greit Berlynas 
liko toli užpakaly.
KUR GAUTI BOMBONEŠIUS?

Ketvirtą valandą ryto Han
na Reitsch nusileido Rechline 
ir von Greim, vos iškeltas iš 
lėktuvo, davė pirmuosius ir 
paskutiniuosius įsakymus, kaip 
Luftwaffe vadas, kad visi esa
mieji bombonešiai tuojau skris 
tų į Berlyną bombarduoti ap
link Kanceliarijos esančias gat 
ves. šis įsakymas reiškė viską 
ir nieko. Jis .parodė, kiek arti 
yra priešas, - prie . Fiurerio ir 
kaip artėja Berlyno galas. Bet 
kur tie bombonešiai, kurie ga
lėtų išpildyti šią misiją?

Davęs dat’^elėią įsakymų, 
von Greim tfrišlihihė pavestą 
jam svarbų uždavinį. Kur 
Heinrich Himmįer^’ “Niemals 
soli ein Verraetęr mein Nach- 
folger sein!”, ^(Niekad išdavi
kas nebus man# įpėdiniu!).
NEIŠPILDYTAS ĮSAKYMAS

Rechline Hanh¥ pakeitė lėk
tuvą ir su von'Greimu išskri
do į Lubecką.’C?ia sėdo į auto
mobilį ir nuvyko” į adm. Do- 
enitz, kuris komahdavo šiauri
nę Vokietijos!-dalį, štabą. Ten 
jie surado ąrtiką,- kurią me
džiojo. Von- Greim pakartojo 

‘' Liitlėfiof apkaltinimus prieš 
Himmlerį-, bet “bomba” nespro 
go. Niekas neišdrįso pakelti 
ranką prieš Himmlerį, kuris su 
savo Gestapo, SS, SD ir kon-' 
centracijos stovyklomis mokė
jo visus kietai laikyti rankoje. 
Pagaliau, Hitleris buvo toli, o 
Himmleris arti.1

štai kokie gavosi hitleriško 
rėžimo rezultatai, leidusio vul 
gariam, be jokio išauklėjimo 
žmogui, kiekviename name pa 
sodinusiam policininką, į kiek
vieną konferenciją įkišusiam 
slapuką ir prie kiekvieno tele
fono prijungusiam slaptą klau 
sytuvą, žinoti viską kas daro
si aplink, kada pats Hitleris 
negalėjo žinoti.

Tad būdamas tokioj padėty, 
Himmleris lengvai galėjo pa
kelti Hitlerio numestą jam ko
vos pirštinę. • '

Kitą savaitę: HITLERIO VE 
DYBOS SU EVA PRIE KAPO.

Gen. Eisenhowerio knyga 
“Crusade in Europe” negali 
tarnauti šaltiniu pažinti jo 
pažiūroms svarbiausiais tarp
tautiniais klausimais. Visoj 
knygoj tik paskutinis skyrius 
(24-tas skyrius) atskleidžia ge 
nerolo Eisenhowerio mąstymą 
apie Sovietų Sąjungą ir apie 
josios santykius su Amerika. 
Bet jo mąstymas nėra išbaig
tas: jis liečia tik atskirus klau
simus, daugiau turinčius ryšio 
su Vokietijos problemomis, o 
mažiau — su bendrais pasau- 
linio komunizmo“ iseklmals.

Autorius pradeda šį skyrių 
tvirtinimu, kad iš Antrojo Pa
saulinio Karo iškilo dvi pa
saulinės galybės: Sovietų Są
junga ir Jungtinės Amerikos 
Valstybės, šių dviejų pasauli
nių galybių santykiai ir jų ko
va ar bendradarbiavimas ir 
apsprendžia naujai laimėtos 
taikos pastovumą, jie apspren
džia net yisą ateities civiliza
ciją ir visą pasaulio ateitį.

žiūrėdamas į Sovietų Sąjun
gos ir Amerikos santykius pra
eities akimis, gen. Eisenhowe- 
ris neranda pagrindo pesimiz
mui. Jo teigimu: šios dvi val
stybės gražiai sugyveno pra
eity ir, atmetus visus mažus ir 
laikino pobūdžio nesusiprati
mus, jos buvo ištikimos drau
gės net dviejuose karuose. Tie
sa, ideologiškai, šios dvi vals
tybės esančios viena antrai 
priešingose pozicijose: Ameri
ka savo socialistine ir politine 
santvarka yra parėmusi žmo-

DR. B. T. DIRMEIKIS

net jei jis ir labai norėtų.
Gi apie paslaptis, kaip VLI

Ką “rėmini” amerikiečiai, Nau
jienų bendradarbis tegu pasi
teirauja Pfullingene, ir suži
nos daug graudžių verksmų.

Su savo “visažinančiu šta
bu” Grigaitis visai nusiredaga- 
vo.

Štai neseniai Naujienos, ap- 
rašinėdamos Žaliojo Interna
cionalo Kongresą Washingto
ne, neiškentė ir čia neprikišu- 
sios nagų... Naujienų gudruo
liai Tado reikalingu prie^šrink 
tosios j International Peasant 
Union Centro Valdybą Alenos 
Devėnienės pavardės prirašyti, 
kad ji yra... Amerikos piliete, 
lyg kad to kas nežinotų!

Ir Naujienų redaktoriai 
džiaugiasi, kaip geležėlę radę.

Bet kada ta pati Devenienė 
buvo išrinkta į SLA Tarybą, 
Naujienos pasistengė nieko ne
rašyti, nes tai buvo tikras smū 
gis socialdemokratams, kurie 
visad girėsi esą padėties vieš- 
čiais...

Ir po to, kai Naujienose bu
vo leista iškolioti visų gerbia
mą žurnalistą Joną Kardelį, 
aiškiai visų buvo suprasta 
koks yra Naujienų tikrasis nu
sistatymas prieš liaudininkus.

Nukelta i 7 psl.)

BŪKIT SVEIKI--------------------------------------- Dr. S. Bi«ži,

KRAUJO SPAUDIMAS IR APYTAKA
^Kraujas sruvena be mažiausio sustojimo, 

pasiekdamas visus kūno kampelius. Tai įvyks
ta širdies dėka. Kiekvienu savo apatiniu kam
paičių susitraukimu jį įšvirkščia į didžiąsias 
arterijas apie tris uncijas kraujo. Tada arteri- 
rijose atsiranda tam tikras spaudimas, vadi
namas kraujo spaudimu, šis reikiamo aukščio 
spaudimas yra būtinas, nes kitaip negalėtų 
vykti kraujo apytaka, šiam mechanizmui pa
deda arterijų elastiškumas, tamprumas, kurių 
sienelės, iš vidaus spaudžiamos, išsitempia 
išsiskečia, kaip guminė oro pūslė. Tik todėl 
kraujas gali taip sklandžiai sruventi.

Tai galima pajausti, uždėjus pirštą ant 
paviršutinių arterijų ant rankų riešų, kur jau
čiamas tų arterijų išsiskėtimas, ką vadiname 
pulsu. Tikrumoje pulsas reiškia širdies apati
nių kamaraičių susitraukimą arba kraujo 
įšvirkštimą į arterijas. Taigi, kraujas cirku
liuoja vilnimis, o ne nuolatine srove, kaip 
vanduo upėje.

Normalus kraujo spaudimo. aukštumas 
keičiasi pagal amžių. Kūdikiai turi žemesnį, o 
jiems augant ir vėliau senstant', palaipsniui 
tas spaudimas kyla. Kai visa tai yra normalu, 
tai ir viskas tvarkoje. Tačiau, reikia pasakyti, 
kad neretai, o gal ir dažnokai, ši padėtis Išei
na Iš normalių vėžių.

Kartais kraujo spaudimas gerokai pakyla 
ir dažnai taip laikosi visą gyvenimą. Gi kitais

atvejais jis krenta žemiau normos. Abu atvejai 
yra reikšmingi ir labai svarbus . tolimesnei 
sveikatos eigai. Visa tai pastebima, pas jaunus 
ir senus, nors pakilęs spaudimas dažniausiai 
pasireiškia pas senesnio amžiau^ žipones.

Aukštas kraujo spaudimas,,nesvarbu, iš 
kur jis pareitų, visados reiškiat .vis sunkesnį 
darbą širdžiai. O tai artina ši^ies išsidėvėji
mą ir tuo pačiu trumpiną žmogaus amžių. 
Peržemas kraujo spaudimas pasireiškia apy
takos susilpnėjimu, iš ko atsĮramda įvairūs 
sveikatos pakrikimai.'Vienam ąę Aitam, padi
dėjus ar sumažėjus kraujo spaudiniui, nedaug 
tenukrypus nuo normalaus (stovio, nesama 
rimto stovio. Padėtis pradeda rijųtėti, tik nu
krypimams pasiekus aukščiaųsį. laipsnį. Todėl 
reikėtų periodiškai pasitikrinti.

Tiksli kraujo apytaka tūri didelės svarbos 
sveikatai, nes ji atlieka gyvybinį,vaidmenį. Ji 
turi trejopas pareigas. L Iš plaučių paimtą 
deguonį pristatyti ir paskleisti po visus kūno 
audinius, kurie, neturėdami pakankamo de
guonie kiekio, negali gyventi. 2. Pristatyti kū
nui maistą, kuris tik tiek tegali būti naudingas, 
kiek jis išnešiojamas po visą kūną, pirma jį 
suvirškinus skilvyje ir žarnose. Čia reikia atsi
minti, kad žmogus gali valgyti pakankamai 
kad ir geriausio maisto, bet, jeigu tas maistas 
kraujo apytakos nepajėgiamas tinkamai pri
statyti kūnui, tai jis neturi jokios, naudos. 3.

Baltųjų Rūmų...
(Atkelta iš 4 psl.)

— Jis neturi jokio draugo? Na, 
gerai, lai aš būsiu jo draugu.

Ir jis pasirašė pasigailėji
mą.

Lincolnui lankantis kariuo
menėje, gen Grant užtiko jį 
bevalant savo batus.

— Ak! Prezidente! — sušu
ko gen. Grant nustebęs.—Pre
zidentai niekados nevalo savo 
batų.

:—šitaip! Tai kieno batus 
jie-valo?— paklausė Lincolnas 
šypsodamasis.

1864 birželio 7 dieną jis bu
vo perrinktas prezidentu ir 
1865 m. balandžio 9 dieną pie
tiečiai kapituliavo Appoma- 
toxe.

Po penkių dienų, kad atsi-* 
kvėpus nuo darbo, Lincolnas 
su žmona nuėjo į teatrą. Vai
dinimo metu pasigirdo šūvis ir 
žmogus nušokęs į sceną iš pre
zidento ložės suriko:

“Sic semper tyrannis!” (Taip 
baigiasi tiranai).

Pasirodo, tai buvo aktorius- 
Wilkes Booth, atkaklus pietie
čių šalininkas, kurį už kelių 
savaičių pagavo, bet “ nusižu
džiusi.

Gi prezidentas Lincoln, su
žeistas į galvą naktį išgulėjo 
be sąmonės ir kitą rytą mirė. 
Jo kūną perkėlė į jo gimtąjį 
Illinois.

Kitą savaitę: PREZIDENTAS 
JOHNSON KALTINAMAS

gaus laisvę, ir jo moralinę ver
tę. Sovietų Sąjunga yra prole
tariato diktatūra ir vakariečių 
^kimis žiūrint, tik vienos par
tijos, o gal dar tiksliau, vienos 
grupės diktatūra. Ir tų pačių 
vakariečių 'kalba šnekant, ben
dradarbiavimas su tokia valsty 
be, kuri nepripažįsta žmonėms 
laisvės, rodo Amerikos politinį 
nesubrendimą. Jų mąstymu, 
tos dvi ideologiškai priešingos 
santvarkos galinčios išvystyti 
savitarpinę neapykantą, pasi
baigiančia dar vienu pasauli
niu karu. Ir jei pavyktų surasti 
tiltą tarp šių dviejų valstybių 
bei jų santvarkų, pasauliui ne
bereikėtų daugiau laikyti nei 
vieno kareivio, ir taika būtų 
užtikrinta visam pasauly. Bet 
ir vienoj ir antroj pusėj vieš
patauja baimė, abejonė ir ki- 

•tokių kliuvinių, kurie kalte ka
la į abiejų valstybių vadovų 
galvas, jog šios dvi valstybės 
sugyventi negalės.

Berlynas buvęs lyg bando
moji laboratorija Amerikos — 
Sovietų Sąjungos santykių. Ir 
generolas Eisenhoweris sakosi 
tikėjęs, jog Berlyne ūgdysis di
džioji tarptautinio bendradar
biavimą dvasia. Karas paro
dęs, kad galima bendradar
biauti, nepraradus savo tauti
nės nepriklausomybės. Galėda
mi įvairiose konferencijose sė
dėti prie vieno stalo ir drau
giškai svarstyti bei spręsti rei
kalus, kodėl — nebūtų galima 
gyventi taikoj ir draugystėj.

1945 metais amerikiečiai ne
matė ir negalėjo matyti jokios 
rimtos priežasties, kodėl nega
lima su Sovietais, sugyventi. 
Generolas sakosi tikėjęs, kad 
susitarimas, paremtas dėsniu: 
gyvenk ir leisk gyventi kitus— 
galįs išsivystyti į platų bendra 
darbiavimą. Toks pat įsitikini
mas vyravęs ir Amerikos vy
riausybėj, ir todėl taip skubiai 
ir beveik net entuziastiškai 
buvę nusiginkluota ir visai ne
sirūpinta pokariniais saugumo 
reikalais. Bet visos šios svajo
nės, visas šis tikėjimas pasiro
dęs nepagrįstas.

Toliau gen. Eisenhoweris pri 
sipažista nepilnai supratęs So

vietų komunistinės sistemas 
tikslų. Bet dabar jam esą vi- 
tsiškai aišku, .jog reikia skubiai 
baigti naują Amerikos apsi
ginklavimą, nors jo teigimu — 
vien geras karinis Amerikos 
pasiruošimas dar negali iš
spręsti visų su Sovietais ir ko
munizmu susietų klausimų. Ko 
munizmas kuo pikčiausiai iš
naudojęs visokias žmonių ne- 
ligybes ir kurstydamas juos 
siekiąs viešpatavimo. Ten, kur 
siaučia vargas, kur vaikai mirs 
ta iš bado, kur nėra laisvės — 
ten komunizmas lenda vis gi
liau ir giliau ir jo ten sulaiky
ti nesą galima jokia ginkluota 
armija. Ten reikia visai kito
kių priemonių, ten reikia so
cialinės pažangos, pagalbas 
ūkinės ir kultūros.

Laisvojo pasaulio demokra
tijos turinčios suprasti, jog 
visuotinos gerovės plitimas la
bai dažnai atsiduria į kietą 
valstybių suverenumo ir izolia
vimosi sieną, šiandien padėtis 
esanti tokia, kad jokia valsty
bė negalinti išsilaikyti ir pro
gresuoti viena. Tatai, žinoma, 
nereiškia, kad visos nacionali
nės sienos turi būti visiškai 
panaikintos, bet visų valsty- , 
bių nepriklausomybės turin
čios būti paremtos bendradar
biavimu — ir visuotinu bendra 
darbiavimu, atsisakant nuo 
tam tikros dalies savo suvere
numo ir pripažįstant bendrąjį 
įstatymą. Jei taip valstybės su 
sitvarkys — tai demokratijos 
galėsiančios bujoti.

Generolas sakosi laikas žmo 
gaus laisvę ir jojo moralinę 
vertę nepakeičiamu turtu, 
žmogus su laisvu galvojimu, 
be abejo, niekados savo laisvės 
nemainys į diktatūrą. Tą gerai 
žino ir komunistai. Ir kol ko
munizmas dar neįrodė, kad jo 
sistema yra geresnė, negu žmo 
gaus laisvė ir žmogaus prigim
tinės teisės, tol jam būsią už
darytas kelias į pasisekimą. 
Komunistai bijo, kad žmonija 
gali greitai supranti tikrosios 
žmogaus laisvės vertybę ir gali 
nusigręžti nuo . siūlomos lais
vės. Todėl komunistai ir skuba 
išplėsti savo viešpatavimą, 
skuba propagandos priemonė
mis sulaikyti žmones nuo lais
vės idealo.

ALBRECHT & KOELBER

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

EVergreen 8-6322

WINTER GARDEN TAVERN,
E VYTAUTAS BELECKAS, savininkas
| BARAS, RESTORANAS, DIDELĖ SALĖ SUSIRINKIMAMS
I VESTUVĖMS IR KITOKIOMS PUOTOMS
l VISI KVIEČIAMI ATSILANKYTI
į 1883 MADISON STREET, BROOKLYN 27, N. Y.
| (Prie Forest Ave. stoties) (RIDGEWOOD)
I Tel: EV; 2-9586

Kraujas grįžtama apytaka pašalina išdėvėtąs* 
kūno medžiagas, atmatas ir visa tai, kas kū
nui jau nebereikalinga arba jau buvo sunaudo
ta. Jeigu tos visos nereikalingos medžiagos 
atmatos, pasiliktų kūne ilgesnį laiką, tai jos 
taptų nuodingomis ir kenktų sveikatai.
ŠIRDIES PAJĖGUMAS

Jau buvo sakyta, kad širdis yra vyriausias 
žmogaus gyvybės centras, žmogus gali sirgti 
didele ir nepagydoma liga, tačiau, ligi širdis 
plaka jo krūtinėje, kad ir visiškai silpnai, jo 
gyvybė tebesitęsia. Tik, jai sustojus plakti, bai
gias! gyvenimas.

širdis (čia kalbu apie sveiką širdį) veikia 
tiksliai esant normalioms aplinkybėms. Tada 
ji neturi nė mažiausių sukrikimų. Tai ir yra 
jos paskirtis: Betgi, kada aplinkybės pareika
lauja didesnių ir net labai staigių pastangų, ji 
pasiruošusi ir tai padaryti, nes ji savyje turi 
didelio atsarginio pajėgumo. Sakysime, žmo
gus turi dirbti nepaprastai sunkų darbą, bėgti 
į kalną, dalyvauti rungtynėse ir panašiai. Visa 
tai reikalauja didžiulės energijas, kuri įmano
ma tik širdies rezervų pajėgumo dėka. Pana
šiais atvejais širdis yra priversta dirbti kelis 
sykius daugiau, negu normaliai. Ir, jei ji ne
turėtų tų jėgos atsargų, tai ir tų sunkių darbų 
ji negalėtų atlikti. Tokiais atvejais žmogus 
vietoje kristų negyvas, nes širdis išsyk sustotų. 
Tokių atsitikimų pasitaiko nemaža, ypač tada, 
kai širdis yra susilpnėjusi.

Iš to reikia daryti išvadų, jog širdies pajė
gumas irgi turi savo ribas, kurių negalima 
peržengti. Todėl ir reikia širdį taupyti, kasdien

jai suteikiant reikalingo poilsio. Ypač tai svar
bu ir net būtina po sunkesnių fizinių darbų. 
Čia reikalinga priminti nepakeičiamą taisyklę, 
kad, juo žmogus sunkiau ir ilgiau dirba, tuo 
jam kasdien reikia daugiau tinkamo poilsio, 
kurio stoka peranksti išdėvi jo širdies atsar
gų pajėgas ir trumpina gyvenimą.

Todėl ne be reikalo gydytojai itin pabrė
žia reikalą ilgokai ilsėtis po didesnės ir sun
kesnės ligos, kurios metu širdis buvo priversta 
dirbti dvigubai ar net trigubai veikti, šitaip 
ji išvargusi turi gauti progos atsigriebti ir su
grįžti į maždaug normalią padėtį. Tokių pa
tarimų reikia laikytis vien tik savo sveikatos 
gerovei ___________________________

Dabar pažvelkime, kiek tikrumoje širdis 
dirba. Visa tai bus lengviau suprantama, 
jei paimsime kraujo pompavimo kiekį. Per mi
nutę, bendrais apskaičiavimais, per širdį pe
reina apie šešios su puse kvortos kraujo, tai 
yra, visas žmogaus kraujas. Per valandą tuo 
būdu susidarys apie 90 galionų, o per parą — 
per 2,000 galionų, kas svertų dešimt tonų.

Taigi, ta, vos kumščio didumo, žmogaus 
širdis kas parą išpumpuoja daugiau dešimties 
tonų kūno skysčio, vadinamo kraujo. Tai jau 
ne menko darbininko darbas.

Čia ėmėme tik vidutiniškus skaičius, šia 
pat proga įsivaizduokime, kad širdis, sunkesnių 
darbų ar rimtesnės ligas atveju, turi atlikti 
dvigubai ir net trigubo! daugiau darbo. Tai 
matome, kiek tada jai pajėgumo reikia ir kiek 
energijos sunaudojama.
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Trumpa atmintis
1 raitcūzų liaudis, sukurstyta 

staūnistinės propagandos ir už 
įniršusi visa lai ką Amerika y- 
ra jai padėjusį organizavo ma- 
nift stacijas prieš gen. Ridg
way atvykimą i Europą.

Žmonės, kurie šaukia “Ridg
way go heme”, visai nepagal- 
voja. kokia šiandien būtų bu
vusi jų padėt s. jei 1945 m *- 
tais. ta<j pa te, kai buvo išva
dų- t iš hitieriško košmaro, 
■^merikuėi?" būtų apleidę va
karų Europą.

Kas būtų atsitikę, jei ameri
kiečiai būtų grįžę namo?

Prancūzija, Italija, Belgija, 
Olandija... visos j:s būtų susi
laukusios Lenkijos, Rumunijos, 
Vengrijos ir Čekoslovakijos li- 
k ;mo. Kitaip sakant, visų _L.ų_ 
nelaimingų tautų likimo, ku
ries šiandien yra sovietų pa
vergtos.

Ir šiandien nedėkingi pran
cūzai būtų bolševikiško bato 
mindžiojami. Jie turėtų lais
vę... tik i koncentracijos sto
vyklas, i kalėjimus, i spektak
liukus liaudies teismus...

Šiandien nebūtų nei Pran
cūzijos, nei. Italijos, nei Belgi
jos, nei kitų vakarų Europos 
kraštų ir būtų tik buvę tų kraš 
tų piliečiai, kurie surakinti 
papildytų Sibire žygiuojančių 
pasmerktųjų vergiją nešti ei
les.

Prancūzija, Italija ir visa 
vakarų Europa turėjo didelę 
laimę išlikti nepriklausomo
mis, išsigelbėti nuo to baisaus 
pavojaus, kuris joms grėsė, tik 
todėl, kad amerikiečiai atėjo 
žmonijai i pagalbą, j?g jie pa
silieka ir toliau globoti silpnuo 
s us ir pasiėmė vadovauti ben
dram gynimosi frontui.

Amer:kiečių buvimas Euro- 
je padarė tvirtą užtvarą pavo
juj ig bolšęyizmo pusės ir va
karų Europos tautos gali to
liau laisvai gyventi demokra- 
t «ka: pagal savo įstatymus.

Tad pilnai suprantama, ko-
kia turi būti didelė sovietų ne
apykanta prieš amerikiečius, 
pastojusius kelią į vakarų Eu
ropą.

Gen. Ridgway, vienas i$ di
džiųjų kariškių, kuris pakeičia 
g n. Eisenhowerį Europos ar- 
nrjos vado pareigose. Maskvai 
nėra maloni asmenybė.

•
Štai kodėl stalinistai įsakė 

visiems savo nariams eiti į gat
vę ir manifestuoti prieš ame
rikiečių generolą. Ir tie kelias
dešimt tūkstančių Maskvos 
agentų sugeba ardyti tvarką ir 
grasinti keliadešimčiai milijo
nų tik tadėl, kad kiti yra už
sikrėtę nesidomėjimo jausmu. 
Kada komunistai eina į gatves 
manifestuoti, kiti traukiasi...

Aišku, prancūzų vyriausybė 
ėmėsi visų žygių prieš tokias 
Prancūzijai garbę nedarančias 
manifestacijas. Kada parla
mentas ir visa tauta yra pasi
sakiusi už Europos kontinento 
gynimą, būtų nedovanotina ir 
negarbinga leisti saujelei Mas
kvos agitatorių ardyti tvarką.

Nes eita propaganda prieš 
gen. Ridgway yra apmokėta 
Maskvos rubliais.

Maskva vis dar turi vilti, 
kad vieną dieną jai pasiseks 
paglemžti vakarų Europą. Ir 
tie prancūzai komunistai, ku
rie neva tai vadovauta mani
festacijoms tikrumoje yra tik 
marijonėtės Stalino rankose.

Bet vises tos manifestacijos 
nepasisekė, nežiūrint, kaip ge
ra* komunistai buvo išdirbę 
gatvių kovos planą.

Manifestantai pasiliko na
muose. Ir tik vienur kitur ke- 
liadešimt asmenų “manifesta
vo’ daužvdami amerikoniškus 
automobilius...

KRIKDEMIšKOS SPAUDOS RIESTAINIAI

Dažniau ir dažniau įvairioje 
mūsų spaudoje pasirodo žinu
tės, kad šiais metais ruošia
masi sukviesti plačią lietuvių 
veikėjų konferenciją svarbie
siems lietuviškiems laisvės ko
vos klausimams apsvarstyti. 
Kaikas net minėjo, kad tai tu
rėtų būti “didysis lietuvių tau
tos seimas” tremtyje,

šio savaitraščio bendradar-' 
biai apie tai jau ne kartą buvo 
užsiminę ir praėjusiais metais. 
Reikalas iš tikrųjų yra svar
bas ir rimtas. Kodėl toks vie- 
šas ir pirmaeilės svarbos daly
kai ligšiol tinkamai dar nebu
vo mūsų spaudoje panagrinė
tas. Teka paslaptis.
AR KONFERENCIJA 
REIKALINGA?

Į tokį Klausimą, rodos, nerei
kėtų nei atsakyti. Visuotinė 
lietuvių konferencija yra rei
kalinga aptarti susidariusiems 
lietuvi kos politinės veiklos 
sunkumams užsienyje. Dar 
daugiau ji reikalinga svei
kiems sutarimams padaryti ir 

muspręsti priemonėms, kaip ir 
k^da tie nutarimai būtų nuo
sekliai .'gyvendinti.

Dešimtys balsų viešai ir ne
viešai yra už tai pasisakę. Nie
kas nėra ginčijęs, kad konfe
rencija būtų 'nepageidaujama 
ar žalinga tiems, kurie tikrai 
siekia visų lietuviškųjų pajėgu 
vienybės ir išmintingo apjun
gimo Lietuvos išlaisvinimo vei
kaluose,_______ _

Kcnferencija būtinai reika
linga kaikuriems ligotiems mū
sų emigrantinės “veiklos reiški
mams. ansvarstyti, diagno
zėms nustatyti ir pravesti re
formoms, kurios pasidarė ne
išvengi am'cs,- siekiant naudin
go Petuvi?ku pajėgu užsienvie 
bendradarbiavimo, mūsų poli
tiniu, visuomeniniu, diploma- 
timu ir rezistenciniu veiksmu 
su'dArinimo.

N° visuotinė, o tik kokia vie- 
ar dalinė konferen- 

c‘in nebūtu labai re^kalin^a ir 
ii r»f>ųin b°i nčyzit.vvaus

duoti. Tai būtu tik 
ir iar-n aikvc4irnp<\ o ral 

t:v dar dide^n^s skaidym*35 ir 
v’^uomeninių nuotaiku nuodi- 
i’mac.
KAS JĄ TURĖTŲ 
PARUOŠTI? J

Kai vienas Vliko narys, su 
didele pompa atinrgravęs A- 
merikon, vėliau viešai aiškino 
savo algos reikalus, paaiškėjo, 
kad Vilkas jam lyg ir būtų pa
vedęs išsiaiškinti tokios kon
ferencijos sušaukimo galimy
bes Amerikoje. Kiek ir kaip jis 
tai aiškinosi, vėliau autorite
tingų pranešimų neteko skai
tyti. ‘ ‘

Ji turi būti tikrai visuotinė ir tinkamai paruošta 
— Nebus naudos iš “slapto” dūmų pūtimo — 

Politinio nuomario konvulsijos ir vienybė 
su sukruvintomis nosimis...

•RAŠO BRONYS RAILA

Pastanga gal ir gera, bet ne 
mažiau ir abejotina. Pats vi
suotinės lietuvių konferencijos 
reikalas yra viešas, visuomeni
nis dalykas. Jos suruošti nega
li vienas žmogus, juo labiau 
taip aiškiai partinls. Kaip ir 
kokiu būdu Vlikas galėjo duo
ti tokius įgaliojimus vienam 
asmeniui, Ilgšio!* irgi dar ne
buvo paaiškinta.

šių metų balandžio mėnesį 
Didž. Britanijos Lietuvių Są
jungos Taryba, patyrusi apie 
Vliko pastangas imtis inicia
tyvos šia kryptimi, pasiūlė lie- 

, tuvių konferenciją šaukti Lon
done ir įsipareigojo talkinin
kauti konferencijos paruošia
miesiems darbams. Atsižvel
giant, kad Didž. Britanijos Lie 
tuvių Sąjungoje buvo sugebė
ta darniai apjungti įvairių po
litinių krypčių lietuvius, jos 
pasiūlymas talkininkauti kon
ferencijos suorganizavimui ga
lėtų turėti daugiau autoriteto 
ir visų lietuvių pasitikėjimo.

Tačiau bene pats geriausias 
būdas būtų buvęs sudaryti spe 
dalią bešališką iš įvairių veiks 
niu komisiją paruošiamiesiems 
konferencijos darbams—atlikti. 
Tai ne vėlu padaryti dabar. 
Konferencijai turi būti rimtai 
paruošta, jos dienotvarkė ir 
svarstytinieji klausimai nuo
dugniai apdirbti, įvairūs siūly
mai suklasifikuoti, idant kon
ferencijos dalyviai galėtų iš 
esmės pasisakyti ir rasti vie
ningus sprendimus ar bent 
protingus kompromisus.
KONFERENCIJOS 
DALYVIAI

Montrealio Nepriklausomos 
Lietuvos (19 nr.) New Yorko 
korespondento pranešimu, p. 
Brazaičio ruošiamoji konferen
cija, esą, numatanti apriboti 
tik vadinamųjų “veiksnių” ir 
jo artimiausių bendradarbių 
atstovais. Tai reikštų . Vliko 
grupių konferendją. Tuo būdu 
nuo plačios, tikrai visuotinės 
lietuvių konferencijos būtų at
sisakyta.

Niekas negali neigti teisės į- 
vairiems veiksniams ar parti
joms ruošti savo platesnes ar 
siauresnes konferencijas. Tik 
tuo atveju su Nepr. Lietuvos 
korespondentu tektų pilnai su
tikti. kad tokia konferencija 
nebūtų visuotine ir jos reikš
mė gal dar mažesnė, negu sa

vo metu Vokietijoje ruoštosios 
vilkinės konferencijos. Beveik 
iš anksto būtų galima prana
šauti tokias konferendjos ne
pasisekimą ir nenaudingumą 
bendrojo dabarties lietuviško- 
jodntereSe atžvilgiu. Iš tikrų
jų, tuo atveju vargiai kokia 
konferencija ir reikalinga, nes 
juk tų grupių žmonės ir taip 
nuolat gali tarpusavyje pasi
šnekėti ar priimti rezoliucijas 
apie tariamą “konsolidaciją”, 
kokių jau ne viena guli Vliko 
raštinėje.

. Kad konferencija būtų rim
ta ir visuotinė, joje turi daly
vauti ir Vliko grupių atstovai, 
ir Lietu,v6s diplomatai, ir į Vil
ką neįeinančios politinės, re
zistencinės ar regionalinės lie
tuvių organizacijos ir taip pat 
kitos stambiosios užsienio lie
tuvių visuomeninės organiza
cijos su savo atstovais.

Kitokiu būdu ruošiant kon
ferenciją, — tai būtų tik pap
rastas fake, tik dūmų pūtimas 
“tautos balso” vardu, klaidi
nantis plačias visuomenės bal
so monopolizavimas. Iš faktų 
ir patyrimų, rodos, jau buvo 
galima pasimokyti, kad ligšiol 
vartotais būdais nieko doro ne
buvo galima išspręsti ir gal 
dar mažiau bus įmanoma atei
tyje.
REIKIA IŠSKLAIDYTI 
NUOMARIO ATMOSFERĄ

Yra “tam tikros visuomeni
niame gyvenime sąlygos, be 
kurių sudarymo jokia konfe
rencija zriegali turėti pasiseki
mo ir tokios prasmės, kokios iš • 
jos laukiama.

Pastaraisiais metais tokių 
sąlygų mes stigome, ir tai vai
zdingiausiai yra rodę vadina
mieji Reu-tlingeno pasitarimai 
tarp Vliko ir Lietuvos Diplo
matijos šefo. O jie lietė labai 
svarbius .' lietuviško darbo ba
rus! Jei su, tokia dvasia ir to
liau būtų einama prie pasita-^ 
rimų ir susitarimų, tai mes, 
vieton šaukę naujas konfeteh- 
cijas, geriau padarytume,- jei 
dar atsisėstume prie politikos 
ir net etikos abėcėlių. Jei vie
nas politinis blokas gali suar
dyti visų kitų geros valios pa
stangą, jei vieno kito politinio 
lyderio galvą yra užvaldžiusi 
partinė ambicija, nepajėgianti 
nusilenkti bendrajam Lietuvos 
reikalui, — ir jei niekas nesu

gebėtume atlikti realių ir svei
kų reformų, tai atsakingi bū
sime visi. Prieš savo tautą ir 
kitus faktorius...

Lietuvos Diplomatijos Šefas, 
pasisakydamas dėl DBLS Ta
rybos iniciatyvos talkininkau
ti konferencijos sušaukimui 
Londone, tarp kitko, Sąjungos 
Pirmininkui yra pastebėjęs:

“Tam, kad DBLS Tarybos 
siūloma konferencija galėtų 
būti naudinga, ji turėtų įvykti, 
pirma, apvalius atmosferą nuo 
nuodų, kurių ji dabar yra per
sunkta, ir antrai~pašalinus 
bent stambesnius ginčijamus 
klausimus, tai yra, suinteresuo 
tiems dėl jų susitarus”.

Toliau ministeris S. Lozorai
tis dar pabrėžė:

“Mano jspūdžiu, paprastais 
žodžiais tariant, mūsų politi
niame gyvenime jau yra labai 
žymių emigrantinės politinės 
epilepsijos reiškinių. Vis daž
niau, vieton keistis nuomonė
mis, svaidomas! užgaulioji-® 
mais. Užuot dėsčius savo idėjų 
pranašumą, šmeižiama prie
šingų idėjų atstovai. Vieton 
veikti įtikinėjimu, stengiamasi 
politiškai nudobti oponentą. 
Demokratija virstų boksi
ninko pirštinėmis, o vienybė— 
tragikomiška sąvoka, nes jos 
siekiama per politiškai sukru
vintas oponentų nosis... Vienas 
paruošiamųjų konferencijos 
darbų privalėtų būti šitų kon
vulsijų pašalinimas”.

Atrodo, kad paruošiamųjų 
darbų atlikimas, tinkamos die
notvarkės ir dalyvių nustaty
mas, buvusių politinio nuoma
rio konvulsijų pašalinimas ir 
naujos padorios atmosferos su
darymas yra labai rimti reika
lai, — jei jų atsiekimas pati 
konferencijos sušaukimą net 
kiek in suvėlintų.

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
-■*' ' H knygoje

“Tolimieji kvadratai”
Ciar aprašyta ir ..žvejų pabėgi
mo istorija. Knygą galima gau 
tf pas liet, spaudos platintojus 
ir pas patį leidėją Juozą Kapo
čių, 680 Bushwick Avenue, 
Brooklyn 21, N. Y., prisiun- 
čiant 2 dol. pinigais ar money 
orderiu. ’ • .

(Atkelta iš 1 psl.)
(tas pats, kuris dabar krikde
mų keliamas į būsimos Lietu
vos ministerius pirmininkus), 
turėjo tiek daug politinio “au
toriteto” ir “toliaregiškumo”, 
jog 1941 metais vokiečiams 
pražygiavus Lietuvos žemes, 
oficialiai prisistatė to Rekto
riaus vokiečių kariuomenės va 
dui ir pasiūlė 100,000 Lietuvos 
vyrų padėti vokiečių kariuo
menei rytų fronte. Ir viena 
laimė, kad tuo metu išdidūs 
ir savimi pasitikintieji vokie
čiai tada tą beprotišką jo pa
siūlymą atmetė. Kitaip mūsų 
kareivių kaulai jau seniai bū
tų puvę kur nors aplink Ilme- 
nio ežerą.

J. Brazaitis tokį siūlymą pa
darė liudininkų akivaizdoje, 
be abejo, norėdamas užsitik
rinti iš vokiečių Laik.- Vyriau
sybės pripažinimą. Nežiūrint 
tokio “toliaregiškumo”, jis vė
liau tremtyje savo partiečių 
buvo įvairuotas į Vliko “užsie
nio reikalų tarnybos valdyto
jų.?”, kur nemažiau “toliare- 

•giškai” prisidėjo prie gerų san 
tykių ardymo ir kurstymo 
prieš kaikuriuos Lietuvos dip
lomatus užsienyje.

Darbininkas veltui šiandien 
puldinėja ir šmeižia garbinguo 
sius lietuvių tautos veteranus. 
Tuo jis neužtikrins krikdemų 
partijas pagrindinių lyderių 
tikrai kolaboracinių ir dau
giau negu neapgalvotų žygių. 
Vargu ar jis tuo sumažins ir 
prof. M. Biržiškos kaip visuo- 
meninininko autoritetą, į kurį 
šis, beje, savo pasikalbėjime 
su Vienybės bendradarbiu nie- 
kiek nėra ir pretendavęs. Pro
fesorius siūlė tik vengti tuščių 
ginčų, juo labiau šmeižtų vie
ni prieš kitus. Siūlė visiems 
j ieškoti bendros lietuviškos 
kalbos ir surasti darniausią 
bendradarbiavimą tarp visų, 
kuriems rūpi lietuvių tikroji 
rezistencija ir Lietuvos laisvė. 
Jis pasigedo tokios geros va
lios mūsų Vliko partinėje są
rangoje, nors nedarė priekaiš
tų jokiai paskirai partijai, net 
ir krikdemams.

Dabar per Darbininką pa
matėme, kaip ir kieno žirklės 
atsiliepė. Prabilo Vilke domi
nuojančios krikdemų grupės 
mintis reiškiantis laikraštis, 
kuris paskubėjo pareikšti,, kad 
politikos reikalais prof. Biržiš
ka jiems ne autoritetas. Par- 
tiškai žiūrint, tai savaime su
prantama. Bet bendraisiais 
lietuvių tautos laisvės kovos 
reikalais didelei lietuvių visuo
menes daugumai Vasario še
šioliktosios Akto signataro, di
delio lietuvių mokslininko ir

visuomenininko žodis vis dėlto 
nėra toks menkas, kaip Darbi
ninkas norėtų jį paversti. 
Tai buvo ramus, mandagus, 
rimtas ir apgalvotas žodis.

Kai tokia dvasia reiškiasi 
krikdemų spaudas puslapiuose, 
galime būti tikri, kad tai yra 
pasėka tos krikdemų bloko 
laikysenos, kuri per kelis trem
ties metus tiek jau sumenki
no viso Vliko autoritetą, su
kiršino visuomenę ir sudrums
tė mūsų politinių veiksnių san 
tykius. Su tokiu spaudos ban
ditizmu ir politine demagogi- 
ja negalima toli nueiti, be ža
los bendriesiems tautiniams 
reikalams. Abu augščiau pa
minėtieji krikdemų lyderiai 
daug reiškėsi ir tebesireiškia 
Vliko veikloje, jo darbo meto
dų ir veikimo dvasios sudary
me. Atrodo, kad kol ta dvasia 
ir toliau reikšis, tol tebebus 
daroma žala lietuvių politinės 
veiklos vienybei ir . darniam 
bendradarbiavimui užsienyje. 
Kol tokie “toliaregiai” politi
kieriai turės įtakos “veiksnių” _ 
veikloje ir net lietuviškų kon
ferencijų ruošime, galima abe
joti, kiek iš viso to bus naudos.

Jeigu, anot Darbininko, prof. 
M. Biržiška grįžo į politiką, tai 
matyti, kad jau jautė reikalą 
kaikuriais klausimais pasisa
kyti. Ir mums neatrodo, kad 
to savo pasisakymo bent vie
no žodžio jis galėtų gėdytis, ar 
gėdytis dėl kitų žodžių ir veiks 
mų, kuriuos jis per ilgą savo 
gyvenimą yra daręs ir tebeda
ro lietuvių tautos laisvės ir ge
rovės labui.

Lietuvių politinei vienybei ir 
darnesniam bendradarbiavi
mui gal šimtą kartų būtų vai
singiau, jei į politiką “sugrįž
tų” tokie Mykolai Biržiškos, o 
iš politikos bent kiek atokiau 
pasitrauktų tokie Mykolai Kru 
pavičiai ir “toliaregiai” Juozai 
Brazaičiai Kol jie manys, kad 
Biržiškoms politikoje ne vieta, 
o tik jiems priklauso “toliare
giško” politikavimo su bolševi
kais, vėliau su vokiečiais, o vė
liausiai tremtyje “Lietuvos 
laisvinimo” monopolis, — tol 
būsime liudininkai tokio mo
ralinio gengsterizmo, kaip jis* 
dabar reiškiasi Darbininko 
spaudos puslapiuose, ir tokio 
žalingo negatyvaus lietuviškų 
pajėgų tremtyje ardymo, .kaip 
jis reiškėsi Vliko krikdemų 
bloko laikysenoje.

Tam būtinai reikėtų surasti 
naujų stebuklingų _gyduolių. 
Kultūringoji ir blaivesnė lie
tuvių. visuomenės dauguma, ti
kimės žingsnis po žingsnio 
pradės jų j ieškoti. O kas įieš
ko, tas pagaliau randa...

S. Kundrotas

Paskuti^ Hitlerio valandos (9j

PASKUTINIS KELEIVIS IŠ BERLYNO
Maršalas Von Graim iš Hitlerio gavo Įsakymą suimti “išdaviką” Himlerį ir 

sumobilizuoti visus lėktuvus — bet prieš Gestapo vadą Himmleri 
niekas nedrįso pakelti rankos

Iš lengvo ratas aplink Hitle
rio slėptuvę siaurėjo. Paskuti
nieji hitleriškos armijos liku-

balionas, kurį leido daryti ra- 
dijo-telefoninius pasikalbėji
mus iš slėptuvės ir su Wehr

Von Greimui nieko kito ne
beliko, kaip skristi.

Šarvuotas automobilis jį ir

KAIP GYVENTI IR KĄ VEIKTI
Gen. Dwight D. Eisenhower pažiūros jo knygoj “Crusade in Europe”

Baltųjų Rūmų šeimininkai (6) ----------------- - -------------- .

lincoTn^kraūjuje
SUVIENIJO AMERIKĄ

Jei Washington Amerikai davė nepriklausomybę, tai Lincoln ją galutinai 
suvienijo, duodamas dvasią, — Visą savo gyvenimą jis kovojo už vergij
os panaikinimą ir kada Amerika buvo suvienyta, žuvo nuo niekšo rankos

Abraham Lincoln yra vienln 
telis Amerikos prezidentas, ku
ris gerbiamas ir laikomas to
kioj pat aukštumoj, kaip ir 
Jurgis Washington. Virginijos 
aristokrato sūnus ir neturtin
gas vaikas gimęs laukiniuose 
Illinois valstybės miškuose 
charakteringai vaizduoja ame
rikiečių tautos du kraštutinu
mus.

Abiejų šių žmonių likimas 
buvo nuostabiai panašus. Vie
nas užtikrino savo tautai ne
priklausomybę, kitas ją galu
tinai suvienijo, duodamas dva
sią.

Jiedu dirbo skausme, lyg ši
tame pasaulyje dideli dalykai 
ir negali būti kitaip sukuria
mi, kaip tik kraujuje.

Vienas istorikas net paste
bėjo, kai Lincolno patriotizmas 
buvęs smarkesnis už Washing- 
tono.

Rytinės ir šiaurinės valsty
bės jau turėjo savo istoriją, 
tradicijas ir prisiminimus, bet 
vakarai buvo dar niekas. Jie 
atsirado spontaniškai, be jo
kios istorijos. Ten žmonės už
gimė amerikiečiais, vien tik a- 
merikiečiais.

Šitoj Illinois, dar beveik vi
sai laukinėj, vidury miško, sau 
sa’s lapais paklotoj lovoje iš 

rastų pastatytame namely,

kur net durų nebuvo, o nedi
delė skylė buvo uždengta lokio 
kailiu, gimė Abraham Lincoln.

Jo motina po kelių metų nu
mirė.

— Mano tėvas (jis buvo me
džių kirtėjas) pasidarė pats 
sau karstą, — pasakojo Lin
coln.

Bet žmogus negali vienas 
pasilikti miške su mažu vaiku, 
tad ir Lincolno tėvas antru 
kartu apsivedė. Tai buvo mei
lės vedybos: mergina buvo gra
ži. aukšta, stipri, šviesiaplau
kė. Tai buvo ir turto vedybos: 
ji į trobelę atsinešė spintą ir 
plunksnų patalynę...

Ji buvo labai gera dėl ma
žojo Abraham, išmokė jį skai
tyti, rašyti ir skaičiuoti. Vė
liau jau jis pats pasitobulino. 
Abraham turėjo didelę aistrą 
knygoms. Pasitaikydavo, kad 
jis padarydavo 40 mylių kelio 
pėsčias, kad tik galėtų gauti 
nasiskolinti knygą, o tais lai
kais jei nauja knyga apylinkė
je pasirodydavo, buvo didžiau
sias įvykis, apie tai kalbėjo per 
šimtą mylių aplinkui.

Lincolnai buvo tokie vargš- 
šai, kad jiems nebuvo prieina
ma nusipirkti pooieriaus lapą, 
Plunksna ir rašalo. Abraham 
p*»t$ iš medžio išsidroždavo 
plonas plokšteles ir jose pasi

žymėdavo puslapius, kuriuose 
norėdavo dar kartą perskaity
ti. Jis rašydavo su paukščio 
plunksna, mirkydamas į šak
nų sultis.

Abraham taip pat turėjo 
silpnybę teatrui ir nesivaržy
davo žiemos metu klampoti 
per sniegą keliasdešimt mylių, 
kad galėtų pasižiūrėti marijo- 
niečių žaidimo, arba magiškos 
lempos šešėlių.

Bedirbdamas su tėvu miške, 
Abraham užsiaugino raume
nis ir buvo herkuliškas jėgos, 
beveik nepažindamas nuovar
gio. V :

Turėdamas 20 metų, jis Įsi
taisė New Salex, Illinois. Čia 
jis buvo išskirtas pašto direk
toriumi, tai yra laiškanešiu. 
Kadangi jis neturėjo i§ ko nu
sipirkti maišo, laiškus susidė
davo į savo didelę skrybėlę ir 
rankas susikišęs i kišenių, ei
davo po plačias apylinkes, kol 
kojos pavargdavo. Bet jis bu
vo patenkintas.

— Aš perskaitydavau,—pri
pažinusį vėliau, — visus laik
raščius, kuriuos turėdavau iš
nešioti.

Po dviejų metų jis bandė ati 
daryti krautuvę, bet jo bendri
ninkas buvo girtuoklis ir bank
rutavo. Vėliau jis pasidarė ma
tininko pagelbinlnku ir, paga

liau, galėjo nusipirkti odines 
kelnes, kas buvo jo didžiausia 
svajonė.

Jis taip gražiai atrodė nau
jose kelnėse, jog nutarė pra
dėti užsiimti politika. 1834 me
tais jis dalyvauja Illinois rin
kimuose. Jo iškalbingumas bu- 

. vo šiurkštus, naivus, bet įmo
nėms buvo suprantamas ir tu
rėjo didelį pasisekimą. Norė
damas patraukti rinkėjus į sa
vo pusę, jis pereidavo ir prie 
veiksmų: vienam padėdavo pa 
šienauti, kitam nuobliuoti len
tas, trečiam nukirsti medį ir 
pan. Gi kas link savo prieši
ninkų jis laikėsi protingai.

Savo pirmame viešame su
sirinkime, kada vienas iš prie
šininkų nedavė kalbėti, visą 
laiką jį pertraukdamas, Abra
ham ramiai nulipo nuo tribū
nos, priėjo prie priešininko, ap 
kabino jį per pečius ir, pakė
lęs nuo žemės, užsimetęs ant 
savo pečių, išnešė laukan ir 
paguldė į purviną griovį. Po 
to, grįžo atgal ir ramiai tęsė 
toliau savo kalbą.

Jis buvo išrinktas. Pirmuoju 
sąraše ir labai toli pirma visų. 
Atstovų rūmuose, kurie posė
džiaudavo Vandalio, Illinois 
sostinėje, jis didžiąją laiko da
lį praleisdavo bibliotekoje. Bet 
jis nenorėjo pelėti šiame ma
žame parlamente, jis turėjo 
pašaukimą: tapti advokatu. 
Jis jautė, kad turįs didelę mi
siją atlikti. Vargšės našlės ar 
našlaičio apginimas jam ne
buvo doktrinalinis tikslas, bet 
amžina kova už teisybę. Jo pa
prastumas pasiliko tas pats. 
Kada jis atvyko į Springfields, 
kur jis norėjo įsikurti, jis te
turėjo. tik dvejus marškinius, 
dvejas kelnes ir kailinę kepurę. 
Jis įėjo į pirmą pasitaikiusią 
nedidelę krautuvėlę.

— Kur aš galėčiau apsigy
venti?— paklausė jis.

— Čia, jei norėsite su ma
nim pasidalinti’ kambariu, — 
atsakė jam krautuvininkas.

Ir tai buvo pradžia didžiosios 
draugystės, kurią Lincoln ka
da turėjo. Šitas krautuvinin
kas vadinosi Speed ir iki pat 
Abraham mirties pasiliko jo 
didžiausiu draugu.

Jaunas advokatas tuojau pa 
garsėjo dėl savo sąžiningumo, 
kas tais laikais tarp teismo 
žmonių buvo retas dalykas.

Vienos bylos metu, kuri tu
rėjo duoti 100 dolerių (tais 
laikais tai buvo didelis pini
gas), jis sužinojo, jog jo gina
masis jam melavo.

Jis pasitraukė iš teismo sa
lės atsiprašydamas, kad einąs 
rankas nusimazgoti ir daugiau 
nebegrįžo į posėdį.

Aštuoniems metams praėjus, 
po to kai buvo išrinktas į UI. 
atstovų rūmus 1846 metais iš
renkamas į Kongresą, taip pat 
didele balsų persvara. Gi pa
skutinieji rinkimai 1859 me
tais buvo triumfališkl ir se
kančiais metais jis išrenkamas 
prezidentu, kaip republikonas, 
180 balsais prieš 72 už demo
kratų kandidatą.

Kiekvienas žinojo, kad šis 
Išrinkimas pagriežtins kovą su 
vergija. Lincolnas visą laiką 
kiekviena proga skelbė, jog 
vergiją jis laiko nusikaltimu, 
kad tai apgalvotas • nusikalti
mas ir pats biauriausias.

Kada Jis sužinojo apie išrin
kimą, pasakė:

—Aš nebūsiu niekad laimin
gas! .

Jis žinojo, kad vergijos pa
naikinimas galės būti padary
tas tik jėga. Bet kartu jis ne
apkentė karo. Jis bandė pieti
nes valstybes geruoju prikal

binti panaikinti vergiją. Jis bu 
vo davęs plantatoriams laiką, 
bet griežtai buvo užsibrėžęs, 
kad vergija būtų panaikinta. 
Aišku pietiečiai pasišiaušė ir 
tas sukėlė karą.

Lincolno įtaka Washingtone 
buvo tokia didelė, kada jis 
Kongrese paprašė, jam duoti 
400,000 žmonių ir 400 milijonų 
doleriū, Kongresas dėvė 500,000 
žmonių ir 500 milijonų dole
rių! Tai yra vienintelis pavyz
dys parlamentarizmo istorijo
je.

Dėl šito karo Lincolnas daug 
kentėjo, bet vis vien nepakeitė 
nusistatymo.

Kada pirmoji vergų valstybė 
Pietų Carolina stojo karan ir 
vėliau prie jos prisijungė kitos 
šešios valstybės, išrinkusios sa 
vo prezidentą 1961 metais Je
fferson Davis, Lincolnas iš 
naujo patvirtino:

— Jeigu vergija nėra blogu
mas, tai tada niekas nėra blo
gumas!

Kartą, kada pietiečiai įsi
veržė į vieną šiaurės valstybę, 
valstybės sekretorius Seward 
pasakė Lincolnui:

— Tikėkime, kad Dievas yra 
su mumis!

— Tikėkime tikrumoje, kad 
mes esame Dievo pusėje!

Jis buvo gailestingas. Kiek
vieną lytą jis gaudavo prane- 
šymus pasigailėti nubaustų ka 
rių, už kokį nors prasižengi
mą. Visi šie prašymai būdavo 
visada lydimi su kurio nors 
politiko rekomendaciniu laiš
keliu. Bet vieną dieną jis rado 
vieno nubausto kareivio pra
šymą, be rekomendacinio laiš
ko.

— Kaip tai? — nustebo jis.
(Nukelta į 5-tą psl.)

Vienybės komentarai apie 
prof. Barnetto planą ir apie 
tai, kas remia VLIKą ir kas 
remia LRS, Chicagos Naujie
nas paskatino įdėti pet du 
straipsnius (paties redakto
riaus ir jo bendradarbio).

Mūsų pasisakymą Naujienos 
vadina tauzijimu ir labai jau 
mėgina gudrauti atsitauzida- 
mos. Mes buvome “ignoran- 
tai”, o jie tai visažiniai. Tokie 
dideli “visažiniai”, kad net mū 
sų straipsnio pagrindinių min
čių nepajėgia suprasti.

O reikalo esmė palieka ta' 
pati, ir nebus galima jokiais 
zaunijimais jos užtikrinti ar 
kitą pamušalą išversti.

Prof.- Barnetto planas tegu 
būna ir geriausias, bet toks 
viešas nurodymas iš anksto, 
kur kokias antikomunistines 
pajėgas būsimame kare reikė
tų panaudoti ir kokia bus šiuo 
atveju amerikiečių strategija, 
yra neabejotinai keistas. Ir di
delis klausimas, ar politiškai ir 
kariškai išmintingas. Viena 
laimė, kad tai yra privačios 
nuomonės siūlymas, ir tai ne
reiškia, kad toks būtinai bus ir 
atsakingų kariuomenės * štabų 
planas.

•
•Apie Barnetto plano gimimą 

ir kitus su tuo susijusius rei
kalus mes ne mažiau žinojo
me, negu Naujienų gudruočiai. 
Ir jei ta proga mes plačiau pa
sisakėme, tai svarbiausia dėl 
to, kad Naujienos ryšium su 
tuo ėmė skelbti nepagrįstą ir 
bendriesems lietuvių rezisten
cijos reikalams žalingą “nau
jieną”, jog amerikiečiai remia 
VLIKą; o anglai su švedais Re
zistencinę Santarvę. Kad Nau
jienų gudruočiąi suprastų ta
kių savo . plepalų , ^žalingumą, 
sunku tikėti ir laukti. Bet mū
sų pareiga buvo pasakyti vi
suomenei, kiek yra neatsakin
gas tokių plepalų skleidimas ir 
drauge žalingas geriems lietu
vių rezistencijos santykiams 
su didžiausiais tarptautiniais 
antikomunistinės kovos fakto
riais.

Tokia buvo mūsų pasisaky
mo prasmė. Naujienos gali tau 
zyti, ką tik,nori apie kitus rei
kalus bei asmenis ir gali gin
tis, kad jos netalkininkauja 
Bimbai. O dėl kooperavimo su 
amerikiečiais antikomunisti
nėje veikloje, tai čia ponai 
Grigaičiai gali mažiausiai pre
tenduoti į monopolį bei privile
gijas. Amerikiečiai žino tokių 
ponų Grigaičių kooperavimą 
“bendruose frontuose” su bim- 
bininkais dar ne taip tolimo
je praeityje... Grigaitis su sa
vo “rezistenciniais” bendra
darbiais gali būti ramūs — jo 
amerikiečiai į Suomiją nesiųs,

čiai, kurią besudarė jau tik vai 
kežai 12 metų amžiaus, leidosi 
veltui išžudomi' Berlyno griu
vėsiuose.

Pralaimėjimas nesulaikomai 
artėjo.

Balandžio 18 d. .paskutinysis 
Berlyno aerodromas atiteko 
į rusų rankas ir tą pačią die
ną Hitleris sužinojo, kad Ba
varija atsiskyrė nuo Reicho ir 
sudarė savo nepriklausomą vy 
riausybę. Pagaliau, Hitlerį pa
siekė naujienos apie Himmle- 
rio derybas, ši žinia sukėlė ja
me didžiausį įnirtimą.
HITLERIS ĮSAKO 
SUIMTI HIMMLERI

Pasišaukęs von Greimą jis 
pradėjo rėkti:

—Išdavikas niekad mane ne
pavaduos! Nereikia jokiu būdu 
prileisti, kad Himmleris galė
tų mane pakeisti. Jūs, Von 
Greim, tuojau nelaukiant tu
rite skristi ir suimti Heinrichą 
Himmlerį! Vėliau aš nutarsiu, 
ką su juo padarysiu!

Paskui jis perėjo prie kitų 
parėdymų:

— Jūs, von Greim, pasiruoš
kite tuojau pat pradėti ataką.

— Bet, mano Fiureri, su kuo 
aš pulsiu?

— Su bombonešiais, kuriuos 
turėsite rekvizuoti. Jūs turite 
skristi į Reichliną ir ten pa
reikalausite iš visų aviacijos 
grupių vadų duoti visus turi
mus. lėktuvus.

Von Greim susijaudino ir su
šuko “Exelcior!” Luftwaffe va
das buvo užsidegęs ištraukti 
kardą iš makščių ir atsistojęs 
atiduoti Hitleriui .pagarbą, bet 
jis buvo fiziškai taip sunykęs 
ir sužalotoji koja taip skaudė
jo, jog turėjo atsisakyti nuo to 
sumanymo. ’ >'*• • .c “ • - - ■ •
PASKUTINIS RADIJO 
RYŠYS NUTRAUKTAS

Kodėl jis-negalėjo perduoti 
įsakymus iš šios slėptuvės? Ir 
paskui, nepasisekus atakai, 
mirti drauge su Hitleriu. Mir
damas čia, jis įrodytų, kad Go- 
eringas buvo bailys ir tokiu 
būdu grąžintų Luftwaffe! gar
bę. Bet Hitleris jam atsakė, 
kad taip negalima.

Kiek vokiečių armija buvo 
gerai organizuota karo pradžio 
j e, tiek joje siautė didžiausia 
betvarkė pabaigoje. Tuo mo
mentu, kada generolai svarstė 
klausimą perkelti štabą į pie
tinę Vokietiją, ryšio dalys, ne
gavusios įsakymo, išvyko neži
noma kryptimi ir Berlyne liko 
tik vienas Bormanno radijo 
siųstuvas, labai mažo pajėgu
mo, tinkąs tik nedideliems 
nuotoliams, kuris teturėjo tik 
nacių partijos kodą. Antena—

machto štabu, buvo numuštas 
kaip tik pačio pasikalbėjimo su 
gen. Jodl vidury, šitai ryšio li
nijai nutrūkus, slėptuvė pasi
darė panaši į povandeninį lai- 
vą be periskopo. Tad, norėda- 
mas perduoti įsakymus avia
cijai, von Greim pats turėjo 
būti tuo “pašto balandžiu”. 
“Bet kur yra rusų linijos?” 
paklausė von Greim.

HITLERIS DAR TIKĖJO
Į WENCK

Hitleris drebančiu pirštu pa
rodė žemėlapy neaiškią liniją 
i? pastebėjo:

— Aš gavau žinią, kad ru
sai rytoj pradės lemiamą ata
ką prieš Kanceliariją. Jūs tu
rite bombarduoti visas gatves 
kuriose jie susikoncentravę 
mus pulti. Tokiu būdu mes 
bent laimėsime 24 valandas ir 
tas duos Wenckui galimybę lai 
ku atvykti.

Hitleris buvo sudėjęs visas 
savo viltis į Wencko armiją. Ir 
tai buvo didžiausia kvailystė, 
nes trys menkai ginkluotos 
Wencko divizijos (net jei būtų 
galėjusios pralaužti plieno mū 
ra, kuris jau buvo susidaręs 
aplink Berlyną), nebūtų galė
jusios atsilaikyti pačiame mies 
te prieš keturias rusų armijas.

Hitleris, kada jis dar buvo 
visagalintis.

Hanna Reitsch naktį nuvežė 
iki mažojo lėktuvo, kuris buvo 
paruoštas prie Brandenburgo 
vartų. Gatyėje buvo šviesu 
kaip dieną; nfre^gaisrų ir bom
barda vimo, Von Greim įkėlė į 
lėktuvą ir Hanna atsisėdo prie 
vairo.. Du kartu artilerijos ap
šaudymas privertė juos išlipti 
iš lėktuvo ir slėptis griovy, pa
galiau lėktuvas pradėjo riedė
ti ir atsiplėšė nuo žemės. Ru
sai tuojau pradėjo šaudyti į šį 
naktinį paukšti, bet jis zigza
gais, sukinėdamasis tarp na
mų griuvėsių, laimingai išven
gė sviedinių ir greit Berlynas 
liko toli užpakaly.
KUR GAUTI BOMBONEŠIUS?

Ketvirtą valandą ryto Han
na Reitsch nusileido Rechline 
ir von Greim, vos iškeltas iš 
lėktuvo, davė pirmuosius ir 
paskutiniuosius įsakymus, kaip 
Luftwaffe vadas, kad visi esa
mieji bombonešiai tuojau skris 
tų į Berlyną bombarduoti ap
link Kanceliarijos esančias gat 
ves. šis įsakymas reiškė viską 
ir nieko. Jis .parodė, kiek arti 
yra priešas, - prie . Fiurerio ir 
kaip artėja Berlyno galas. Bet 
kur tie bombonešiai, kurie ga
lėtų išpildyti šią misiją?

Davęs dat’^elėią įsakymų, 
von Greim tfrišlihihė pavestą 
jam svarbų uždavinį. Kur 
Heinrich Himmįer^’ “Niemals 
soli ein Verraetęr mein Nach- 
folger sein!”, ^(Niekad išdavi
kas nebus man# įpėdiniu!).
NEIŠPILDYTAS ĮSAKYMAS

Rechline Hanh¥ pakeitė lėk
tuvą ir su von'Greimu išskri
do į Lubecką.’C?ia sėdo į auto
mobilį ir nuvyko” į adm. Do- 
enitz, kuris komahdavo šiauri
nę Vokietijos!-dalį, štabą. Ten 
jie surado ąrtiką,- kurią me
džiojo. Von- Greim pakartojo 

‘' Liitlėfiof apkaltinimus prieš 
Himmlerį-, bet “bomba” nespro 
go. Niekas neišdrįso pakelti 
ranką prieš Himmlerį, kuris su 
savo Gestapo, SS, SD ir kon-' 
centracijos stovyklomis mokė
jo visus kietai laikyti rankoje. 
Pagaliau, Hitleris buvo toli, o 
Himmleris arti.1

štai kokie gavosi hitleriško 
rėžimo rezultatai, leidusio vul 
gariam, be jokio išauklėjimo 
žmogui, kiekviename name pa 
sodinusiam policininką, į kiek
vieną konferenciją įkišusiam 
slapuką ir prie kiekvieno tele
fono prijungusiam slaptą klau 
sytuvą, žinoti viską kas daro
si aplink, kada pats Hitleris 
negalėjo žinoti.

Tad būdamas tokioj padėty, 
Himmleris lengvai galėjo pa
kelti Hitlerio numestą jam ko
vos pirštinę. • '

Kitą savaitę: HITLERIO VE 
DYBOS SU EVA PRIE KAPO.

Gen. Eisenhowerio knyga 
“Crusade in Europe” negali 
tarnauti šaltiniu pažinti jo 
pažiūroms svarbiausiais tarp
tautiniais klausimais. Visoj 
knygoj tik paskutinis skyrius 
(24-tas skyrius) atskleidžia ge 
nerolo Eisenhowerio mąstymą 
apie Sovietų Sąjungą ir apie 
josios santykius su Amerika. 
Bet jo mąstymas nėra išbaig
tas: jis liečia tik atskirus klau
simus, daugiau turinčius ryšio 
su Vokietijos problemomis, o 
mažiau — su bendrais pasau- 
linio komunizmo“ iseklmals.

Autorius pradeda šį skyrių 
tvirtinimu, kad iš Antrojo Pa
saulinio Karo iškilo dvi pa
saulinės galybės: Sovietų Są
junga ir Jungtinės Amerikos 
Valstybės, šių dviejų pasauli
nių galybių santykiai ir jų ko
va ar bendradarbiavimas ir 
apsprendžia naujai laimėtos 
taikos pastovumą, jie apspren
džia net yisą ateities civiliza
ciją ir visą pasaulio ateitį.

žiūrėdamas į Sovietų Sąjun
gos ir Amerikos santykius pra
eities akimis, gen. Eisenhowe- 
ris neranda pagrindo pesimiz
mui. Jo teigimu: šios dvi val
stybės gražiai sugyveno pra
eity ir, atmetus visus mažus ir 
laikino pobūdžio nesusiprati
mus, jos buvo ištikimos drau
gės net dviejuose karuose. Tie
sa, ideologiškai, šios dvi vals
tybės esančios viena antrai 
priešingose pozicijose: Ameri
ka savo socialistine ir politine 
santvarka yra parėmusi žmo-

DR. B. T. DIRMEIKIS

net jei jis ir labai norėtų.
Gi apie paslaptis, kaip VLI

Ką “rėmini” amerikiečiai, Nau
jienų bendradarbis tegu pasi
teirauja Pfullingene, ir suži
nos daug graudžių verksmų.

Su savo “visažinančiu šta
bu” Grigaitis visai nusiredaga- 
vo.

Štai neseniai Naujienos, ap- 
rašinėdamos Žaliojo Interna
cionalo Kongresą Washingto
ne, neiškentė ir čia neprikišu- 
sios nagų... Naujienų gudruo
liai Tado reikalingu prie^šrink 
tosios j International Peasant 
Union Centro Valdybą Alenos 
Devėnienės pavardės prirašyti, 
kad ji yra... Amerikos piliete, 
lyg kad to kas nežinotų!

Ir Naujienų redaktoriai 
džiaugiasi, kaip geležėlę radę.

Bet kada ta pati Devenienė 
buvo išrinkta į SLA Tarybą, 
Naujienos pasistengė nieko ne
rašyti, nes tai buvo tikras smū 
gis socialdemokratams, kurie 
visad girėsi esą padėties vieš- 
čiais...

Ir po to, kai Naujienose bu
vo leista iškolioti visų gerbia
mą žurnalistą Joną Kardelį, 
aiškiai visų buvo suprasta 
koks yra Naujienų tikrasis nu
sistatymas prieš liaudininkus.

Nukelta i 7 psl.)

BŪKIT SVEIKI--------------------------------------- Dr. S. Bi«ži,

KRAUJO SPAUDIMAS IR APYTAKA
^Kraujas sruvena be mažiausio sustojimo, 

pasiekdamas visus kūno kampelius. Tai įvyks
ta širdies dėka. Kiekvienu savo apatiniu kam
paičių susitraukimu jį įšvirkščia į didžiąsias 
arterijas apie tris uncijas kraujo. Tada arteri- 
rijose atsiranda tam tikras spaudimas, vadi
namas kraujo spaudimu, šis reikiamo aukščio 
spaudimas yra būtinas, nes kitaip negalėtų 
vykti kraujo apytaka, šiam mechanizmui pa
deda arterijų elastiškumas, tamprumas, kurių 
sienelės, iš vidaus spaudžiamos, išsitempia 
išsiskečia, kaip guminė oro pūslė. Tik todėl 
kraujas gali taip sklandžiai sruventi.

Tai galima pajausti, uždėjus pirštą ant 
paviršutinių arterijų ant rankų riešų, kur jau
čiamas tų arterijų išsiskėtimas, ką vadiname 
pulsu. Tikrumoje pulsas reiškia širdies apati
nių kamaraičių susitraukimą arba kraujo 
įšvirkštimą į arterijas. Taigi, kraujas cirku
liuoja vilnimis, o ne nuolatine srove, kaip 
vanduo upėje.

Normalus kraujo spaudimo. aukštumas 
keičiasi pagal amžių. Kūdikiai turi žemesnį, o 
jiems augant ir vėliau senstant', palaipsniui 
tas spaudimas kyla. Kai visa tai yra normalu, 
tai ir viskas tvarkoje. Tačiau, reikia pasakyti, 
kad neretai, o gal ir dažnokai, ši padėtis Išei
na Iš normalių vėžių.

Kartais kraujo spaudimas gerokai pakyla 
ir dažnai taip laikosi visą gyvenimą. Gi kitais

atvejais jis krenta žemiau normos. Abu atvejai 
yra reikšmingi ir labai svarbus . tolimesnei 
sveikatos eigai. Visa tai pastebima, pas jaunus 
ir senus, nors pakilęs spaudimas dažniausiai 
pasireiškia pas senesnio amžiau^ žipones.

Aukštas kraujo spaudimas,,nesvarbu, iš 
kur jis pareitų, visados reiškiat .vis sunkesnį 
darbą širdžiai. O tai artina ši^ies išsidėvėji
mą ir tuo pačiu trumpiną žmogaus amžių. 
Peržemas kraujo spaudimas pasireiškia apy
takos susilpnėjimu, iš ko atsĮramda įvairūs 
sveikatos pakrikimai.'Vienam ąę Aitam, padi
dėjus ar sumažėjus kraujo spaudiniui, nedaug 
tenukrypus nuo normalaus (stovio, nesama 
rimto stovio. Padėtis pradeda rijųtėti, tik nu
krypimams pasiekus aukščiaųsį. laipsnį. Todėl 
reikėtų periodiškai pasitikrinti.

Tiksli kraujo apytaka tūri didelės svarbos 
sveikatai, nes ji atlieka gyvybinį,vaidmenį. Ji 
turi trejopas pareigas. L Iš plaučių paimtą 
deguonį pristatyti ir paskleisti po visus kūno 
audinius, kurie, neturėdami pakankamo de
guonie kiekio, negali gyventi. 2. Pristatyti kū
nui maistą, kuris tik tiek tegali būti naudingas, 
kiek jis išnešiojamas po visą kūną, pirma jį 
suvirškinus skilvyje ir žarnose. Čia reikia atsi
minti, kad žmogus gali valgyti pakankamai 
kad ir geriausio maisto, bet, jeigu tas maistas 
kraujo apytakos nepajėgiamas tinkamai pri
statyti kūnui, tai jis neturi jokios, naudos. 3.

Baltųjų Rūmų...
(Atkelta iš 4 psl.)

— Jis neturi jokio draugo? Na, 
gerai, lai aš būsiu jo draugu.

Ir jis pasirašė pasigailėji
mą.

Lincolnui lankantis kariuo
menėje, gen Grant užtiko jį 
bevalant savo batus.

— Ak! Prezidente! — sušu
ko gen. Grant nustebęs.—Pre
zidentai niekados nevalo savo 
batų.

:—šitaip! Tai kieno batus 
jie-valo?— paklausė Lincolnas 
šypsodamasis.

1864 birželio 7 dieną jis bu
vo perrinktas prezidentu ir 
1865 m. balandžio 9 dieną pie
tiečiai kapituliavo Appoma- 
toxe.

Po penkių dienų, kad atsi-* 
kvėpus nuo darbo, Lincolnas 
su žmona nuėjo į teatrą. Vai
dinimo metu pasigirdo šūvis ir 
žmogus nušokęs į sceną iš pre
zidento ložės suriko:

“Sic semper tyrannis!” (Taip 
baigiasi tiranai).

Pasirodo, tai buvo aktorius- 
Wilkes Booth, atkaklus pietie
čių šalininkas, kurį už kelių 
savaičių pagavo, bet “ nusižu
džiusi.

Gi prezidentas Lincoln, su
žeistas į galvą naktį išgulėjo 
be sąmonės ir kitą rytą mirė. 
Jo kūną perkėlė į jo gimtąjį 
Illinois.

Kitą savaitę: PREZIDENTAS 
JOHNSON KALTINAMAS

gaus laisvę, ir jo moralinę ver
tę. Sovietų Sąjunga yra prole
tariato diktatūra ir vakariečių 
^kimis žiūrint, tik vienos par
tijos, o gal dar tiksliau, vienos 
grupės diktatūra. Ir tų pačių 
vakariečių 'kalba šnekant, ben
dradarbiavimas su tokia valsty 
be, kuri nepripažįsta žmonėms 
laisvės, rodo Amerikos politinį 
nesubrendimą. Jų mąstymu, 
tos dvi ideologiškai priešingos 
santvarkos galinčios išvystyti 
savitarpinę neapykantą, pasi
baigiančia dar vienu pasauli
niu karu. Ir jei pavyktų surasti 
tiltą tarp šių dviejų valstybių 
bei jų santvarkų, pasauliui ne
bereikėtų daugiau laikyti nei 
vieno kareivio, ir taika būtų 
užtikrinta visam pasauly. Bet 
ir vienoj ir antroj pusėj vieš
patauja baimė, abejonė ir ki- 

•tokių kliuvinių, kurie kalte ka
la į abiejų valstybių vadovų 
galvas, jog šios dvi valstybės 
sugyventi negalės.

Berlynas buvęs lyg bando
moji laboratorija Amerikos — 
Sovietų Sąjungos santykių. Ir 
generolas Eisenhoweris sakosi 
tikėjęs, jog Berlyne ūgdysis di
džioji tarptautinio bendradar
biavimą dvasia. Karas paro
dęs, kad galima bendradar
biauti, nepraradus savo tauti
nės nepriklausomybės. Galėda
mi įvairiose konferencijose sė
dėti prie vieno stalo ir drau
giškai svarstyti bei spręsti rei
kalus, kodėl — nebūtų galima 
gyventi taikoj ir draugystėj.

1945 metais amerikiečiai ne
matė ir negalėjo matyti jokios 
rimtos priežasties, kodėl nega
lima su Sovietais, sugyventi. 
Generolas sakosi tikėjęs, kad 
susitarimas, paremtas dėsniu: 
gyvenk ir leisk gyventi kitus— 
galįs išsivystyti į platų bendra 
darbiavimą. Toks pat įsitikini
mas vyravęs ir Amerikos vy
riausybėj, ir todėl taip skubiai 
ir beveik net entuziastiškai 
buvę nusiginkluota ir visai ne
sirūpinta pokariniais saugumo 
reikalais. Bet visos šios svajo
nės, visas šis tikėjimas pasiro
dęs nepagrįstas.

Toliau gen. Eisenhoweris pri 
sipažista nepilnai supratęs So

vietų komunistinės sistemas 
tikslų. Bet dabar jam esą vi- 
tsiškai aišku, .jog reikia skubiai 
baigti naują Amerikos apsi
ginklavimą, nors jo teigimu — 
vien geras karinis Amerikos 
pasiruošimas dar negali iš
spręsti visų su Sovietais ir ko
munizmu susietų klausimų. Ko 
munizmas kuo pikčiausiai iš
naudojęs visokias žmonių ne- 
ligybes ir kurstydamas juos 
siekiąs viešpatavimo. Ten, kur 
siaučia vargas, kur vaikai mirs 
ta iš bado, kur nėra laisvės — 
ten komunizmas lenda vis gi
liau ir giliau ir jo ten sulaiky
ti nesą galima jokia ginkluota 
armija. Ten reikia visai kito
kių priemonių, ten reikia so
cialinės pažangos, pagalbas 
ūkinės ir kultūros.

Laisvojo pasaulio demokra
tijos turinčios suprasti, jog 
visuotinos gerovės plitimas la
bai dažnai atsiduria į kietą 
valstybių suverenumo ir izolia
vimosi sieną, šiandien padėtis 
esanti tokia, kad jokia valsty
bė negalinti išsilaikyti ir pro
gresuoti viena. Tatai, žinoma, 
nereiškia, kad visos nacionali
nės sienos turi būti visiškai 
panaikintos, bet visų valsty- , 
bių nepriklausomybės turin
čios būti paremtos bendradar
biavimu — ir visuotinu bendra 
darbiavimu, atsisakant nuo 
tam tikros dalies savo suvere
numo ir pripažįstant bendrąjį 
įstatymą. Jei taip valstybės su 
sitvarkys — tai demokratijos 
galėsiančios bujoti.

Generolas sakosi laikas žmo 
gaus laisvę ir jojo moralinę 
vertę nepakeičiamu turtu, 
žmogus su laisvu galvojimu, 
be abejo, niekados savo laisvės 
nemainys į diktatūrą. Tą gerai 
žino ir komunistai. Ir kol ko
munizmas dar neįrodė, kad jo 
sistema yra geresnė, negu žmo 
gaus laisvė ir žmogaus prigim
tinės teisės, tol jam būsią už
darytas kelias į pasisekimą. 
Komunistai bijo, kad žmonija 
gali greitai supranti tikrosios 
žmogaus laisvės vertybę ir gali 
nusigręžti nuo . siūlomos lais
vės. Todėl komunistai ir skuba 
išplėsti savo viešpatavimą, 
skuba propagandos priemonė
mis sulaikyti žmones nuo lais
vės idealo.

ALBRECHT & KOELBER
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| (Prie Forest Ave. stoties) (RIDGEWOOD)
I Tel: EV; 2-9586

Kraujas grįžtama apytaka pašalina išdėvėtąs* 
kūno medžiagas, atmatas ir visa tai, kas kū
nui jau nebereikalinga arba jau buvo sunaudo
ta. Jeigu tos visos nereikalingos medžiagos 
atmatos, pasiliktų kūne ilgesnį laiką, tai jos 
taptų nuodingomis ir kenktų sveikatai.
ŠIRDIES PAJĖGUMAS

Jau buvo sakyta, kad širdis yra vyriausias 
žmogaus gyvybės centras, žmogus gali sirgti 
didele ir nepagydoma liga, tačiau, ligi širdis 
plaka jo krūtinėje, kad ir visiškai silpnai, jo 
gyvybė tebesitęsia. Tik, jai sustojus plakti, bai
gias! gyvenimas.

širdis (čia kalbu apie sveiką širdį) veikia 
tiksliai esant normalioms aplinkybėms. Tada 
ji neturi nė mažiausių sukrikimų. Tai ir yra 
jos paskirtis: Betgi, kada aplinkybės pareika
lauja didesnių ir net labai staigių pastangų, ji 
pasiruošusi ir tai padaryti, nes ji savyje turi 
didelio atsarginio pajėgumo. Sakysime, žmo
gus turi dirbti nepaprastai sunkų darbą, bėgti 
į kalną, dalyvauti rungtynėse ir panašiai. Visa 
tai reikalauja didžiulės energijas, kuri įmano
ma tik širdies rezervų pajėgumo dėka. Pana
šiais atvejais širdis yra priversta dirbti kelis 
sykius daugiau, negu normaliai. Ir, jei ji ne
turėtų tų jėgos atsargų, tai ir tų sunkių darbų 
ji negalėtų atlikti. Tokiais atvejais žmogus 
vietoje kristų negyvas, nes širdis išsyk sustotų. 
Tokių atsitikimų pasitaiko nemaža, ypač tada, 
kai širdis yra susilpnėjusi.

Iš to reikia daryti išvadų, jog širdies pajė
gumas irgi turi savo ribas, kurių negalima 
peržengti. Todėl ir reikia širdį taupyti, kasdien

jai suteikiant reikalingo poilsio. Ypač tai svar
bu ir net būtina po sunkesnių fizinių darbų. 
Čia reikalinga priminti nepakeičiamą taisyklę, 
kad, juo žmogus sunkiau ir ilgiau dirba, tuo 
jam kasdien reikia daugiau tinkamo poilsio, 
kurio stoka peranksti išdėvi jo širdies atsar
gų pajėgas ir trumpina gyvenimą.

Todėl ne be reikalo gydytojai itin pabrė
žia reikalą ilgokai ilsėtis po didesnės ir sun
kesnės ligos, kurios metu širdis buvo priversta 
dirbti dvigubai ar net trigubai veikti, šitaip 
ji išvargusi turi gauti progos atsigriebti ir su
grįžti į maždaug normalią padėtį. Tokių pa
tarimų reikia laikytis vien tik savo sveikatos 
gerovei ___________________________

Dabar pažvelkime, kiek tikrumoje širdis 
dirba. Visa tai bus lengviau suprantama, 
jei paimsime kraujo pompavimo kiekį. Per mi
nutę, bendrais apskaičiavimais, per širdį pe
reina apie šešios su puse kvortos kraujo, tai 
yra, visas žmogaus kraujas. Per valandą tuo 
būdu susidarys apie 90 galionų, o per parą — 
per 2,000 galionų, kas svertų dešimt tonų.

Taigi, ta, vos kumščio didumo, žmogaus 
širdis kas parą išpumpuoja daugiau dešimties 
tonų kūno skysčio, vadinamo kraujo. Tai jau 
ne menko darbininko darbas.

Čia ėmėme tik vidutiniškus skaičius, šia 
pat proga įsivaizduokime, kad širdis, sunkesnių 
darbų ar rimtesnės ligas atveju, turi atlikti 
dvigubai ir net trigubo! daugiau darbo. Tai 
matome, kiek tada jai pajėgumo reikia ir kiek 
energijos sunaudojama.
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Motetų tyiCMjbČ
LIETUVOS BALSAS DIDŽIAME

MOTERŲ KONGRESE
Suvažiavime dalyvavo viso pasaulio moterų atstoves - Iš už geležinės už
dangos buvo atstovaujamos tik Pabaltijos moterys — Suvažiavimas vyko 
prieškomunistinėje nuotaikoje — Kitu kraštų delegatėms Lietuva žinoma 

PASIKALBĖJIMAS SU MUSŲ DELEGATE LIGIJA BICICNAITE-DIRKIENE

NEW YORKO LIETUVIAI GYDYTOJAI

Šiomis dienomis Minneapo- 
lyje įvyko General Federation 
of Women’s Clubs visuotinas 
atstovių suvažiavimas, kuria
me dalyvavo 3,000 moterų at
stovių. Pabaltijo tautų mote
rims atstovavo mums žinoma 
visuomenės veikėja, ponia Li- 
gija Bičiūnaitė-Dirkienė ir lat 
vė ponia E. Leiše. Kadangi Lei- 
šė sirguliavo, ir tik porą kar
tų tebuvo atėjusi į posėdžius, 
tai praktiškai Pabaltijo Tautų 
moterims atstovavo Ligi j a Bi
čiūnaitė-Dirkienė.

šia proga teko pasikalbėti 
su mūsų atstove apie suvažia
vimo įspūdžius. ♦

Būtų Įdomu patirti ši tą apie 
G. F. W. C.: kokių tautų mote
rys jai priklauso, kokie jos tiks 
lai, kur jos centras?

— G. F. W. C. yra didžiausia 
pasaulyje moterų organizacija, 
apimanti 11 milijonų moterų. 
Jos centras yra Washingtone 
ir jai priklauso beveik visos 
pasaulio valstybės, kuriose tik 
yra moterų organizacijos. Jos 
įsijungia į G. F. W. C. atski
rais klubais. Mano žiniomis iš 
už geležinės uždangos esamų 
valstybių atstovaujamos tik
Pabaltijo moterų organizaci
jos, kurios yra susijungusios į 
Pabaltijo Moterų Tarybą. Pas
taroji gi yra G. F. W. C. narys.

G. F. W. C. .pagrindinis tiks
las siekti visokeriopos pažan
gos krašto vidaus ir išorės gy
venime per moterų organizaci
jas, siekti bendradarbiavimo 
ir suartėjimo tarp atskirų tau
tų. Pats centras yra suskirsty
tas atskirais skyriais. Organi
zacija turi: 1. Amerikos vi
daus, 2. Ryšių, 3. švietimo, 4. 
Meno ir kultūros, 5. Tarptau
tinių ryšių, 6. Organizacijos, 
vidaus tvarkymo, 7. Krašto gy
nybos, 8. Viešųjų reikalų ir 9. 
šalpos skyrius. Be to, ji turi 
Tarptautinių klubų tarybą, ku 
riai vadovauja, žinoma ame- 
rikos veikėja ir politikė, JAV 
delegatė UNESCO ir J. T., il
galaikė Krašto ginybos vyriau
sio komiteto vicepirmininkė, 
Mrs. John L. Whitehurst. Tai 
yra skyrius su kuriuo tiesiogi
niai bendradarbiauja ir Pabal
tijo Moterų Taryba. Be to, dar 
yra ir jaunimo skyriai. Pagrin
dinis G. F. W. C. šūkis yra: 
“Kiekviename krašte, ar apy
gardoje, gerai organizuotų mo
terų grupė, siekianti sukelti 
pozityvų sąjūdį gyvenimui pa
gerinti”.

— Nuo kada Pabaltijo Mote
rų Taryba priklauso šiai orga
nizacijai?

— Pabaltijo Moterų Taryba, 
susidedanti iš Tautinių esčių, 
latvių ir lietuvių moterų orga
nizacijų, G. F. W. C. priklau
so nuo 1947 m.

— Nuo kada tamsta pati dir
bi Pabaltijo Moterų Taryboje 
ir ar tamstai šiemet pirmą kar 
tą teko atstovauti lietuvėms 
moterims?

— Pabaltijo Moterų Tarybo
je dirbu nuo 1948 metų, Wurz- 
burgo lietuvių tremtinių mo-
terų visuotino atstovių suva
žiavimo. Išvykstant man į JAV 
1949 m., man buvo suteiktas 
Lietuvių Moterų Tremtinių At
stovybės Valdybos, kurią su
darė: B. Novickienė, B. Maša- 
laitienė, J. Banaitienė, A. Gri
nienė ir aš, pilnas įgaliojimas 
atstovauti lietuvėms moterims, 
visur ir visada. Juo pasinau
dodama, ir palaikydama glau
dų kontaktą su šiuo metu jau 
New Yorke gyvenančia, L. M. 
T. A. pirmininke, ponia Biru
te Novickiene, stengiausi, ben
dromis jėgomis, užmegsti glau
desnius rvšius su G. F. W. C. 

vadovybe. Išvadoje teko man 
1950 m. gegužės mėn. atsto
vauti lietuvėms moterims pir
mame visuotiname G. F. W. C. 
suvažiavime Bostone. Tai bu
vo mūsų pirmas žodis į susi
rinkusias moterys iš viso pa
saulio. Ten Pabaltijo tautų 
moterims atstovavo estė ir aš 
— vienintelės atstovės tautų, 
esančių už geležinės uždangos. 
Jos susilaukė nepaprastai di
delio suvažiavimo susidomėji
mo ir užuojautos. Tai buvo pir 
mas kartas, kada turėjome 
progos prabilti į platųjį pa
saulį apie mums daromas 
skriaudas. Tada pirmą kartą 
teko ir per radiją prabilti į iš
sisklaidžiusias lietuves po visą 
pasaulį ir į už geležinės už
dangos esančias ir kenčian
čias seses, painformuojant a- 
pie esamą padėtį, užtikrinant 
mūsų nenuilstamą darbą Lie
tuvos vadavimo byloje.

—Kokie buvo šių metų G. F. 
W. C. suvažiavimo Įspūdžiai?

— Turiu -pasakyti, kad šiais 
metais suvažiavimas buvo dau 
geliu požiūrių, įvairesnis ir mū 
su akimis žiūrint naudinges
nis, negu 1950 m. Bostone.
Anuomet moterys tik klausėsi 
apie lįvykius už geležinės už
dangos, sunkiai galėdamos įti
kėti apie Estės ir mano pasa
kojamus žiaurumus ir neat
lyginamą skriaudą, kuri daro
ma mūsų tėvynėms ir visai 
pasaulio daliai esančiai už ge
ležinės uždangos, šiais 'metais 
visų suvažiavimo kalbėtojų 
pagrindinė tema ir buvo kova 
su komunizmu. Kaip pavyzdys, 
visur buvo nurodomos mūsų 
tautoms jau padarytos, neat
lyginamos, komunizmo skriau
dos. Anuęmet 1950 m. Bostono 
sOVažiavime mes prašėme pa
ramos ir pagalbos, šiais metais 
ji mums buvo siūloma, pabrė
žiant, kad šiandieną mes esa
me nelaimėje, o ryt gal bus ki
tos tautos, jeigu laiku nebus 
imtasi griežtų ir kategoriškų 
priemonių bolševikinei agresi
jai sustabdyti. Buvo apeliuo
jama į moteris, pirmiausia ap
sivalyti nuo komunistinių nuo
taikų savame krašte. “To clean 
our own home from commun
ism”, buvo nuolat kartojama 
frazė suvažiavime. Daugelis 
delegačių jau buvo dalyvavu
sios Bostono 1950 m. konferen
cijoje, ir aš nebuvau visai sve
tima. Jos buvo susipažinusios 
su mano anuomet išdalyta li
teratūra apie Lietuvą, ir man 
tik atvykus į suvažiavimą, 
buvau pasveikinta žodžiais: “I 
remeber you. Iwent trough all 
the material you gave me 
last year and I feel very sorry 
for you. As for your country 
please tell me what could I do 
for you and your country?” 
Tokių ir panašių paklausimų 
pilte pylėsi. Savaime supran
tama^ šitogia auditorija visais 
požiūriais buvo palanki mūsų 
propagandai už laisvę ir ne
priklausomybę.

— Kokios buvo suvažiavimo
nuotaikos ir ką suvažiavimas 
nutarė?

— Suvažiavimo nuotaika bu
vo kovinė. Į šį suvažiavimą 
buvo suplaukusios moterys iš 
viso pasaulio, amerikiečių mo
terų tarpe buvo didelių veikė
jų, politikių ir intelektualių. 
Jos tinkamai nušvietė šių die
nų pasaulinės politikos padėtį, 
numatė ir nurodė, kokie užda
viniai šių dienų susidariusioje 
tarptautinės politikos akyvaiz- 
doje tenka JAV ir kokia naš
tą turi pasiimti moterys. Mo
terys buvo prašomos ir skati
namos jungtis ne tik i kultū
rinį, visuomenini, bei karita- 
tyvini darba, jos buvo skatina

mos jungtis ir į politinį darbą, 
stoti į politines partijas, per 
jas stengtis veikti krašto vi
daus ir užsienio politiką, buvo 
skatinamos veikti savo vyrus, 
tėvus, sūnus ir brolius, laisvės 
įgyvendinimo prasme.

— Ar pasikeitė organizaci
jos vyriausia vadovybė?

— G. F. W. C. Vadovybė, 
pagal statutą renkama kas 2- 
veji metai, šie metai kaip tik 
buvo rinkiminiai. Kas dveji 
metai renkama nauja pirmi
ninkė, kuri negali būti jau nie
kada perrenkama. Pereitie
siems dviems metams pirmi
ninkavo Mrs. Hiram Cole 
Houghton, kuri savo kaden
cijos metu aplankė daugelį 
kraštų, lankydama ten esan
čias moterų organizacijas, pri
klausančias G. F. W. C. Jos 
kandencijos metai buvo sėk
mingi ir pažangūs organizaci
jos vystymuisi. Ji taipogi visa
da su dideliu nuoširdumu, 
kiekviena galima proga, pami
nėdavo mažųjų tautų skriau
das, suvažiavimuose užsimin
dama ir apie Lietuvą, šiais me 
tais dviejų metų kadencijai 
buvo išrinkta ^buvusi G. F. W.
C. pirmoji vicepirmininkė, Mrs 
Oscar A. Ahlgren.

— Ar pavyko įsigyti naujų 
draugių suvažiavimo ' dalyvių 
tarpe?

— Tarptautinių klubų dele
gatės suvažiavime susilaukė 
ypatingo dėmesio ir nuoširdu
mo. Kaip jau minėjaių—man 
praktiškai esant vienintelei de 
legatei, atstovaujančiai _ kraš
tus esančius už geležinės už
dangos, buvau dėmesio centre. 
Suvažiavime dalyvavo daug į- 
žymių asmenybių. Man teko 
plačiau išsikalbėti mūsų skau
džiomis problemomis su nauja 
G. F. W. C. pirmininke Mrs. O. 
A. Ahlgren, išgirsti jos prita
riančių ir daug pažadančių pa
reiškimų. Teko sueiti į glaudų 
kontaktą su “International 
Relations” pirmininke, Mrs. 
Frederic W. Beggs, supažindir 
nant ją su mūsų problemomis, 
perduoti jai mūsų patiektų J. 
T. memorandumų tekstus ir 
kitokią .medžiagą, su Mrs. Ho
ward Richardson “United Na
tions at the Community Level” 
pirmininke. Ir jos susilau
kiau daug pritarimo ir paža
dų mums padėti. Mrs. Rich
ardson dirba drauge su Mrs. 
Beggs, abi įt^šngos J. T. Su
tarėme palaikyti ir toliau glau
dų asmeninį kontaktą. Savo 
skaudžiąją bylą teko .patiekti 
Minneapolio burmistrui, Minn- 
esotos ir Marylando guberna
toriams, St. Paul universiteto 
rektoriui, ir eilei spaudos ats
tovų. Kreipdamasi į susirinku
sias prašiau remti genocido 
konvencijos ratifikavimą se
nate. Visus interwiew ir veiklą 
įdėmiai sekė Voice of America 
atstovai iš Washington©, kurie 
ją žadėjo panaudoti translia
cijoms ir saviesiems spaudos 
leidiniams.
• — Ar kitų kraštų moterys 
yra pakankamai painformuo
tos apie Lietuvos ir Pabaltijo 
tautų tragediją?

— Europietės beabejo yra 
arčiau susipažinusios su mūsų 
nelaimėmis, tolimųjų rytų 
(Irano, Filipinų, Indijos) ats
tovės, žinoma mažiau, bet jos 
savo kalbose ne kartą pažymė
jo, kad nežiūrint geografinių 
atstumų mūsų visų bendri in
teresai. Pataitės jau neteku
sios savų tėvynių, jas gi lais
vųjų kraštų atstovės, turinčios 
budriai stovėti savų tėvynių 
laisvės sargyboje, turint galvo
je Azijos komunizmą, todėl jos 
kvietė visas laisvojo pasaulio

DR. JANINA SNIEŠKA 
(DANTŲ GYDYTOJA)

408 Jay Str. Room 306, 
kamp. Fulton Str. (miesto centre) 
Ofiso tel. ULster 8 8789 
Namų tel. TAylor 7-8231
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PETER GUSTAITIS, JrM M.D.
87-20 85th Street

Woodhaven. L. L. N. Y.

DR. BLADAS K. VENCIUS
(DANTŲ GYDYTOJAS)

499 Grand Street

DR. A. PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 So. 4th Street

Lietuvaitė dainininkė Joan Francis šiomis dienomis gavo J. A. 
Valstybės Departamento pranešimą, kad kaip viena iš talen
tingiausių Amerikos dainininkių ji skiriama vykti į Paryžių 
studijuoti prancūziškas operas, kuriose ji specializuojasi. Dai
nininkė išnyksta š. m. rugsėjo mėnesį ir Paryžiuje numato bū
ti apie metus laiko. Pirm apleidžiant Ameriką, Joan Francis 
šią vasarą yra pakviesta dainuoti Cincinatti, Ohio operų pa
statymuose, vadovaujant Fausto CIeva, Metropolitan Operos 
dirigentui.

moteris jungtis vieningon ir 
ištvermingon ° atsparion šei
mom Man savąjį žodį, gegužės 
14 d. vakarą užbaigus, labai 
gražiai prabilo i Vokietijos at
stovė, kuri sake,’ kad jos tėvy
nė, nors ir karo nušiaušta, ma
ža dalele alsuoja tariama tai
ka ir laisve, tačiau visų akys 
turėtų būti nukreiptos į pra
žūčiai pasmerktas mažąsias 
ir didžiąsias valstybes esančias 
už geležinės- uždangos, kurios 
atstovaujamos šiame suvažia
vime Lietuvos ir Latvijos dele
gacijų. Teko sueiti į artimes
nį kontaktą su daugeliu dele
gačių. Nuoširdžiai pasikalbė
jome ir kiekviena išdėstėme 
savų tautų tragedijas nelai
mes bei vargus. Kai kurios iš 
jų pažadėjo, grįžusios į savas 
tėvynes, paskaityti paskaitas 
apie padėtį Lietuvoje ir Lietu
vos vargus. Labai daug nuošir
dumo patyriau iš Kubos atsto
vės Mrs. Carlos Kahly ir jau
nos filipinietės, Miss Carmen 
Legarda — baigė savo pasikal
bėjimą L. Bičiūnaitė-Dirkienė.

Kaip matome, suvažiavimas 
iš tikrųjų buvo didelis ir Lie
tuvos bylai naudingas. Mes 
dažnai pakalbame apie mūsų 
tremtinių, ambasadoriavimą. 
Iš šio L. Bičiūnaitės-Dirkienės 
pavyzdžio, mes galime matyti 
kiek daug ištikrųjų gali pada
ryti Lietuvos bylos propagan
dai energinga, sumani mokan
ti svetimų kalbų ir sugebanti 
užmegsti bei palaikyti pažin
tis ir nuoširdžius santykius su 
kitų kraštų moterimis asme
nybė. Reikia pareikšti .padėką 
mūsų delegatei už tokį sėkmin
gą Lietuvos reikalo propagavi
mą ir palinkėti dar geresnės 
kloties tarptautinėse koferen- 
cijose, kuriosę jai tektų daly
vauti. V. Alantas

r------- ------- ~—

MOTERŲ VIENYBĖS

PAVASARINIAI ŠOKIAI
1952 M. BIRŽELIO (JUNE) 7 D.

George Washington viešbutyje
Lexington Ave. ir 23rd St., New York, N. Y.

Pradžia 9 vaL vak.
Programoje solistė: VINCĖ JONUSKAITĖ *

Šokiams gros ADOMO JEZAVITO orkestras 
ŠOKIŲ KONTESTAS IR DOVANOS 

KOMITETAS:
V. Zubavičienė, U. Bacevičienė, A. Paulauskienė,
A. Buividienė, M. Strumskienė.

Moterų dėmesiui C-
Birželio 3 d. 8 vai. vakare 

Damkuvienės namuose įvyks 
Brooklyno Moterų Vienybės 
susirinkimas.

šis susirinkimas yra pasku
tinis ir sekantis įvyks tiktai 
rugsėjo mėnesį.

Visos narės kviečiamos būti
nai dalyvauti, nes bus renka
ma nauja valdyba.

Ta pačia proga primename, 
kad birželio 7 d. įvyksta Mote
rų Vienybės balius- ir šokiai 
George Washington viešbuty
je, 23rd St. ir Lexington Ave., 
N. Y. C. Valdyba

J. AdamOnis ir J. Petrėnas, 
Moterų Vienybės susirinkime 
demonstravo naujų plieninių 
puodų naudingumą. Moterys 
labai susidomėjo jų demonstra 
cija.
RUOŠIA LIETUVIŲ
KALBOS PROGRAMĄ

Lietuvių kalbos ir literatū
ros komisijom kuri sudarys 
naują programą šeštadieni
nėms mokykloms bei lituanis
tikos klasėms parapinėse mo
kyklose, įeina: pirm. P. Naujo
kaitis, sekr. A. Dimas, nariai— 
prof. Brazaitis, S. Barzdukas, 
V. čižiūnas, L. Dambriūnas, B. 
Kulys ir prof. A. Vaičiulaitis.

Ąnne M. Sabliskas
Pirmoji Lietuvaitė

!; CHIROPRAKTORE

i. Ligoniai priimami antradieniais ir 
'i ketvirtadieniais nuo 6 iki 8 v. v. ' 

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

902 BELMONT AVENUE, 
Brooklyn 8, N. Y.

J APlegate 7-4236
l —-------------- -- --------- —4

536 'JAFFREY COURT 
Brooklyn 35, N. Y.

NI. 8-6222

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

DR. VACLOVAS PAPROCKAS VA! ANOOS:
1 7C7 L>. ...U...' l. A 12:30 — 2idb/ Dushvvick Avė.

6 — 8
Ofiso tel. GLcnmore 5-3094 Šešt ad. 10 — 3
Namų tel. GI.enmore 3 44 4 5 Ketvirtadieniais ir Šešta

važiuoti Jamaica line iki Chauncey St. dieniais uždaryta

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

GERKLES LIGOS _ ____ valams:
30 E. 60th St. New York City Sušiurus: antrad 

Telcf. MUrray Hill 8 8677

12 Shore Lane, Bay Shore, L.l.
Telcf. Bay Shore 3710

šešt. nuo 5 iki 8 v.

Susitarus: pirm. treč. ir 
penkt. visą dieną ir šešt. 
tik iš rvto.

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

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

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

I e!. EVergreen 7 6868

a
DR. A. S. KASHLANSKY 

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

Tel. TR. 7-9430

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

baigęs Europoje
NEW YORK CITY 

traukinio stoties. Lengva privažiuoti iš 
vyrams ir moterim*.

Mokslus
128 E. 86th ST.,

Virš Lexington Ave. požeminio 
visur. Atskiri laukimo kambariai

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.

Brooklyno lietuviai kreipiasi j
A. D’ONOFRIO’S PHARMACY

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

__ z
GYDYMAS BE VAISTŲ IR OPERACIJŲ

—

ALBERT SCOLNICK
CHIROPRACTOR

1039 Brighton Beach Ave. 385 Parkside Avenue
Brooklyn. N. Y. Brooklyn. N. Y.

Tues., Thurs 9:30 A. M. - 5 P.M. MonŲ.. Wed. 8 Fri.
6-8 P. M. Sat. ^:30 A. M. 5 P.M. 1-4 P. M. 7-9 P. M.

NIGHTINGALE 8-1500 INgersoll 2-8490
___ 1

POVILANSKŲ BARAS IR RESTORANAS 
SALĖ ŠEIMYNINĖMS PRAMOGOMS 

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

f. - " ' —--- ■— ■

( SCHOLES BAKING, Inc.
LIETUVIŠKA DUONA—GERIAUSIA DUONA

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

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

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.

189 MONTAGUE ST., 
Brooklyn, N. Y.

TR. 5-5796

Btzmo telefonas
EVergreen 4-9672

Vedėjo rezidencijos
EVergreen 4-1913

LIETUVIŲ AMERIKOS
PILIEČIŲ KLUBAS

Puiki salė išnuomojama baliams, banketams, 
vestuvėms, parems ir kitokiems pokyliams.

JUOZAS ZAKARAUSKAS, vedėjas
280 Union Avenue ' Brooklyn, N. Y.



GYVENIMAS
Redaguoja KĘSTUTIS CERKELIŪNAS

IŠ SPORTININKŲ
New Yorke įkurta Laisvųjų 

Rytų Europos Sportininkų Uni 
ja (Union of Free Eastern 
European Sportsmen) gegužės 
20 d. Weylin viešbuty, ^Man- 
hattane, buvo surengusi susi
pažinimo popietę. Dalyvavo 
National Amateur Athletic 
Un ion sekretorius—Danio 1 J. 
Ferris, National Committee 
for Free Europe pirmininkas 
admirolas H. B. Miller, sporti
niams reikalams ekspertas iš 
State Department Richard B. 
Walsh, amerikiečių sporto žur 
nalistų ir po keletą atstovų iš 
visų dešimties Rytų Europos 
kraštų, kurių sportinis jauni-

UNIJOS VEIKLOS
su komanda viešėjęs Šveicari
joj, atgal į gimtinę negrįžo. 
Tai buvo simpatingasis Za- 
brcdsky, kuris unijoje atsto
vauja čekoslovakų sportinin
kus.

Visi aukštieji oficialūs sve
čiai palinkėjo unijai sėkmės ir 
patikino savo pagalba. Susipa
žinimo popietė praėjo nuota- 
kingai. Iš lietuvių dalyvavo 
unijoje lietuvių sportininkus 
atstovaujanti Rima Cerkeliū- 
nienė ir Lietuvių patariamosis 
grupės *prie Free Europe Com
mittee atstovas Mykolas Toli- 
šius.

THE KINGS COUNTY
Savings Bank

135 BROADWAY at BEDFORD AVE.
539 Eastern Parkway at Nostrand Avenue 
>lemlhr Federal Deposit Insurance ( orporution

PERKANTIEMS NAMUS
j PASKOLŲ FONDAS žemu nuošimčiu teikia paskolas LIE- 
j TUVIŲ STATYBOS IR PASKOLOS B-vč, Elizabeth, N. J. vei- 
' kia nuo 1913 m.

I aupvmo i

Teirautis: Tel.: 1 li/abeth 2 5

Skolinimo

Jungtinių Valstybių

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

r- ...........  - —...  11 ... - —--------------------- - 1

Fasolino Memorials

Lietuviai advokatai

t
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J 
i
*
i
* 
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ST. BREDIS. JR/ 
37 Sheridan Avenue, 
BKOOKi YN 11, N. Y.

AP 7 ^083'

W.M. J. DRAKE
< DRAGŪNAS) 

85-03 Wareham PL
JAMAICA LS I A I FS 3. N. Y.

.JAmaka 3-7722

ALFRED J. WENTZ 
225 S. 4th Street, 

BROOKLYN 11, N. Y.
I. Vergreen 7 806 7

mas ir yra susibūręs į tą uniją.
Unijos pirmininkas grafas 

Anthony Szapary (Vengrija) 
ir vicepirmininkas Grga Zla- 
toper į(Jugoslavija) susirinku
sius painformavo apie unijos 
uždavinius, pasidžiaugė palan
kumu iš amerikiečių sportinių 
sluoksnių ir iš National Com
mittee for Free Europe.

Unijos olimpinis komitetas 
yra parašęs platų laišką Tarp
tautiniam Olimpiniam Komi
tetui, kur dėstoma apie dėl ži
nomų priežasčių į Vakarus iš
sprūdusių sportininkų teisę 
dalyvauti olimpiniuose žaidi
muose. Si problema jau buvo 
iškelta Tarpt. Olimpinio Ko
miteto posėdžiuose vasario 
mėn. Oslo mieste ir toliau bus 
svarstoma liepos 15 d. Helsin
ky, prieš pat olimpinius žaidi
mus.

Rašte pažymima, jog šiuo 
metu Vakaruose yra apie kele
tas tūkstančių tokių sportinin
kų, jų tarpe nestinga olimpi
nių, pasaulio ar Europos mei
sterių, kurie galėtų gerai užsi
rekomenduoti olimpiniuose 
žaidimuose. Toliau užsimena
ma apie sportinės idėjos falsi
fikavimą Sovietų Sąjungoj ir 
jos užgrobtuose kraštuose, kur 
sportas pajungtas politinei pro 
pagandai, yra dingęs sporti
ninko — mėgėjo tipas ir kL 

’ Laiško pabaigoj tikimasi, jog 
Tarptautinis Olimpinis - Komi
tetas ras pozityvų sprendimą 
visiems tiems išsprūdusiems 
sportininkams ir kad tas spren 
dimas atitiks barono Couber
tin ir moderniųjų olimpinių 
žaidimų kūrėjų dvasią.

Susipažinimo popietėj ilgė
liau kalbėjo sportiniams rei
kalams ekspertas iš State De
partment R. B. Walsh, kuris 
neseniai yra viešėjęs Helsinky, 
be to, stebėjęs olimpinius žie
mos žaidimus Norvegijoj. Be 
kita ko, R. B. Walsh paminėjo 
eilę tragikomiškų nuotrupų 
apie Čekoslovakijos ledo ritu
lio komandą, kuriai sovietiniai 

- žurnalistai iš anksto pranaša
vo .pergalę olimpiniam turny
re ir čekoslovakų . pralaimėji
mus Kanadai bei JAV buvo 
apskelbę kaip sufabrikuotą ka
pitalistinio pasaulio triuką... 
O kai Čekoslovakai vėliau dar 
prapylė švedams, nieko negel
bėjo ir šimtai laiškų bei tele
gramų (tuo buvo pasirūpinę 
labai jau uolūs kolchozininkai 
ar fabrikų darbininkai) — pa
sirodė, jog ir iš europinių var
žovų čekoslovakai nebuvo ge
riausi... Gana gausi čekų kolo
nija, susibūrusi netoli Oslo, 
Čekoslovakijos’ ledo ritulinin
kus per rungtynes nepertrau- 
mai lydėjo specialiais šūkiais, 
kurie žaidikams nebuvo malo
nūs. Nereikia užmiršti, jog 
apie dvidešimt iškilusių Čeko
slovakijos ledo ritulininkų 1948 
m. žiemą, i Prahą iš užsienio 
negrįžo, o kiti, iš seniau žinoda 
mi, bet komunistams nepriim
tini, dabar nuskirti į sunkiuo
sius darbus kasyklose.

Susirinkusiųjų tarpe, R. B. 
Walsh atpažino vieną čeką, 
kuris 1948 m. gruodžio mėn.,

Gegužės 21 d. New Yorko 
vakarinis dienraštis The New 
York Journal-American pas
kelbė ilgoką rašinį “Exiled 
Players Hopeful of Sitting In 
on Olympic Deal”, o gegužės 
25 d. The New York Times taip 
pat atspausdino pranešimą 
apie unijos veiklą (“Exiles of 
Satellites Ask Olympics 
Entry"). Apie unijos veiklą 
buvo ir daugiau informacijų 
amerikinėj spaudoj, be to, ir 
per radiją.
FUTBOLAS ŠI SAVAITGALI

Penktadienį, gegužės 30 d., 
New Yorko Lietuvių SK vie
nuolikė vieši Philadelphijoj ir 
3 vai. Holmes stadione žaidžia 
draugiškas rungtynes su vie
tos latviais. Sezono pradžioje 
prieš tuos pat latvius mūsiš
kiai buvo pralaimėję 3-4 (Ar
ctic Ovai, Brooklyne).

Sekmadienį, birželio 1 d., 
SK turi DAFB lygos kl. pirme
nybių rungtynes su Sportfre- 
unde Pašsaic. Vieta — Queens 
Soccer Field, 222nd St. ir Brad
dock Ave., Bellerose, L. I. Pra
džia — 3 vai. Prieš tai, 1:15 v., 
rungtyniauja abiejų klubų re
zervinės komandos.

Sekmadieninis priešininkas, 
Sportfreunde Passaic, lentelėj 
užima 4. vietą (22r., 33 tšk., 93 
42 įv.). Jei šie vyrai iš New 

-Jersey sekmadienį- įstengs lai
mėti, turės kuklių vilčių į ant
rąją vietą ir tuo pačiu į DAFB 
aukštąją lygą. Kita komanda, 
rimtai taikanti į antrąją vie
tą, yra Minerva SC (23 r., 36 
tšk., 65-30 įv.). Lietuviams mei
sterio vardas jau neatimamas, 
vis vien kaip baigsis paskuti
niosios trejos rungtynės., šiuo 
tarpu Lietuvių SK iš 21 r. turi 
39 tšk. ir 111-22 įv. (iš viso rei
kia sužaisti 24 r.).

VAKAR IR RYTOJ
(Atkelta iš 5 psl.)

Prof J. Kaminskui vis tebe
sergant ir negalint imtis VT 
sudarymo, šią savaitę New 
Yorke buvo sušauktas tarpgru
pinis pasitarimas į kurį atėjo o 
ir mažlietuvių veikėjas, Pata
riamosios Lietuvių Grupės na
rys Tolišius.

Tas, matyt, nepatiko krik
demams, tad Vainauskas aiš
kiai paklausė, kas čia per kon
ferencija, Patariamosios Lie
tuvių Grupes ar VLIKo žmo
nių? Kitaip sakant, Tolišius 
kaip nepriklausąs VLIKui, tu
rįs išeiti iš posėdžio. Ką šis ži
noma ir padarė, nė vienam ten 
buvusiam krikdemui nepakilus 
Jį sulaikyti.

Ar tai ne geriausias įrody
mas kokios vienybės siekia 
krikdemai, kada iš pasitarimų 
salės išvaro maželietuvių ats
tovą!

Tame posėdy, išprašius lau
kan Tolišių, buvo nutarta re
komenduoti VLIKui, kad VT 
sudaryti būtų pavesta “didelei 
asmenybei, mokančiam su vi
sais sugyventi, dideliam diplo
matui’*... prof. Zaikauskui.

Tas tik dar kartą parodo, 
kad krikdemai visai nesiekia 
jokio susitarimo su kitomis 
grupėmis ir diplomatais, nes 
jų ‘pasiūlytasis prof. Zaikaus
kas nepalengvins visų kovo
jančių už Lietuvos laisvę jėgų 
suvienijimui.

Tas dar įrodo, kad krikde
mai pasiryžę toliau xta pačia 
katerinka groti.

JONAS SUTKAHTS, 
Laikrodininkas.

Parduodami nauji Ir 
taisomi bei atnaujinami 

seni laikrodžiai.
449 Grand Street, 

Brooklyn 11, N. Y.

Jau 10 metų, kai visi klauso

“LIETUVOS ATSIMINIMŲ” 
radijo valandų,

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

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

Tel. Virginia 9-3112

Matthew Mažeika
Gėlės priistatomos i bet kurią 

pasaulio vietą.
8015 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

PHILIP BENDER
AVALINĖS KRAUTUVĖ

Mūsų krautuvėj’e galima gauti batų, 
tinkamų visiems keturiems metų sezonams. 

Lietuviams ypač gerai žinoma 
mūsų avalinės kokybė.

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

Telefonas: E V er green 7-7411
KLEEN KOL COAL CO.

LISAUSKO ANGLIŲ KOMPANIJA <
Anglys, Coke ir Aliejus

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

65-43 Grand Ave., TWining 4-8087 Maspeth, N. Y.
Telef anuoti po S vai. vakarais

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 1
JUOZAS GARŠVA I

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

Telefonas, EVergreen 8-9770

STEPHEN AROMISKIS I
(ARMAKAUSKAS)

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

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

Direktorius Reikalų Vedėjas
660 GRAND STREET, BROOKLYN, N. Y. I
Tel. STagg 2-504 3 NOTARY PUBLIC

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

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

I SHAUNS FUNERAL HOME
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

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

I ROGERS FUNERAL HOME
P. RADZEVIČIUS, Direktorius 

Telefonas, STagg 2-4409

Koplyčia Laidotuvėms NOTARY PUBLIC

Visi šie laidotuvių direktoriai išnuomoja 
automobilius įvairiems reikalams

Iii ' I -

Fank Fasolino, Sr., Savininkas
Ernest Fasolino, Biznio vedėjas.

GAUNAMI ĮVAIRIAUSIO STILIAUS PAMINKLAI, 
MAUZOLIEJAI IR STATULOS.

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

Darbas atliekamas artistiškai, sąžinin
gai ir prieinamomis kainomis.

Pasirinkimas neribotas. Tik ’reikia aplankyti Fasolino 
Memorials paminklų parodas...
DIRBTUVĖ IR PARODA: z

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

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

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

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

ANTHONY J. WESLAN
< V1ŽLANSKAS)

16 Court Street, 
___ . Bin JOKI Y N 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
1008 Gates Avenue 

Brooklyn, N. Y.
GLenmore 5-7285

JONAS PATAŠIUS 
žiedai, laikrodžiai, jų tai

symas, kosmetika ir 
religiniai dalykai. 

307 GRAND STREET
Brooklyn, N. Y.

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

r--• ----------- ------ -—-------- ------------- ■ -------------- -I
Telefonas: EVergreen 4-8934

PARAMOUNT BAR & GRILL
STANLEY MISIŪNAS IR SŪNUS EDWARDAS MISIŪNAS 

SAVININKAI
Lietuviška Užeiga, kur visi myli užeiti.

Pavieniai ir su šeimom, ir svečiai būsite maloniai aptarnauti

Importuoti konjakai — Užkandžiai — Televizija — Muzika — Sportas

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

Paminklai
JOS BERMEL INC-

. H. H. ALTHOFF. Pres.
PAVYZDŽIAI IR ĮSTAIGA

PRIEŠAIS NAUJUS VARTUS Į SV. JONO KAPINES
Kampe Metropolitan ir 8 th Street Ory Harbor Road) 

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

WAGNER THEATER
KASDIEN DVI FILMOS VOKIEČIŲ KALBA 

PASAULINĖ KRONIKA
JAUKI KINO TEATRO SALĖ

Filmos keičiamos penktadieniais visai savaitei
110 WYCKOFF AVE., BROOKLYN, N. Y.
Kasa atidaryta I vai. kasdien. Tel. HE 2-2613

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

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

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

Visi Brooklyno ir apylinkės lietuviai perka Cappiello 
krautuvėje.

'Cappiello krautuvėje gaunamos lietuviškos plokštelės.

CAPPIELLO KRAUTUVĖ
706 GRAND ST., BROOKLYN 11, N. Y. i

EVergreen 8-7848 Į
, i
_______________ ______ _ „ - ----------------------------------------- —J

NAUJAI ATIDARYTAS
į JULIUS’ RESTAURANT 1

. JULIUS DAUGMAUDIS, jį
b Savininkas

įvairūs gėrimai, pirmos rūšies maistas !;
273 GRAND STREET, BROOKLYN 11, N. Y. !

! EVergreen 4-9533. , ;•

ROEBLING SUPPLY Co.
I. FISHMAN

taisome viską, kas priklauso 
pečiams. Parduodame naujus 

pečius žemomis kainomis. 
Patarnavimas garantuotas.

244 ROEBLING SKREET,

Mes 
gaso 
geso

Telefonai: EV. 7-5633
UL. 5-0083

A. ANDRIUŠKEVIČIUS
Laikrodininkas

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

485 GRAND STREET -
Brooklyn 11, N. Y.

DEGTINĖS
KRAUTUVĖ

(Ray’s Liquor Store)
Didelis įvairių rūšių degtinės 

ir vyno pasirinkimas.
Juozas ir Izabelė Misiūnai, 

Savininkai
103-55 LEFFERTS BLVD.

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
L------------------------------------- >

NAUJA GYDUOLĖ
Alexander’s Nauja 

/įįr!^ J Maistinga Gyduolė 
į yra mišinys riešu- 

tų,uogų, šaknų ir 
lapų ji yra varto- 

\ \ J jama nuo visokių
(°! ’ nerviškų ligų ir

nerviškų galvos skaudėjimų, 
nuo šalčių ir lytiško silpnumo, 
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.

: THOMAS MATAS :
REAL ESTATE ‘ 
81 Fox Street 

Waterbury, Conn.

DAver.port 6-0259
RALPH K R C C H

FOTOGRAFAS fl
65 - 23 Grand Avenue

Maspeth, N Y. *



HaitnM
Kun. N. Pakalnis, Brooklyn© 

Apreiškimo parapijas klebo
nas. 40 metų kunigystės sukak 
ties proga, praėjusį sekmadie-
nį savo parapijiečių buvo iš
kilmingai pagerbtas. Jubilia- 
yra apdovanotas Gedimino or
deriu ir yra vienas iš didžiau
sių veikėjų.

V. Sidzikauskas, PLG pirmi- 
mininkas, šį antradienį išvyko 
į Washingtoną, dalyvauti kon- 
fe r e h ei j o je paruošimui dėklą - 
racijos, kuri bus pasirašyta eg- 
zilų manifestacijoje.

J. Šlepetys išrinktas New 
Yorke Lietuvių Bendruomenės 
skyriams steigti organizacinio 
komitetą pirmininku. Į šį ko
mitetą taip pat buvo išrinkti: 
Rastenis, Jonynas, Lukas, Ben 
dorius, Alksninis, Boiey, Mo- 
kauskas, Krušinskas, Bielinis 
ir Montvila.

Kaip vyksta žurna
listų registracija

Vos tik spėjus paskelbti lie
tuviškoje spaudoje, Lietuvių 
Žurnalistų Sąjungos Reorga
nizacijos Komisijos atsišauki
mą. jau įsiregistravo keliasde
šimt lietuvių žurnalistų gyve
nančių JAV, Kanadoj ir Euro
poj

Primenama, kad ši registra-

1

PATARIAMOJI LIETUVIŲ GRUPĖ PRAMOGOS IR 
PLEČIA INFORMACINĘ VEIKLĄ SUSIRINKIMAI

Br. Bieliukas praėjusį savait
galį lankėsi Hartforde, kur vie 
tiniame LRS skyriaus susirin
kime 
fordo 
daro 
sekr.
Jurkevičius.

ei j a liečia ne viėh~nk JAV- 
bėse gyvenančius lietuvius žur 
nalistus, bet ir visuose pasau
lio kraštuose.

Įsiregistravimo pareiškimus 
reikia neatidėliojant siųsti tie
siog L2S Reorganizacijos Ko
misijai, 680 Bushwick Ave., 
Brooklyn, N. Y., arba to laik
raščio redakcijai, kuriame ar
timiausiai bendradarbiaujama. 
Galutinas įsiregistravimo ter
minas yra š. m. liepos 15 d.

Parsiduoda šie namai
padarė pranešimą. Hart- 
LRS skyriaus valdybą su 
pirm. T. Januškevičius, 
V. Balčiūnas ir ižd. K.

Algirdas Brazis, gegužės 31 
d. užbaigęs gastroles su Metro
politan Opera, po trumpo .poil
sio, birželio mėn. pabaigoje iš
vyksta šešių savaičių vasaros 
operos—sezonui—Central—City, 
Colorado valstybėje.

Dail. V. Jonynas dalyvauja 
tautinėje Amerikos grafikų pa 
rodoje Washington^, kuri tęsis 
iki rudens.

Aldona Mackevičienė, Lietu- 
tuvos Konsulato New Yorke 
tarnautoja, išskrido į Chicago 
dalyvauti savo brolio Tado Bu- 
kavecko su Irena Voldemarai- 
te vestuvėse.

V. Žukauskas, aktorius per
sikėlė gyventi įx Bloomington, 
Indiana, kur gavo tarnybą vie
tos universitete. New Yorko lie 
tuviai apgalestauja skirdamie
si, bet kartu linki Žukauskams 
sėkmės naujoje vietoje.

Aldona Simutytė, 12 metų 
amžiaus, gegužės 23 d. laimėjo 
Amerikos karo veteranų Lau
relton Rosedale posto paskelb
tą plakatų konkurso pirmąją 
premiją 25' dol. A. Simutytė, 
atrodo, bus gabi dailininkė, 
nes, nežiūrint jauno amžiaus, 
mokykloje jau yra laimėjusi 
už paveikslus 4 pirmąsias pre
mijas.

Juozas žilvičius, kompozi
torius, Brooklyno Aitvarų kvar 
tetui parašė ir dedikavo jau 
antrą kūrinį “Ant kalnelio”.

Stepas Zobarskas baigia ver
sti Guy de Maupassant roma
ną “Moters 
mas).

Martynas 
patarėjas ir 
buvę Maž.
prezidiumo nariai, praėjusį sa
vaitgalį iš Pennsylvanijos bu
vo atvykę į New Yorką ir čia 
turėjo pasitarimus su kitais 
Mažosios Lietuvos veikėjais.

širdis” (Gyveni-

Purvynas, studijų 
agr. Vilius Žiogas, 
Lietuvos Tarybos

WOODHAVEN: Dviejų šeimų 
namas. Arti Forest Parkway 
stoties. 11 kambarių — penki 
tušti. Su centraliniu šildymu. 
Kaina: tiktai $10,250.
QUEENS VILLAGE: Vienos šei 
mos atskiras namas su garažu. 
Puikioj vietoj. Lotas 30x100. 
Penki gražūs kambariai. Kai
na: $10,450.
RICHMOND HILL: Dviejų šei- 
mų namas. Abu apartamentai 
po tris kambarius. Garažas. 
Abu apartamentai bus tušti 
naujam savininkui. Aliejumi 
šildomas. Kaina: $10,500. 
REIKIA APARTAMENTŲ

Turime, daug tenantų užsi
registravusių mūsų raštinėje, 
laukiančių apartamentų. Su
tinka mokėti iki $75 ir daugiau 
j menesį. Turint apartmentą 
nuomavimui, prašome mums 
paskambinti, o mes jums sura
sime tinkamus tenantus. šis 
patarnavimas savininkams nie 
ko nekainuoja.

ORMAN & MICHELSON
Real Estate — Insurance 
111-15 Jamaica Avenue, 
Richmond Hill, N. Y.

Virginia 7-4111 Virginia 9-084

daugiau 
pavidalo

Lietuvos

su-
in-

gy-

Richardas Skerstonas, tar
naująs Columbijos aviacijos 
linijoje Avianca susisiekimo 
personalo ir transporto inspek 
toriumi, svečiuodamasis New 
Yorke, buvo apsilankęs su J. 
Lenktaičiu ir P. Osmolskiu 
Vienybės įstaigoje.

Praėjusį šeštadienį lietuviš
kosios spaudos atstovai buvo 
susirinkę į Patariamosios Lie
tuvių Grupės, prie Laisvosios 
Europos Komiteto, įstaigą, 16 
W. 58th St., New Yorke, išklau 
syti grupės pirmininko V. Si
dzikausko pranešimą, metinių 
su k aktuv i ų proga._________

Patariamoji Lietuvių Grupė, 
V. Sidzikausko žodžiais, fak
tiškai pradėjo veikti 1951 m. 
birželio 1 d. ir nuo pat pra
džios daug dėmesio kreipė ir 
daug pastangų dėjo, kad būtų 
suorganizuotas lietuviškas sky
rius prie Laisvosios Europos 
radijo. Vėliau betgi paaiškėjo, 
kad Baltijos kraštai tuo tar
pu negalės LE radiju pasinau
doti. •

Dabar PLG yra 
sitelkusi prie kito 
formacijos darbo.

• Okupuotosios
venimo stebėjimo. Tam tikslui 
neseniai pradėtas leisti PLG 
žinių biuletinis lietuvių kalba.

• Tarptautinės raidos stu
dijavimo, lietuviškųjų žemių 
problematikos, išlaisvinsimos 
Lietuvos politinės, ūkinės ir 
kultūrinės problemos, tautinio 
potencialo išlaikymo emigraci
joje, busimosios Europos apsi- 
jungimo gvildenimo ir kt. Tam 
tikslui PLG kas trys mėnesiai 
išleis lietuvių kalba politikos 
žurnalą Lietuva.

• Baltiškajai problematikai 
judinti angliškai kalbančiųjų 
pasaulyje visos trys Baltijos 
kraštų PG sutarė atgaivinti 
The Baltic Review žurnalą ir 
leisti jį triskart per metus.

® Kita PLG komisija ener
gingai stumia j priekį Lietuvos 
Žinyno parengiamuosius dar
bus.

S Dar kita PLG ' komisija, 
paruošė planą PLG nutartam 
išleisti kapitaliniam veikalui 
apie lietuviškąsias žemes.

Kadangi informacijos dar
bas plačiu baru varomas ir VL- 
IKo atitinkamų įstaigų ir AL- 
To per LAICą, o dabar dar 
PLG Į tą darbą išeina, tai buvo 
ieškota tam darbui darnos ir 
planingumo. Tuo reikalu ba
landžio 5 d. Įvykęs Jungtinėse 
Valstybėse esančių VLIKo na
rių, ALTo Vykdomojo Prezi
diumo ir PLG pasitarimas su-

tarė įsteigti koordinacinį in
formacijos centrą, sudarysimą 
šių trijų institucijų skirtų at
stovų.

PLG narys Vaitekūnas ge
nocido reikalu yra kodifikavęs 
visą medžiagą apie sovietinės 
sistemos genocidinę praktiką 
okupuotoje Lietuvoje ir apie 
masines deportacijas iš Lietu
vos ir deportuojamųjų likimą.

Savo ruožtu PLB yra patei
kusi atitinkamą memorendu- 
mą prie UNO veikiančiam Ad 
Hoc Committee on Forced 
Labour ir ‘yra numatyta pa
kviesti liudyti žodžiu.

East Europeans Inquiry ben
dradarbiaujantieji PLG nariai 
dr. Trimakas ir J. Audėnas y- 
ra surinkę ir pateikę atitinka
mų Lietuvos ūkinio gyvenimo 
sričių statistinius duomenis, 
kad galėtų būti pradėta orga
nizuoti tų lietuviškųjų ūkio sri 
čių studijas bendroje Rytų ir 
Vidurio Europos ūkio plotmėje.

PLG aktyviai dalyvauja tarp 
tautinių egzilų sambūrių veik
loje.

PLG yra aktyviai įsijungusi 
į talką UNESCO užplanuoto 
Scientific and Cultural Histo
ry of Mankind veikalo litua
nistinei daliai.

Greta lietuviškųjų kontaktų, 
PLG reiškiasi ir amenkoniš- 
kuose kontaktuose. PLG pir
mininkas turėjo paskaitas 
New Yorko universitete ir ki
tur apie Baltijos valstybes.

PLG veikios sritis PLG na
riai šiuo metu yra taip pasi
skirstę :- į

V. Sidzikauskas, pirmininkas 
rūpinasi’ bendrais organizaci
niais ir politiniais reikalais, 
kontaktuoją NCFE ir tarptau
tinius egzilinius veiksnius, taip 
pat amerikonus. -

Dr. A. Trimakas, sekretorius, 
rūpinasi studentų 
kontaktuoja ' Mid - 
Studies Center, yra 
tic Review lietuvių
rius, kontaktuoja lenkų ir uk
rainiečių veiksnius, taip pat 
amerikonus,‘yra PLG bendra
darbis East European Inquiry.

K. Bielinis, iždininkas, kon
taktuoja demokratinę rusų 
emigraciją ir gudus, yra Lietu
vos Sienų Komisijos pirminin
kas.

J. Audėnas, yra bendradar
bis East European Inquiry, žur 
nalo Lietuva redakcinės kole
gijos pirmininkas, Lithuania 
žinyno komisijos narys, seka 
Lietuvos žemės ūkio ■padėtį, 
kontaktuoja bulgarus, jugosla
vus.

Dr. B. Nemickas yra Lithua
nia leidinio redakcinės komisi
jos pirmininkas,žurnalo Lietu
va redakcinės kolegijos narys.

M. Tolišius — Lietuvos Sie
nų Komisijos narys, okupuo
tosios Lietuvos “įžymybių” kor 
totekos tvarkytojas.

P. Vainauskas rūpinsis PLG 
ryšiais su JAV lietuvių organi
zacijomis, kontaktuoja veng
rus, čekus.

P. Vaitekūnas sekretoriauja 
žurnalo Lietuva, leidinio Lith
uania ir Lietuvos Sienų komi
sijose, seka okupuotosios Lie- 

. tu vos kultūros ir religijos pa
dėtį, renka genocidinę me
džiagą apie Lietuvą, PLG at
stovas koordinaciniame infor
macijos centre.

Gegužės 30 d. 8 vai. vak. 
Darbininko redakcijoje, 680 
Bushwick Ave (prie Myrtle sto 
ties) Brooklyne, Lietuvių Žur
nalistų Sąjungos New Yorko 
skyrius rengia diskusijas apie 
rusų emigraciją ir Sovietų Są
jungos tautų išlaisvinimą. Pa
skaitą skaitys PLG narys K.

Birželio mėn. 7 d. 5 vai. vak. 
BALFo patalpoje, 105 Grand 
St., Brooklyne, šaukiamas Lie
tuvių Teisininkų Draugijos 
New Yorko skyriaus susirinki
mas. Darbų tvarkoje — paskai 
ta ir draugijos organizaciniai 
reikalai. Visi teisininkai kvie
čiami dalyvauti. Skyriaus val
dyba praneša, kad atskirų kvie 
timų paštu nebus siunčiama.

Dalyvaus vainikų 
dienos parade 

v 
žuvusiųjų karių pagerbimui,

Vainikų Dienos parade gegu
žės 30 d. dalyvauja ir Ameri
kos Lietuvių Legiono 1-is Da
riaus Girėno postas.

Kariuomenės daliniai ir ka
rinės organizacijos su savo vė
liavomis ir orkestrais žygiuos 
Riverside Drive nuo 72 St. iki
95St.---------- ----------- -----------

Lietuviai legionieriai renka
si 9:30 vai. ryto 75th St. % tarp 
West End Ave ir Broadway. 
Lietuvių daliniui vadovaus P. 
Jurgėla, adjutantais bus 
Kraunaitis, P. Mikalauskas 
K. R. Jurgela.

Jono Vileišio mirties 
dešimtmečio sukaktis

ir

reikalais, 
European 
The Bal- 
redakto-

Jono Vileišio mirties dešimt
mečiui paminėti New Yorke 
sudarytas specialus Komitetas, 
garbės pirmininku jura Min. P. 
Zadeikis, pirmininku J. Audė
nas, nariais: dr. J. Vinikas, inž.

Mes Įtaisome ir pataisome:
Šilumos sistemą, vandens laidus, maudynes, virtuves ir vi
sus kitus namų įrengimo dalykus Mes pašalnam vadinamas 
violations. Padarydami mažus pataisymus dabar, Išveng
site didelių pataisymų vėliau.

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

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

%RWING BARFUS
Licensed Plumbing & Home Repairs

303 SOUTH 4th STREET, BROOKLYN 11, N. Y.

EVergreen 7-5590

LEONA’S BAR & RESTAURANT 
*

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

EVergreen 4-9414

86-™ ST. CASINO TEATRAS
210 East 86th Street BUtrerfield 8 05 61

Nuo gegužės 30 d. iki birželio 5 d.
PIRMĄ KARTĄ AMERIKOJE

“DIEVERSCHWUNDENE FRAU”
Su Luck Englisch — Paul Kcmp — Trude Marlen
Theo I.ingen — Jupp Mussels — Oskar Sima

“AN KLINGENDEN UFERN”
Su Marianne Schonauer -«— Curd Jurgens — Cacilia Kahr — Karl Skit up 
Otto Tessier — Hans L'nterkrichner
NAUJAUSIA SAVAITES APŽVALGA.

Hans Moser —

Jadvyga Tubejienė, iš Wash
ington© buvo atvykusi į New 
Yorką aplankyti savo dukters 
ir Valaičių.

Pov. Osmolskis šiuo metu da
ro iliustracijas Stepo Zobars- 
ko “Aušrelės” antrosios dalies 
naujai laidai.

Adv. S.
perkėlė į nuosavus namus, 37 
Sheridan Ave., Brooklyne. Te
lefonas AP 7-7083.

Briedis savo ofisą

Aldona ir Albinas Trečiokai, 
j r., iš Arlington, Va., buvo at-> 
vykę praleisti savaitgalį New 
Yorke.

M. Strumskienė, sunkiai bu
vo susirgusi. Dabar jau sveiks
ta.

A. Dambrauskaitės, solistės 
pasikalbėjimas su P. Labanaus 
ku buvo perduotas per Ameri
kos Balsą į Lietuvą.

Jurgis Jankus, kurio “Pakly
dę paukščiai” neseniai iš
ėjo iš spaudos, dabar baigia 
tvarkyti didžiulį romaną “Pu
šis”, kurį irgi žada išleisti Ga
bija.

P. Lisauskas, Kleen Kol Co
al Co. savininkas, šią vasarą 
rugpjūčio 31 d. Clinton Parke, 
Maspethe, visiems savo klien
tams ruošia didelį pikniką.

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

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

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

kauskas, P. Spūdienė, K. Bie
linis, V. Tysliavienė, adv. Brie
dis, kun. Dagys, M. Tolfšius, P. 
Krušinskas, A. S. Trečiokas, 
red. Vasil ir J. Makauskis.

Minėjimas įvyks birželio 7 d. 
5 vai. po pietų New Yorker 
viešbutyje, New Yorke.

Minėjime kalbės: min. P. ža- 
deikis, dr. J. Vinikas ir prof, 
dr. J. Pajaujis. Bus ir meninė 
dalis.

Jonas Vileišis, kaip visuome
nininkas ir valstybės vyras, 
buvo plačiai žinomas toli ir už 
Lietuvos sienų. Jį labai gražiai 
prisimena ir Amerikos lietu
viai su kuriais jam teko susi
tikti būnant čia Lietuvos ats
tovu.

J. Vileišis buvo pasirašęs 
Nepriklausomybės Aktą, buvo 
Vidaus reikalų ir Finansų Mi
nistru ir dešimts metų buvo 
Kauno miesto burmistru. Daug 
rašė spaudoje ir per visą savo 
gyvenimą buvo ištikimas var
pininkas liaudininkų ideologi
jai.

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 įkurtaš ir todėl jis savo rūpestin
gu patarnavimu gerai žinomas visiems Brooklyn© 
lietuviams. KREIPKITĖS DABAR. į

. b

FUMT tO. Ine.
___  (Prieš Republic teatrą) 

i

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

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

E. P. MnCHELL CO
Manufactures of

FINE CLOTHES FOR MEN

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

(Oreen Avė. kampas, pirmame aukšte, vienas blokas nuo 
Gates Ave. stoties, ražluolant Broadway BMT Llnljl).

Talačkai dėkoja
Balandžio 27 d. Aušros Var

tų parapijos, salėje New Yorke, 
mūsų vedybinio gyvenimo 25 
metų sukakčiai atžymėti buvo 
suruošta pagerbimo puota.

Ta proga norima pareikšti 
padėka visiems prisidėjuslėms 
prie tos puotos surengimo, jo
je dalyvavusiems ir sveikinu
siems mus žodžiu ar raštu.

Ypač dėkojame kun. Ražai
čiui, kun. Gurinskui. vakaro 
vedėjui A. Stankevičiui, S. Ka
valiauskienei, mūsų dukrelei 
Petronėlei ir žentui Jurgiui 
Staps, Annai Garbičius, U. Mi
sevičienei, R. šilkaitienei, M. 
Baltaduonienei, Domicėlei Kau 
lakis, Julei Kviešas, Onai Bra
zaitis, A. Sveikačiutei, F. Ka- 
lėdienei, Barborai Pupelis, K. 
Kavaliauskienei, J. Misevičiui, 
V. Kalėdai, A. Kavaliauskui, A. 
Kviešai, T. Kalėdienei, piršliui 
Petrui Baltaduoniui už pui
kius gėrimus ir piršlei Stasei 
Grigaliūnienei už skanų tortą.

Taip pat dėkojame J. Krank
liui,, aprašiusiam Vienybėje 
mūsų pagerbimo puotą.

Dėkojame visiems kitiems, 
kurie prisidėjo prie tos puotos 
surengimo ir joje dalyvavo.

Petras ir Juzė Talačkai

------------------------------------ ---------------- ■--------------------------------------------- --------------------------------- - — ---- -------- .------- M

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. 7-4M7

r----- ——-------- ------------------ -------~~-----------------~~~
?---------- -______ MALONI VIETA SUSITIKTI PO DARBO______

RESTORANAS IR BARAS
•• ĮVAIRUS G£RYMAI IR UŽKANDŽIAI

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

h Telefonas: HY 7-9758

STEAMBOAT INN
ALMA KASMOCIUS, Vedėja 

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

kitokiems pobūviams. '
Didelis ir gražus daržas piknikams bei išvažiavimams.
89-91 Steamboat Rd., Great Neck,

TELEFONAI:
Great Neck 2-1546 Great Neck 2-3389^

(Biznio) (Rez.)
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vadovau

MIRĖ ADVOKATAS PRANAS P. BRAČIULIS

kilmės keli legijonieriai, kurie buvoj pakliuvę

baigė

mūsų
ko-

ANDRE MARTY 
VIETOJ DUCLOS

krikščionys- demokratai išlaikė savivaldybių 
poziciją. Iškilo nauja fašistų partija ir monar-

gyvybi- 
lietuvių

Jungtines Valstybes valdo nė 
asmuo, bet įstatymai.

artimos Stalino draugės, ženk
lu, jog vyksta sovietų politikos 
sugriežtinimas sateliniuose

• Pietinėje Korėjoje besiplečiant atentatams prieš ame
rikiečių kareivius, paskelbtas mirties įstatymas. Prie Fusano 
partizanai nužudė 5 amerikiečių kareivius.

< Belaisvių stovykloje Koje saloje vis tebesitęsia neramu- 
tuneliai, kuriais belaisviai susiekdavo tarp ba-

LXVTI M. 23 N. 412 BEDFORD AVE., BROOKLYN 11, N. Y. 1952 M. BIRŽELIO ( JUNE) 6 D. KAINA 10c.

DABAR! MASKVA PLĖS “DIPLOMATINĮ KARĄ
Generolui sugrįžus
Ar Trumaną įtikino?
Ir Pauker eilė atėjo
Laisvė geležėlę rado

JUOZAS TYSLIAVA
Grįžusį iš Europos generolą 

Eisenhowerj Washingtonas pa
sitiko labai iškilmingai.

Bet sostinės gyventojai kal
ba, kad šį kartą Ike atrodęs 
niūrus, susirūpinęs.

Ką gali žinoti. Gal tie armo- 
tų sveikinimai buvo paskuti
niai -tos rūšies sveikinimai ge
nerolui.

Taip, generolui Eisenhowe- 
riui, kuris dabar jau privatus 
pilietis, kandidatas į preziden
tus...

Iš tikrųjų, tai nepaprastas, 
nekasdieninis žygis.

Tai naujas istorijos lapas, į 
kurį buvusiam Europos jung
tinių armijų vadui neužteks į- 
rašyti —

“I Like Ike”.
4= *❖

Kalbant apie tą plieno krl-~ 
zę...

Aukščiausiojo Teismo spren
dimas, atrodo, šį kartą bus įti
kinęs Trumaną, kad ne kiek
vienas prezidento žygis yra. 
teisėtas.

Bet jis sekvestruodamas plie
no pramonę, dar daugiau yra 
pasakęs, būtent, kad konstitu
cija jam leidžianti užimti ir 
spaudą su radiju...

Aukščiausiojo Teismo teisė
jų daugumos sprendimas, tie
sa, nepašalino plieno pramo- 
monės krizės.

Bet konstitucijos krizė yra 
pavojingesnė ir už pramonės 
krizę.

Na, bet dabar, bent tuo tar-

Ana Pauker — Rumunijos 
užsienio reikalų ministeris, po- 
litbiuro šulas ir komunistų 
partijos galva...

Bet štai pranešimuose ir Bu
karešto sakoma, kad Ana Pau
ker, kuri galėjusi, kada tik no
rėjusi, kalbėti telefonu su Sta
linu, esanti išdulkinta lauk.

Be Pauker, iš Rumunijos 
komunistų partijos viršūnių 
yra pašalinta iredaugiau asme
nų.

žodžiu, dabar Rumunijoję 
vyksta tai, kas jau seniai įvy
ko Bulgarijos, Vengrijos, Len
kijos ir Čekoslovakijos komu
nistų partijų sluoksniuose.
‘Nėra abejonės, kad maršalas 

Tito, kurį Ana Pauker dar taip 
neseniai pavadino “kapitalistų 
šunim”, dabar labai gerai jau
čiasi.

Kodėl iš Londono atšauktas Zarubinas?—Stalinas nutaręs sušaukti Į kon
ferenciją satelitiniu valstybių užsienių valstybių reikalų ministrus ~ -Ber

lyne padėtis sunkėja — Rumunijoje nušalinti trys ministrai ’ r .
Stalinas staiga, be jokio pa

aiškinimo atšaukė iš Anglijos 
savo ambasadorių Zarubiną. 
Kas keisčiausia, Zarubinas ne- 
skubinamas sugrįžti ir jam 
duotas trijų savaičių laikas, 
bet jo (įpėdinis nepaskirtas.

Zarubinas buvo vienas iš tų, 
sovietų diplomatų, kurie mėgs-

vaitės greičiausiai ir trauki
niai nevaikščios be specialaus 
leidimo.

Prie demarkacijos Unijos ru 
sai įvedė šviesų gesinimą nuo 
10 vai. vakaro, ir po tos valan
dos draudžiama pasirodyti gat 
vėje.

ėmimus, gražias moteris. Jis 
yra- stiprus išgėrėjas.

Būdamas didelis žūklautoj as, 
jis buvo įstojęs i Ken aristo
kratų žuklautojų klubą. Jis 
buvo sovietų atstovu ministru 
pavaduotojų konferencijose 
Austrijos klausimu ir yra tvie- 
nas iš tų, kurie po Molotovo ir 
Višinskio daugiausiai kartų iš
tarė “nįet’\

Bet kurį laiką aplink jį pra- 
dęjoskUstinemaloiiūsgandai.

Vasario 7 d. Washingtone 
kongreso komisijoje, kuri vedė 
tyrinėjimus dėl Katyno žmog
žudysčių 1940 metais, lenkų 
pulkininkas Grobicki, dabar 
gyvenąs Amerikoje, stebuklin
gai išsigetbėjęs iš mirties, pa
reiškė, jog jis labai tvirtai įta
ria sovietų ambasadorių Lon- 

_done Zarubiną, esant tuo pa
čiu žmogumi, kuris kaip pul
kininkas komandavo įvairioms 
Katyno stovykloms ir buvo pa
tvirtinęs šią žmogžudystę.

Tokiu būdu Londone galvo
jama, kad Zarabino atšauki
mas neesąs nemalonėn pateki
mas. Priešingai, manoma, kad 
Kremlius, negalėdamas sukliu
dyti vakarų Vokietijos įjungi-

ko-

prie amerikiečių tik du praė
jimai palikti.

Už geležinės uždangos didė-. 
j ant devlacionizmui vyksta 
nauji valymai. Rumunų vidaus 
reikalų ministras K. Georges- 
co ir finansų ministras V. Lu
ca atleisti iš pareigų.

Komunikate sakoma, kad jie 
užėmę opurtunistinę dešiniųjų 
politikos liniją ir nutraukę san 
tykius su darbo klase.

Luca iki šiam laikui buvo 
laikomas Rumunijoje komunis 
tu No. 3. Abu jie Išmesti iš ko
munistų partijos.

Pagaliau, paskutiniomis ži- 1 
niomis -Anna Paiiker irgi atleis , 
ta iš užsienių reikalų ministro I 
pareigų ir poĮtbiuro narių. 
Jai, kol kas, payesta antraeilė 
vieta, prieš galutiną likvidavi
mą. s ą L

Du “žvejai” džiaugiasi pirmuoju vasaros atostogų laimikiu

menę, nori išplėsti “diplomati
ni karą” ir Zarubinas, kaip ge
riausias ekspertas vakarų Eu
ropos klausimais, esąs reika
lingas pačioje Maskvoje.

Pagaliau, turimomis - žinio
mis Stalinas nutaręs sušaukti 
visus satelitinių valstybių už
sienių reikalų ministrus į kon
ferenciją, kuri įvyks greičiau
siai Berlyne ar Varšuvoje, pir
mininkaujant Višinskiu!^

Sovietinis blokas esą nuta
ręs pasirašyti taiką su rytine 
Vokietija ir paskelbti nebega
liu© j ančių Berlyno susitarimą.

Pačiame Berlyne nervų ka
ras plečiasi. Rusai įvairiomis 
ekonomiškomis ir policiškomis 
priemonėmis stengiasi užslo
pinti vakarų sektorius. Visi ke
leiviai iš vakarinių sektorių 
nebeleidžiami darbams į ryti
nius sektorius. Autostradoje, 
sąjungininkų patruliui drau-

♦♦ * džiama važinėti. O nuo šios sa
Pirmame Laisvės puslapyje, 

paties Bimbas žodžiais, tvirti
nama, kad “apsišvietęs žmogus 
gali labai gražiai apseiti be jo
kių dvasių ir kunigų”.

Bet štai jau antrame to pa
ties Laisvės numerio puslapy-' 
j e, vedamajame straipsnyje, 
džiaugiamasi, kad “taikai gin
ti??. konferencijoje dalyvavo ir 
Lietuvos katalikų dvasiškijos 
delegacija su vyskupu Palta
roku ir prelatu Stankevičium 
priešaky”.

Magaryčiom, dar pridedama. 
Girdi, “mums labai svarbu, 
kad toje konferencijoje daly
vavo patys žymiausieji Lietu
vos dvasiškijos nariai...”

lų užsienio reikalų ministras 
Edenas pareiškė: “Bet koks 
kėsinimasis prieš Berlyną, ne
žiūrint iš kur jis nekiltų, bus 
laikomas^ kaip tiesioginė ataka 
prieš mūsų kariškas jėga . Mū
sų buvimas čia yra gejįusia 
taikos garantija”.

Sąjungininkų ankštie,
misarai Berlyne įteikė gen. 
Cuikovui protestą dėl paskuti
niųjų įvykių.

Sąjungininkai savo laiške 
kviečia rusus liautis darius ne
santaiką ir, ypač dėl paskuti
niojo rytų Vokietijos saugumo - žiūri, kaip nušalinimą labai 
mlnisterio įsakymo, kuris de
markacinę liniją pavers visai 
neperžengiama...

Sovietiškojo sektoriaus vo
kiečiai gatves nuo vakarų sek
toriaus užsibarikadavo, užvers 
darni akmenimis, iškasdami 
apkasus ir išstatydami kulko
svaidžius. Iš demarkacijos li
nijos pasienio visi gyventojai 
evakuoti ir atsiųsti raudono
sios armijos daliniai. Vietomis 
medžiai iškirsti, - kad karei
viams lengviau būtų stebėti 
priešingą poziciją.

Prie anglų sektoriaus, visi 
praėjimai užbarikaduoti ir

“KORĖJOJE ’ PADĖTIS LABAI SUNKI”

pareiškė Anglijos parlamente Churchillis 
munistai turi milijoną kareiviu, 500 tanku, 1,800 

lėktuvu, iš kuriu 1,000 yra sprausminiai”
Korėjos karas vėl darosi vi

so pasaulio dėmesio centru.
Svarbiausiai, tai vidaus poli

tinė padėtis pietinėje Korėjo
je darosi nepakenčiama. Visa
me krašte siaučia nerimas. Ko 
munistų partizanai išplėtę ak
ciją, turi įtakos ir į parlamen
to opoziciją, kuri prieš dabar
tinį prezidentą Syngman Rhee 
vis didėj-a.

Praėjusią, savaitę Korėjos 
parlamente buvo didelis neti
kėtumas. 96 balsais prieš 3 par 
lamentas pasisakė prieš Syng
man Rhee paskelbtą apgulos 
stovį ir tokiu būdu preziden-

kraštuose.
Tas pats ir Čekoslovakijoje, 

kur iš partijos komiteto paša
lintas gener. sekretorius Valek 
ir dar keletas narių. r z

Didelis valymas vyksta Gru
zijoje, kur pašalintas iš parti
jos generalinis sekretorius 
čarkviani, išbuvęs šiose parei
gose 12 metų. ^Padėtis Gruzijo
je tiek rimta, Jog Stalino įsa
kymu į vietą nuvyko pats NK
VD viršininkas Beria.

Dideli valymai vyksta ir Uk
rainoje.

JAUNIMAS NETURI PASIDUOTI
TREMTIES GYVENIMO APATIJAI

Sakoma Šviesos sambūrio suvažiavimo priimtoje rezoliucijoje — Kodėl 
politiniai veteranai negali pasekti jaunimo pavyzdžiu? — Turėtu būti dir 

bama daugiau dėl Pabaltijo tautu suartėjimo ;

Gegužės mėn. 30-31 d. d. 
New Yorke įvyko “šviesos” 
Ęambūria- visuotinas suvažia- 
vimas, dalyvaujant šiaurinės 
Amerikos skyrių atstovams ir 
Europos bei Australijos Re
gionų skyrių įgaliotiniams.

Suvažiavimas praėjo darbin
goje nuotaikoje, pirmininkau
jant kol. Al. Dauniui ir sekre
toriaujant kolegėms R. čerke- 
liūnienei ir A. Grudzinskaitei. 
Suvažiavimą atidarė 'Vyriau
sio Sambūrio Valdybos pirmi
ninkas dr. J. Petkevičius pa
kvietęs Suvažiavimo dalyvius 
susikaupimu pagerbti šviesie- 
čius, paaukojusius savo gyvy
bę aktyviosios rezistencijos 
eilėse.

Suvažiavimas, apsvarstė pa-

dr. Justas Petkevičius, vice- kėti, kad politinės veiklos ve- 
pirm., Gražina Daunienė, teranai nesugebėtų subordi- 

nuoti savo siaurų grupinių ax~ 
asmeninių interesų 
niams bendriesiems 
tautos reikalams.

Jei artėjanti visų 
jančių veiksnių ir lietuviško
sios visuomenės atstovų kon
ferencija — seimas žada būti 
dar viena laiminga proga, lie
tuvių politinio subrendimo eg
zaminui pakartoti, tai “Švie-^ 
sos” Sambūris reiškia*savo-di- 
džiausiį troškimą: “Vardan tos 
Lietuvos, vienybė težydi!”

IV “šviesos” Sambūris yra 
įsitikinęs, kad išlaisvintos Pa
baltijo tautos, sudarančios na
tūralią interesų bendruomenę, 
turės ir norės ieškoti naujų or-

Gražina Daunienė, 
sekr., Jonas Vilgalis ir Vilius 
Pitkunigis, nariais.

Suvažiavime buvo priimtos 
šios rezoliucijos: ,

I. Lietuviškas Jaunime,
“Šviesos” Sambūris, jung

damas lietuviškąjį jaunimą 
dvasinės rezistencijos kovai už 
mūsų tautos gyvybės išlaiky- 

. mą, kviečia jus nepasiduoti 
tremties gyvenimo apatijai, 
bet veržtis į gyvenamo krašto 
aukštąsias mokyklas, siekiant 
mokslo ir profesinio išsilavi
nimo, kad, išaušus Tėvynės 
laisvės rytojui, įgyto mokslo 
žinias galėtumėte pašvęsti Lie 
tuvos atkūrimo darbui.

IL “šviesos” Sambūris, lai-

Tik pagalvokite: “visų Ta
rybų Sąjungos tikybų atstovų 
taikai ginti konferencija”, ku
rioje dalyvauja vyskupas Pal
tarokas...

Ta konferencija, anot Lais
vės, įvykusi gegužės 9 dieną 
Zagorske, netoli Maskvos...

Nenuostabu, kad ir Bimbos 
organas staiga su pagarba pra
bilo apie Lietuvos katalikų 
dvasiškiją.

Nors Bimba, kaip jau Sa
kiau, tame pačiame savo laik
raščio numeryje ir taip rašo:

“Kas atsitiks su kunigų biz
niu, kai visi žmonės pradės 
gyventi savo protu? Bus ries
tai”

Birželio 1 d. mirė vienas se
niausių lietuvių advokatų Ame 
rikoje, Pranas P. Bračiulis 
(Francis P. Bradchulis) gimęs 
1887 m. lapkričio 6 d. Onciš- 
kiuose, Seirijų valsčiuje, Aly
taus apskr. Palaidotas birže
lio 4 d. Tautinėse Lietuvių Ka
pinėse, Chicagoje. Velionis il
gai sirgo ir buvo ilginamas jo 
sesers žmonas namuose, 240 
Laurel Ave., Wilmette, m.

P. P. Bračiulis mokėsi Seiri
jų pradžios mokykloje ir, be 
to, baięė Gardino keturklasę. 
Į Ameriką atvyko 1883 m. bū
damas 16 metų amžiaus ir, 
dirbdamas dirbtuvėje, 
Chicagos Metropolitan 
nasse College.

Velionis buvo' žymus
visuomenės veikėjas ir priklau 
sė visai eilei vietinių ir nacio- 
nalių organizacijų. Be advo
katūros, kurią .Pranas P. Bra
čiulis pradėjo praktikuoti 1900 
m., Jis dar buvo baigęs moky
tojo mokslus ir kurį laiką bu
vo vienoje Chicagos Public 
School mokytojas.

Adv. P. P. Bračiulis yra SLA 
konstitucijos autorius. Jis bu
vo visos eilės lietuvių klubų ir 
draugijų organizatorius bei

steigėjas. 1911 m. jis su kitais 
laisvos minties žmonėmis Chi
cagoje suorganizavo Tautines 
Lietuvių Kapines, — kapines, 
kur dabar velionio kūnas pa
laidotas.

Velionio adv. Bračiulio nuo
pelnai Lietuvai taip pat yra di
deli. Dar prieš pirmąjį pasau
linį karą jis rūpinosi Lietuvos 
švietimo bei mokslo reikalais. 
Nepriklaūsomos Lietuvos lai
kais rūpinosi Laisvės Paskolos 
bonų pardavimu, o 1920 m. jis 
išvyko į Lietuvą ir ten ėjo at- 
sakomingas pareigas. Buvo Vii 
niaus ir vėliau Kauno apygar
dų teisėju ir t. t. 1923 m. ve
lionio iniciatyva buvo suorga
nizuotas Klaipėdos Kraštui 
Vaduoti Amerikos Lietuvių 
Komitetas, kurio pirmininku 
jam pačiam teko būti. Tais 
pačiais metais jis vedė klaipė
dietę Elzbietą Lacytę. 1927 m. 
prie Klaipėdos miesto jis buvo 
nusipirkęs 200 margų ūkį.

Už nuopelnus tautai ir vals
tybei, Lietuvos Respublika 
advokatą Bračiulį 1934 m. ap
dovanojo Gedimino Ordeno 
ženklu.

Velionis buvo ilgametis Vie
nybės skaitytojas, jos rėmėjas 
ir bendradarbis.

tas pasijuto neberemiamas 
parlamento.

Aštuntosios amerikiečių ar
mijos vadas gen. Van Fleet, 
stengiasi sutaikinti ir sušvel
ninti konfliktą, nes tas galės 
turėti įtakos ir į Pan-Mun-Jon 
derybas.

Pasirodo, gyventojams pri
trūko kantrybės belaukiant 
■taikos, ir esant blogai ekono
miškai padėčiai, visi galvoja, 
kad toliau taip tęsstis negalės.

Pan-Mun-Jone nieko naujo. 
Derybos nedaro jokio progre
so. Priešingai, atmosfera daro
si vis labiau 'ir labiau įtempta, 
jog daugelis stebėtojų galvo
ja, kad artimu laiku galės bū
ti pradėta komunistų ofenzy
va.

Amerikiečiai turi didelį var
gą su komunistais belaisviais 
Koje saloje, kur yra uždaryta 
80,000. komunistų. Kareiviai 
turėjo atsisakyti nuo tunelių 
ieškojimo, kuriais belaisviai 
palaiko ryšius tarp barakų, ne
galėjo priversti nukabinti rau
donas vėliavas, nes belaisviai 
yra tikrais šeimininkais stovyk 
loję. Jau trečias generolas nu
kenčia dėl Koje įvykių ir yra 
nušalinamas nuo pareigų.

Kalbėdamas parlamente, 
Churchillls pareiškė, kad pa
dėtis Korėjoje esanti labai sun 
ki ir pabrėžė, jog tai ne jo, bet 
amerikiečių aukštųjų kariškių 
nuomonė.

•Anglijos krašto apsaugos mi 
nistras Alexander pareiškė, kad 
komunistai Korėjoje ^urit vie
ną milijoną kareivių, 500 tan
kų iri,800 lėktuvu iš kurių 
apie 1,000 yra sprausminiai. 
Maršalas Alexander žada šią 
savaitę Išskristi i Korėją asme 
niškal ištirti padėtį.

Nerami padėtis ir Japonijo
je, kur komunistai sukėlė nau
jas kruvinas riaušes, jog rei
kėjo sumobilizuoti 25,000 poli
cininkų, kad išblaškius mani
festantus, kurie policiją puolė 
su granatomis ir peiliais.

> baigiančios savo kadenciją Vai 
dybos darbą, pareiškė savo 
nuotaikas ir nusistatymą ak- 

uiz tualiųjų klausinių atžvilgiu 
pagrindinius iš jų formaliuo- 
damas savo rezoliucijose.

Sekančiai kadencijai Suva
žiavimas išrinko naują Vy
riausiąją Valdybą šios sudė
ties: dr. Juozas Repečka, pirm.,

Plieno užteks tik 
dviems mėnesiams

Specialtstų apskaičiavimu, 
fabrikuose, kurie gamina įvai
rius namų ruošos daiktus, be
liko plieno atsargos tik vienam 
ar dviem mėnesiams.

Mat fabrikantai nenujausda 
mi, kad plieno Įmonėse strei
kas bus atnaujintas, nepasirū
pino pasidaryti atsargas.

Esant tokiai padėčiai krašto 
gynimo biuras uždraudė plie
ną išvežti į užsienį arba išduo
ti privatiems reikalams.

Trumanas buvo prižadėjęs 
Churchilliui didelį kiekį plieno 
ginklavimosi reikalams, bet da 
bar šis pažadas nebus pildo
mas. Negaus plieno ir kiti Eu
ropos kraštai, tame skaičiuje 
ir Jugoslavija.
■ ‘ Sąryšy su plieno Įmonių 
streiku, geležinkelių kompani- 
jis atleido keletą tūkstančių 
tarnautojų ir kiekvieną dieną 
vis bus jų atleidžiama po kele
tą tūkstančių, nes sulėtėjo 
transportas. Taip pat atleidžia 
mi tūkstančiais kitokių darbi
ninkų, kurie dirbo prie anglių 
pristatymo.

Plieno kompanijos pareiškė 
norą derėtis su unijomis.

savo uždavinių lietuvių tauti
nės gyvybės išlaikymą ir jaus
damas susirūpinimą bei didelę 
atsakomybę už lietuviškosios 
kultūros tremtyje išsaugojimą, 
kviečia . lietuvių. visuomenę, 
stipriau remti tos kultūros in
stitucijas ir individualinių 
žmonių pastangas, palaikan
čias ir kuriančias mūsų Tau
tos dvasines vertybes.

III. “šviesos” Sambūris reiš
kia gilų susirūpinimą ir neri
mą, kylantį stebint kaikurių 
lietuviškų vadovaujančių veiks 
nių savitarpio santykių raidą 
pastarųjų metų bėgyje.

“šviesos” Sambūris, kurio ei 
lėse, siekdami bendrųjų idealų 
gražiai telpa įvairių demokra
tinių grupių jaunesniosios kar 
tos atstovai ir sroviniai nepri
klausantis jaunimas, nenori ti-

glaudesniems savitarpio ry
šiams nustatytf

“Šviesos” Sambūris todėl gi
liai apgailestauja žymios mū
sų visuomenės dalies, o ypač 
bendrųjų visuomeninių institu 
cijų inertiška abejingumą Pa
baltijo tautų suartėjimo idėjos 
atžvilgiu ir kartu kreipiasi į 
visus neparapiškai galvojan
čius pabaltiečius: Bendrų tau
tinių nelaimių dienos, išgyven
tos Tėvynėje prie Baltijos ir 
tremtyje abipus Geležinės Už
dangos, tebūna mums visiems 
nepamirštamu paskatų su kele 
riopai didesniu užsidegimu ir 
ištverme siekti tos didžios va
landos, kada visų trijų likimo 
sutuoktų Pabaltijo tautų vai
kai galės švęsti ir bendrąsias 
savo tautinio triumfo dienas 
po vienu stogu! •

APLINK

Areštavus Prancūzijos 
munistų partijos generalinį se
kretorių Duclos, pas kurį lai- . 
ke demonstracijų buvo rastas 
revolveris, už ką gresia kelių 
metų kalėjimas, politbiuras 
nutarė pasiūlyti gen. sekreto
riaus vietą Francis Billoux, bet 
šiam atsisakius, buvo pasiūly
ta Andre Marty, Odesos revo
liucionieriui, kuris Prancūzi
joje laikomas vienu iš griež
čiausių komunistų.

mai. Buvo rasti 
raku.

• Italijoje 
rinkimuose savo 
chistai.

• Vokiečių
Indokinijoje į komunistų nelaisvę, per Kiniją, Rusiją ir Lenkiją, 
gražinti į Vokietiją, perbėgo geležinę uždangą ir vėl grįžo | sve
timšalių legijoną.

• Amerika, Anglija ir Prancūzija nutarė sovietams pasiū
lyti apriboti apsiginklavimą, kad sovietų, amerikiečių ir kinų 
jėgos būtų nedidesnės kaip po pusantro milijono kareivių.

• Priešingai, kaip buvome pranešę, belgų spauda skelbia, 
jog anglų diplomatai, dingę praėjusiais metais Guy Burges ir 
Donald Mac Lean esą nužudyti sovietų žvalgybos prie Toma 
(Centrinėje Azijoje) ir apie taPanglai būk turi žinių.

• Eina gandai, kad Belgijos karalius Baudouin I susituoks 
su princese d’Aoste.

• Prancūzijoje, paskelbus aukso paskolą, su tvirta garan
tija, vien tik Paryžiuje žmonės sunešė per pirmąsias keturias 
dienas 17 tonų aukso.

• Už kolaboravimą su vokiečiais Prancūzijos kalėjimuose 
tebelaikoma 2,775 kalini^.'

• Pabėgęs iš Vengrijos buv. krašto apsaugos ministras 
Barta pareiškė, jog 1946 metais jam maršalas VoroMlovas sakęs, 
kad Sovietų Sąjunga turi bakteriologinius ginklus, galinčius nu
galėti visą pasaulį.

• Italų socialistų atstovas Nenni pasiūlė Gasperiui ben
dradarbiavimą, jei Italija pasitrauks iš Atlanto sąjungos.




