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I DABAR
Worcesterio lietuviams 
Ne paremti, bet perimti' 
Mūsų draugijų ateitis 
Dr. A. Graičiūnui mirus

JUOZAS TYSLIAVA
“Visi lietuviai balsuokime už 

lietuvį, siekiantį valstybės re
prezentanto pareigų*.

Tokiais ir panašiais žodžiais 
Amerikos Lietuvyje bylojama^ 
apie jauną Worcesterio lietuvį 
Joną Pigagą, kandidatuojantį 
į Mass, valstybės legislatūrą.

Reikia pastebėti, kad Wor
cesterio lietuvių kolonija, pati 
gausiausia toje valstybėje, jau 
ne kartą yra pasireiškusi savo 
dzūkišku vieningumu.

Dabar, Jonui Pigagai kandi
datuojant į legislatūrą, Wor
cesterio lietuviai turi progos 
dar kartą parodyti, ką jie gali.

Sėkmės jiems ir jų kandida
tui !

♦ ♦♦
Praeitame Vienybės- nume

ryje vienas mūsų bendradarbis 
rašo, kad “naujieji ateiviai tu
rėtų paremti SLA”.

Faktinai, naujieji ateiviai tu 
retų perimti SJLA.

Ir ne tik SLA. Seniesiems at. 
teiviams senstant ir mirštant, 
mūsų organizacijų išlaikymo 
klausimas kasdien darosi opes
nis. '

Tik naujieji ateiviai, vadi
nami naujakuriai, sąmonin
gai paveldėdami senosios kar
tos sukrautąjį kraitį, gali iš
gelbėti mūsų organizacijas.

Priešingu atveju, daugelis 
mūsų organizacijų susilauks ‘ 
Jsv. Vincento draugijos likimo.

♦ ♦ ♦
Kalbamoji šv. Vincento drau 

giją, ilgus metus veikusi New 
Yorko apylinkėje, neseniai bu
vo likviduota.

Bet, kaip ji buvo likviduota?
Likusieji senieji šv. Vincento 

draugijos nariai, negaudami 
“naujo kraujo”, nutarė pasi
dalinti iždu.

Kiekvienam tos draugijos 
nariui teko, rodos, po 104 do
lerius...

Tai vis jaunosios kartos ir 
naujųjų ateivių apatijos, arba 
nenoro eiti seniesiems veikė
jams į talką rezultatai

♦ ♦ ♦
Apie neseniai mirusį dr. A. 

Graičiūną R. Mizara Laisvėje 
rašo:

“...Dr. Graičiūnas man pati
ko, kad jis atsisakė priimti iš 
Smetonos Gedimino kavalie
riaus ordiną’*.

Mizara sako, kad velionis 
apie tai rašęs “savo bičiuliui 
Dr. A. Petrikai”.

Ar dr. Graičiūnui iš tikrųjų 
buvo siūloma tas “Gedimino 
kavalieriaus ordinas”, nežinia 
ir pagaliau tai nesvarbu.

Tuo tarpu mums žinoma, o 
tai gali būti svarbu ir kitiems, 
kad, pavyzdžiui, Mizara yra 
aukojęs vieną dolerį... Smeto
nos Ginklų Fondui.

Įdomu, kaip šis priminimas 
Mizara! patiks.♦ ♦ *

Dr. A. Graičiūnas mėgdavo 
rašyti laiškus.

Vienybės archyve yra kele
tas tuzinas jo laiškų. Pavyz
džiui, viename jis rašo:

“Atmetus tokius Andriulius, 
Prūseikas, Bimbas,' Mizaras ir 
kitus bolševikinės matuškos 
Rusijos interesams parsidavu
sius tuti Iruti, visos lietuvių 
srovės, mažiau ar daugiau, 
tarnauja visų mūsi^ motulei 
Lietuvai.**

Taip Graičiūnas rašė 1936 
metais. ‘

Vėliau, sovietams okupavus 
Lietuvą, velionis susidėjo su 
buvusiais idėjos priešais.

Toks buvo Graičiūnas.
V

Chicagos lietuvių laikraščiai, 
lyg susitarę, tyli dėl Atspin
džių žurnalo, kuris, reikia pri
pažinti, yra gana įdomus.

Berods, tai jau ne pirmas 
kartas, kai seni, gauroti spau
dos vilkai baidosi bet kokios,

KARO PAVOJUS TEBĖRA DIDELIS
Jo išvengimui Europoje reikia tuojau statyti užtvarą, — sako gen. 
Gruentheris. — Jei rusai pultų rytoj, mes negalėsime jų sulaikyti — 
Pavergtų tautų be karo, metant parašiutais revolverius, neišlaisvm- 

sime ir būtų pavojinga kurstyti rezistenciją
Tur būt nėra kito žmogaus, 

kuris, po gen. Eisenhowerio, 
taip gerai pažintų Europą ir 
jos problemas, kaip gen. Al
fred Gruenther, Atlanto armi
jos štabo viršininkas.

Armijos vadai keitėsi, bet 
štabo viršininkas buvo tas 
pats, nes gen. Ridgway žinojo, 
kad jis nėras kito tokiotkario, 
kuriam strategija yra, kaip lo
šimas kortomis.

Jis žino viską. Jei Frankfur
te amerikiečių karininkų ra
movėje trūksta poros kėdžių, 
Gruentheris žino. Jei koks Ro- 

-terdamo ginklų fabrikantas su 
lėtino ginklų gamybą, nes vie
na kuri jo mašinų sugedo, 
Gruentheris irgi žino. Iš savo 
kambario, kuris yra priešais 
gen. Ridgway ir maršalo Mont
gomery Gruentheris “mato” 
kaip kino ekrane, kas dedasi 
keliuose tūkstančiuose fabrikų, 
kurie kala ginklus sąjunginin
kų armijai/

Praėjusią savaitę prancūzų 
savaitraščio Carrefour bendra 
darbis Michel Clerc kreipėsi į 
gen. Gruentherį, klausdamas, 
ar jis laikąs sovietų pavojų 
taip pat dideliu, kaip ir pasi
rašant Atlanto paktą.

Į ši klausimą gen. Gruen
theris atsakė:

— Pavojus tebėra toks pat. 
Niekas iš Kremliaus laikyse
nos mums neleidžia manyti, 
kad tai, kas buvo tikra 1949 
metais, nustojo būti šiandieną. 
Vakarų Europa šiandien turi 
užtikrintą nuotaiką. Ji pasiti
ki savimi, ko mes norėjome, 
atvykę 1951 metais. Tiesą pa
sakius, ji net perdaug savimi 
tikra. Ir su turimomis jėgomis 

ANGLIAKASIAI DAR NESTREIKUOS...

Jugoslavijos diktatorius Maršalas Tito

net menkiausios, konkurenci
jos. .

Kai dėl Atspindžių pastabė
lės, būtent, kad Vienybė persi
spausdino jakubėno straipsnį, 
Ui — ką gi?

Jai “deimančiuko” antraštė 
tiktų tik tuo atveju, jeigu iš 
tikrųjų kiekvienas lietuvis 
džiaugtųsi, geležėlę radęs...

Tuo labiau,'kad, pavyzdžiui, 
JakŪbėnas mums iš anksto 
parašė: •

“AI asmeniškai neturiu nie
ko prieš, jei Vienybėje panau- 
dotumėt, ar perspausdintumėt 
mano straipsnius— nei už vie
ną nesu gavęs nė cento**.

gal kiek perdėtas toks pasiti
kėjimas.

— Bet jei rusai pultų rytoj?
— Jei rusai pultų rytoj, mes 

dar nesame tokioj padėty, kad 
galėtumėm juos sulaikyti. AŠ 
esu įsitikinęs, kad lemiama 
pergalė būtų mūsų pusėje. Bet 
kokia kaina! Reikia būtinai 
statyti užtvarą čia, Europos 
kontinente, ir tuojau. Sakoma 
(tai gen. Bradley sakė), kad 
1954 metai bus patys pavojin- 
giausieji. Aš netikiu. Pavojus 
yra nuolatinis. Ir jei mums pa 
vyks išlaikyti ginklavimosi 
tempą, mums pavyks jį suma
žinti...

Michel Clerc pastebėjo gen. 
Gruentheriui, jog Londonas ir 
Paryžius prašė sušaukti nau
ją Atlanto Tarybos posėdį, jei 
galima tikėti gandams, pasiū
lyti peržiūrėti NATO planus ir 
sulėtinti apsiginklavimą.

— Man yra sunku pasakyti, 
kokie nutarimai bus priimti 
Taryboje. Bet aš galiu patvir
tinti, kad Lisabonoj priimti nu 
tarimai, būtent, 50 sausumos 
kariuomenė divizijų ir 4,000 
lėktuvų, gali būti įgyvendinti, 
arba kiekvienu atveju netoli 
to skaičiaus įgyvendinti.

— Ar šių uždavinių pasie
kus, naujai išrastieji ginklai 
neapvers aukštyn kojom kla
siškosios strategijos? Kitaip 
3ąkant,.,ar verta europiečiams 

" aukotis, Jef ~ naujoji' armija" 
taps muziejine liekana?

— Aš turiu sūnų, kuriam 24 
metai amžiaus ir šiuo metu jis 
kovoja Korėjoje. Jis buvo su
žeistas į plaučius. Aš norėčiau 
žmones pakeisti mašinomis. 
Bet Korėjos karo pamoka įro-

John L. Lewis

John L. Lewis, susirinku
siems pas jį 200 delegatams į 
specialų angliakasių unijos 
vykdomojo komiteto posėdį 
pranešė apie vedamas derybas 
su antracito kasyklų savinin
kais.

Kalbama, kad John Lewis 
pasiryžęs laikinai su jais susi
tarti norėdamas laimėti dery
bas su kompanijomis, kasan
čiomis minkštąsias anglis.

Su pastaromis angliakasių 
unijos sutartis baigiasi rugsė
jo 30 d.

do, kad pėstininkai triumfuo
ja. Komunistai be lėktuvų, ne 
žiūrint mūsų aviacijos viršiji
mo, laikėsi dvejus metus. Ato
minė bomba? Aš netikiu, kad 
ji būtų efektyvi.

Paliesdamas gen. Eisenhowe
rio kalbą, kuri buvo sujaudi
nusi Europą, gen. Gruentheris 
paaiškino Atlanto’armijos tiks 
lūs.

— Reikia būtinai palaikyti 
viltį. tautose anapus geležinės 
uždangos. Bet aš netikiu, kad 
mes galėtumėme jas išlaisvin
ti be karo. Šiuo metu toks klau 
simas nesvarstomas. Antra ver 
tus, man atrodo nenaudinga ir 
net pavojinga būtų, bandyti 
kurstyti anapus geležinės už
dangos rezistenciją, kad im
tųsi sabotažo ir slaptų kovos 
veiksmų. Represijos bus bai
sios, didesnės*, negu vokiečiai 
naudojo okupuotoj Europoj. Ir 
ne parašiutais mėtydami re
volverius, mes neišlaisvinsime 
Rytų Europos. Vienintelis da_

TITO AMERIKAI DUOS AVIACIJOS BAZES
4 j ■

šią savaitę Anglijos užsie
nių reikalų ministras Anthony 
Eden, Jugoslavijos vyriausybės 
kviečiamas, susitiko su marša
lu Titu, kuris, beje, neseniai 
vedė 25 metų amžiaus studen-

Tai pirmą kartą po karo 
anglų užsienių reikalų minist
ras lankosi Jugoslavijoje.

Tarptautinės politikos ste
bėtojai šiai kelionei teikia 
daug reikšmės, nes pasikalbė
jime dalyvavo ir amerikiečių 
atstovas.

Dar prieš metus laiko mar
šalas Tito nerodė jokio noro 
įjungti Jugoslaviją į vakarų 
valstybių bloką. Tačiau Tito 
nekartą pareiškė, kad Jugo
slavija priešinsis sovietų agre
sijai. Pagaliau Tito nutarė pa
sirašyti sąjungą su savo kai
mynais, Graikija ir Turkija, 
kas vakariečių akyse reiškia 
pergalę.

Šiandien Tito yra pasiruošęs 
palaipsniui įsijungti į vakarų 
gynimosi sistemą. Jis pasiry
žęs pasirašyti sąjungą su Itali
ja, ir Amerikai duoti Jugosla
vijoje aviacijos bazes.

Anthony Eden Jugoslavijoje 
išbus iki ateinančios savaitės 
pradžios ir paskui vyks į Vie
ną, kur pakviestas Austrijos 
vyriausybės.

Prieš kiek laiko. Tito buvo 
pareiškęs, jog Jugoslavijai te

■SX

PRANCŪZIJA NAUJOS KRIZĖS IŠVAKAREJE
Pinay vyriausybė nepajėgia kovoti su gyvenimo brangumu — Ame
rikiečių turistai aplenkia Prancūziją, kurioje nesvetingai pasitinkami 
— Ispanija paveržė turistus, o Vokietija užkariauja Europos rinkas

korespondento Europoje pranešimas)

Argi Pinay vyriausybei bus 
nepasisekę atstatyti Prancūzi
jos ūki?

Tokį klausimą šiandien sta
to visi didieji Prancūzijos laik

Iykas, tai — bandyti išlaikyti 
tų tautų pasitikėjimą mumis, 
jiems parodant, kad mes esą1- 
me stiprūs ir vieningi.

•:W\.

begrosią pavojus iš Kominfor- 
mo kraštų.

“Jugoslavija”, sakė jis, “ga
li sėkmingai gintis nuo bet ku
rios vietinės atakos, tai yra 
prieš sovietiškus satelitus. Bet 
padėtis pasikeistų, jei ši ata
ka būtų remiama sovietų”.

Be to, jis nesitiki. Kodėl? 
Todėl, kad “Sovietų Sąjunga 
bijosi pradėti tokią ataką, 
vengdama sukelti pasaulinį 
karą”. Mat, Tito yra tikras, jog 
vakarai Kremliui neleis išeiti 
į Viduržemio jūrą.

Tokiu būdu Tito užtikrintas, 
kad jo diktatūrai nėra pavo
jaus. Joks satelitas be Krem
liaus paramos nedrįs jo pulti, 
o Kremlius vengs sukelti pa
saulinį karą ir tokiu būdu Ti
to, su vakarų “palaiminimu”, 
galės ramiai viešpatauti. Bet 
“palaiminimo” jam neužtenka, 
Ir jis prašo iš Amerikos dar 
99 milijonų dolerių.

Tito komunistinė diktatūra 
Amerikai jau kaštavo apie bi
lijoną dolerių ir ši suma buvo 
sunaudota sutvirtinimui Jugo
slavijoje komūnlstinio rėžimo.

šį kartą už ginkluotą para
mą Tito sutinka Amerikai duo 
ti aviacijos bazes Jugoslav!jo
jos teritorijoje, iš kurių sąjun
gininkų lėktuvai galėtų rusų 
agresijos atveju bombarduoti 
Vengrijos, Bulgarijos ar Rumu 
nijos aerodromus.

raščiai, iš naujo pradėjus kilti 
kainoms.

Sausra ir kreditų iš Ameri
kos “of shore” formoje suma
žinimas, atrodo pribaigs Pinay 
drąsų bandymą pastatyti Pran 
cūziją ant kojų. Po keturių mė 
nėšių sėkmingos kovos su kai
nų kilimu, per kurią buvo re. 
alizuotas didelis progresas, 
nuo vasaros vidurio vėl padė
tis pablogėjo.

Per paskutiniuosius metus 
Prancūzijos kainos pašoko 
22%, kada Vokietijoje tepaki
lo 13%, o Anglijoje 15%.

Prancūzijos eksportas suma
žėjo. Pajamos iš turistų taip 
pat. Jei 1950 metais amerikie
čiai turistai Prancūzijoje pa
liko 79' TrilHjoifūš 'dčieMų; tai 
šiais metais atvežė tik 61 mi
lijoną. Turistus labiau vilioja 
Italija, Anglija ir Ispanija.

Dar niekad Ispanija nema
tė tiek turistų iš visų pasaulio 
šalių kaip šią vasarą. Net 
prancūzai vyksta atostogų į Is 
paniją, o amerikiečiai ten ne
pasitinkami, kaip Prancūzijoj, 
tokiais plakatais, kaip “U. S. 
go home”, bet priešingai, Ispa
nijoje jie randa nuoširdų pri
ėmimą.

Jei Anglijoje per Shakes- 
pears festivalą StratforčLon- 
Avon už du doleriu galima bu
vo gauti gerame viešbuty kam
barį su pensijonu, tai Prancū
zijoje Orange festivale už 
daug prastesnį kambarį ir 

I

• Indokinijos komunistų vadas Ho Chi Minh, kuris rim
tai serga smegenų paralyžiumi, atsisakė vykti i Maskva gydytis.

• Kalbama, jog Belgijos karalius Baudouin I susituoks su 
Liuksemburgo princese Elizabieta.

• Italijoje 80 metų amžiaus Gino Abate, norėdamas įro
dyti, kad jo širdis tebėra jauna, įlipo į Rose kalną 13,800 pėdų 
aukščio.

• Grupė amerikiečių Irane rado naujus naftos laukus, iš
kurių per metus galima bus gauti 38,000 tonų naftos. Doill Exco 
bendrovė jau veda derybas su Mossadeghu, kad gavus eksloa- 
tavimo teises. •

• Buvęs Hitlerio ministras dr. Schachtas, didelis specialis
tas ekonominiais klausimais, Irano vyriausybės kviečiamas, nu
vyko į Teheraną ir tarėsi su Mossadeghu.

• Trygve Lie, JT sekretorius, Paryžiuje matėsi su Schu
mann ir aptarė busimosios sesijos darbotvarkę, ypač kiek tai 
liečia į ją įrašytus Tuniso ir Maroko klausimus.

• Buvęs Egipto karalius Farukas Romos priemiestyje nu
sipirko vilą, kurioj mano pastoviai apsigyventi.

• Prancūzai pastatė sprausminį lėktuvą “Mystere 4”, ku
ris esąs geresnis už amerikiečių “Sabre F-864”. Amerika jau už
sakė 260 tokių lėktuvų dėl Europos armijos.

• Prancūzų kunigas Simon, Paryžiuje per vandens sporto 
šventę nuo 105 pėdų bokštelio nušoko į Senos upę.

• Churchilliui, kuris šiuo metu atostogauju pietinėje Pran 
cūzijoje Cap d’Ail, suteiktas to miestelio garbės, mėro Vardas.

• Stevensonas pareiškė, jei bus išrinktas prezidentu, ne- 
paskirs prie Vatikano ambasadoriaus.

• Romoje, Vatikanui darant spaudimą, Italijos vyriausy
bė uždarė 22 amerikiečių protestantų bažnyčias, į kurią? pasku
tiniu laiku perėjo labai daug italų katalikų. <

maistą teko mokėti tris kar
tus daugiau.

Kada Marselyje (Prancūzi
joje) paprasti pietūs kainuoja 
penki doleriai, Barcelenoje (Is 
panijoje) tokius pat pietus ga
lima pavalgyti už pusantro 
dolerio.

Jei 1947 metais Prancūzija 
eksportavo už 10 bilijonų fran 
kų per mėnesį prekių, tai tik 
todėl, kad Vokietija tada su 
savo prekėmis nekonkuravo, 
šiandien jos prekybos defici
tas siekia 168 bilijonus. Vokie
tija su savo automobiliais bai
gia paveržti iš prancūzų rinką 
visoje Europoje ir šiandien 
Prancūzija automobilius bega- 
mina beveik^tlk savo vidaus 
rinkai. Tekstilės krizė irgi ple. 
čiasi ir^ikuri^aiKiykloėrft^ 
ri dirbti* sulėtintai Visur yra 
prekių perteklius, tuo tarpu 
žmonėms trūksta pinigų.

Jei Prancūzija šiandien ne
gauna “of shore” užsakymų, 
tai tik todėl, kad jos gamina
mi ginklai yra brangesni.

Kai kurių firmų gyvybei pa
laikyti vyriausybė priversta 
primokėti prie importuojamų 
prekių. Sakysim*, vyriausybė 
padengia beveik pusę kainos 
lėktuvo, kurį nacionalizuota 
Air — France bendrovė perka 
Amerikoje.

šitokiai padėčiai esant, ne
žinia, kaip pavyks išspręsti Pi
nay ateinančių 'metų biudžeto 
klausimas, ir galimas dalykas, 
kad Prancūzija susilauks dar 
vienos vyriausybės krizės.

i



\i nm ko> Lietuviu Savaitė
HARTFORDO LIETUVIU ŽINIOS

HARTFORD, CONN. — Mi
lijonas žmonių stebėjo jspūdin 
gą rugsėjo 9 tabako festivalo 
gražų paradą — eiseną, kurio
je dalyvavo virš 3,000 žmonių, 
kariuomenės daliniai, organi
zacijų ir įvairių tautų dalyviai, 
didžiųjų pramonės firmų ir 
fabrikų grupės su orchestrais 
ir išpuoštais vežimais, žodžiu, 
šis tabako festivalas ruošia
mas reklamos tikslu) buvo la
bai panašus į garsųjį New 
Orleans Užgavėnių karnavalą.

Siame tabako festivale visad 
dalyvauja Hollywood© artistai, 
laikraščių, radijo ir televizijos 
korespondentai įvairios meni
nio talento žvaigždės ir Conn, 
ir Mass, valstybių dignitarai.

šis paradas ir šiemet sutrau 
kė milijoną žmonių. Hartfordo 
miestas buvo lyg surakintas, 
jokio judėjimo negalėjo būti 
miesto centre, kuomet milži
niška masė žmonių 
valstybių suvažiavo 
Ii-
Eisena tęsėsi apie 

programa Bushnell 
sėsi valandą laiko
buvo keletas desėtkų tūkstan
čių.

Lietuviai Floridoj
MIAMI, FLORIDA. — žino- 

mi Philadelphijos lietuviai, D. 
Slivynas su žmona ir dukra, 
čia kiek anksčiaus atidarė la
bai puošnią užeigą, esančią 
105 N. E. End Ave. — 211 N. E. 
1st St. Didelė salė, du barai ir 
t. t. Kaip žinoma, Slivynai tu
ri vasarvietę Lake George, N.

gra-

Paul Ūsonis savo Southern 
Cross viešbutį išnuomojo gydy 
tojų ir slaugių draugijai. Beje, 
Usonių duktė Helen praeitą 
vakarą ištekėjo. Sėkmės jai.

C. K. Braze

LIETUVIAI BUVO VISŲ DĖMESIO CENTRE
BROCKTON, MASS. — Lie- 

tuvių bakūžėje vykusioj! rug
sėjo 6—13 d. lietuvių liaudies 
meno paroda jau uždaryta bet 
įspūdžiai iš jos dar ilgai pasi
liks lankytojų atmintyje. Lais
vai besiplakanti Lietuvos tris
palvė, gimtosios sodybos kry
žius, dailiai išlaikoma bakūžė 
ir kruokščiai įrengta joje pa
roda nukėlė lietuvius į praei
ties. laisvės, laimės ir kūrybi
nio darbo laikus, sustiprino 
ryžtą kovoti už savosios tėviš
kės išlaisvinimą ir lietuvybės 
išlaikymą svetimuose kraštuo
se, o kitataučiams parodė mū-

iš dvejų 
j festiva-

3 valandas, 
parke tę- 

ir žiūrovų

A.
ALUS,

2207
DEGTINĖ, VYNAS
N. 2nd STREET,

REgent 9-4156

KARLONAS
Funeral Home

Lietuviams tarnauja dau
giau, kaip 20 metų. 

280 CHESNUT STREET, 
NEW BRITAIN, CONN. 

Tel. 9-1181
41

savo rolę

festivalo 
finalinių

DIDELĖ PUOTA PAKNIŲ FARMOJE

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

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

Philadelphia, Pa.

SIMON’S CAFE
S. KRAUČIUNAS. Sav. 

Pirmos rūšies maistas 
DU BARAI 

šokiai penktadieniais ir 
šeštadieniais

26 ANDOVER STREET.

2-8568

..................................... — ii r

Liberty federal savings
AND LOAN ASSOCIATION

Publikoje buvo iš visų apy
linkių lietuvių, bet parade da
lyvavo tiktai vietiniai lietu
viai, su savo išpuoštu vežimu, 
kurį savo lėšomis paruošė 
tremtiniai su užrašu ant veži
mo šonų: “When Communists 
Dies Lithuanians will Have 
Festival!” Kitame šone užra
šas: “When Communists Dies 
Lithuania Will Live Again!”

Bushnell parke programoje 
dalyvavo įvairių tautų grupės. 
Lietuviai pasireiškė su tauti
niais šokiais, vyrų choras va
dovaujamas J. Petkaič
žiai dainavo ir lietu via/ susi
laukė šiltų aplodismentų iš 
publikos. Lietuviai 
atliko gražiai.

Kara; lene tabako 
buvo išrinkta iš 40
gražuolių, parinktų iš 300 gra
žuolių. Hartfordo lietuvaitė 
Geležiniutė buvo išrinkta kan
didate kaip mūsų lietuviškos 
bendruomenės atstovė, klubo 
pastangomis ir iniciatyva. Ki
ta kandidatė lietuvaitė buvo 
Judy Laukaitis iš Southerlan- 
do, Mass. Šios dvi lietuvaitės 
buvo išrinktos į finalistes. Ka
ralienės garbę ir davanas lai
mėjo vokietaitė Gaigl. Viena 
iš lietuvaičių Laukaitytė buvo 
išrinkta karalienės palydovė. 
/;aigl su palydovėmis gavo 3 
mėn. ekskursiją lankytis did
miesčiuose.

Karalienės karūnaciją atli
ko gubernatorius John Lodge.

Reikia pasakyti, kad mūsų 
klubo direktorių iniciatyva ir 
pastangomis įjungti lietuvišką 
bendruomenę į šio festivalo ei 
seną ir meninę tarptautinę 
programą yra sveikintinas da
lykas. Tai nuopelnai klubo di
rektorių ir mūsų naujakurių, 
kurie savo lėšomis paruošė lie
tuviškąjį vežimą, gražiai taba 
ko lapais dekoruotą ir sų šū
kiais ant vežimo šonų pasisa
kydami, kad kai komunizmas 
mirs, lietuviai savo festivalus 
surengsią.

Reikia pasakyti, kad taba
ko augintojas, jaunas ameri
kietis lietuvis J. Balazaras, la
bai daug garbės užsipelnė, 
daug darbo įdėjęs ligi Hart
fordo lietuviai visus .pasiruoši
mus įvykdė. Jo talka buvo į- 
vertinta klubo direktorių ir vi
sų Hartfordo lietuvių. Belaza- 
ras, East Windsor tabako ūki
ninkas, lietuviškai silpnai kal
ba, bet šimtu nuošimčių lietu
viškai samprotauja, pavyzdin
gas lietuvis patriotas.

Kur dingo 73?
DETROIT, MICH. -

Nr. 36, Vasario 16 gimnazijos 
moksleivių šelpimo reikalu ra
šo: “Jau esame paskelbę 72 
Vasario 16-osios gimnazijos re 
mėjų būrelius. Šiandien skel
biam vienuoliką naujų būre
lių: 74 ir 75... 83...”

Perskaičius šią statistikėlę, 
tuojau metasi į akis, o kur din 
go, tas nelaimingasis mokslei
vis, pagal Nr. 73?

Priežasčių neieškokim, jos 
savaime matos. Ne dėl garbės, 
bet dėl artimui pagalbos pra
nešam: Šelpiamojo būrelio Nr. 
73 iniciatoriai yra: Lietuvos 
Rezistencinės Santarvės, 2-as 
skyrius Detroite ir jo nariai 
yra pasiėmę globot 1-os klasės 
mokinę Ireną Janušaitytę. 
Pinigai, $40.00 už rugpiūtį ir 
rugsėjį mėnesį jau pasiųsti 
gimnazijos vardu. Už likusius, 
1952 m. 3 mėn. pinigai baigia
mi rinkti ir tuojau bus Išsiųsti, 
su mokine Janušaitytę už
vestas asmeniškas susirašinė
jimas ir kiekvienas narys ža
da ją ir jos globėjus remti as
meniškai.

L. R. S.. Detroito 2-ras sky
rius, centrui, Lietuvos laisvi
nimo reikalams pasiuntė $112. 
Skyrius nedidelis skaičiumi, 
bet narių pakili nuotaika, jaut 
rus lietuviškuose reikaluose ir 
giliai pergyvena visokias par
tinių rietenų negeroves. V.

ūkis

MC.

Dirva

M* NORTH BROAD STKKKT 
(Temporary Addroea)

■t 202-04 North Broad Street 
8TATXMENT OF CONDITION

ASSET8 
eaa .............88.318.894

25.548 
82.997 

175.000 
1.112.03 S 

160.004
22.723

Ūsam ob Sarfact Aeeootta .... 
Hobm Loan Bank Block. . 

Cash an Hand and in Banka .... 
Oflfc* BnlMLnc and Equlpaaant . . 
Larkina Lot----- k* 15 Rae* Stmat

XJABTLITIXS

<Mht UAMIMKa ...............................
EBpIeraaa' RMlrcmaet Itwrra . . 
OUmt Specific RaMrvea................
General Baaerrea . . . *295.500 
kerptai............................. 252.278

*50.000 
SA.431 
10.311 
13.077

BACH’S CAFE
Alus, vynas, likeris. 

Visada draugiška nuotaika. 
6029 TORRESDALE AVĖ., 

Philadelphia 24, Pa.
JE 5-9643

WILLIAM VALAITIS
Visokeriopas automobilių teitymat 
730-2 E. Moyamenaing Av« 

Philadelphia, Pa.
Tel. Howard 8-0596

J. MARKIEWICZ 
.AND 

SONS, Ine. 
Laidotuvių \ Direktoriai 

15 Trumbull Street 
New H&veti, Conn. 
Tel. LOcusk 2-9229

1

Gerai žinomas New Jersey 
nekilnojamo turto verslinin
kas Julius Paknis praeitą pa
vasarį nusipirko moderniškai 
įrengtą 130 akrų farmą, esan
čią Chester, N. J. Praeitą sek
madienį, rugsėjo 14 d., įvyko 
tos farmos “aplaistymas”. Bu
vo sukviesti visi artimiauJ 
Paknių draugai. Vaišės, kurias, 
rodos, J. Kralikauskas palygi
no istorinei Vytauto Didžiojo 
Lucko puotai, prasidėjo apie 1 
vai. ir tęsėsi iki sutemų. Pir
miausia svečiai bei viešnios 
apžiūrėjo farmą, jos pasta
tus, įrengimus, gyvulius ir t. t.

Reikia pasakyti, kad Paknių 
farma su savo lotamngais gy
venamaisiais namais, mauuy- 
mosi baseinu ir kitais trooe- 
tiais daro didelio dvaro įspū
dį. šiame pieno ūkyje Pacais 
turi ir “kumečių”, bet jie gy
vena atskiruose, taip pat pui
kiai įrengtuose, namuose, turi 
savo automobilius ir t. t. Tai 
yra pavyzdingas pieno
pilna ta žodžio prasme. Neto
liese ganosi kelios dešimtys 
veislinių karvių, ir kai kurios 
jų yra vertos po 1,000 dolerių. 
Tarp kita ko, Paknis svečiams 
pademonstravo savo ristąjį 
arklį, su kuriuo jis' neseniai 
vietos ūkio parodoje laimėjo 
pirmąjį prizą. Kaip pavyzdių- 
gai, iki smulkmenų, šis ūkis 
yra įrengtas., rodo toks faktas: 
karvėms girdyti, yra įtaisyti 
“automatai”. Galvijui paspau
dus snukiu tam tikrą ant me
talinio stulpelio uždėtą dube
nėlį, vanduo ima veržtis į vir
šų, ir tuo būdu karvės visada 
gauną šviežio vandens. Aplink 
gyvenamąjį namą didelis so
das, pilnas įvairių vaismedžių.

Kalbant apie gyvenamąjį na 
mą, jis tikrai daro rūmų įspū
dį. Pavyzdžiui, vadinamame 
salone gali lengvai sutilpi apie 
200 svečių. ♦ •

Na, bet grįžkime prie puotos, 
kuri prasidėjo farmos pavilijo- 
ne ir baigėsi atvirame ore, ke
pant dešreles ir steikus tam 
tikrame, lauke įtaisytame, pe
čiuje. Čia pat, prie “lauko pe
čiaus”, Paknių svečiai buvo 
vaišinami ir gėrimais, kurių 
pasirinkimas atitiko kiekvieno 
skonį. Čia įvyko kalbos, kurias 
pradėjo artimas Paknio drau
gas, žinomas Newarko veikė
jas, Juozas Kralikauskas. Čia 
pat Baltosios Lelijos choristai, 
vadovaujant adv. Pauliui, Ve_

lyviui, Šukiui ir net pačiam 
šeimininkui, skambėjo įvai
riausios dainos. Beje, dienos 
metu tokia dainų programa 
vyko didžiajame Paknių namo 
salone, kur prie pi^no sėdėjo 
prof. J. Žilevičius, o aplink jį 
sustojusios moterys dainavo 
lietuviškas ir angliškas dainas.

šiame Paknių farmos “ap
laistyme” dalyvavo tiek daug 
svečių, kad iš šalies žiūrinčiam 
į keliomis eilėmis išsirikiavu
sius automobilius, atrodė, lyg 
tai būtų piknikas. Vargiai Jū
sų reporteris sugebės atsimin
ti visus puotos dalyvius, bet 
Puvo pastebėti: Diliai, Gudai, 
Budreckiai, Bujauskki, Stošku. 
vienė (solistės Stoškiūtės mo
tina), jos -sesuo p-nia Styles, 
abi Trečiokų šeimos, Bezgelai, 
Petruliai, ; Vencevičiai, Noru- 
šiai, Mikioniai, Teleišiai, Kati
liai Gareliai, žiugždienė, Cir- 
rinskai, Sinušienė su sūnum, 
Silvestravičius (New Jersey le
gislatures narys), Lelešienė, 
Pauliukonis, Norvaišai, Šukiai, 

. Kralikauskas, dr. Mickevičius, 
BoreikaL-.Velyviai, adv. Paulis 
su žmona, Tysliava su sūnum, 
Mašinauskas, Liskus, Beržai ir 
kt.

Kaip jau sakyta, puota, bai
gėsi" vakaro sutemose. Bet sve
čiai,- ‘kūrie joje dalyvavo, ilgai 
atsimins šią nuostabiai gražią 
f arjpąir jos vaišingus šeimi- 
niniusj Julių Paknį ir jo 
Ionia ŽmoAą.

ma-
R.

2
t
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IVY LEAF GRILL

Antonia Smith, Sav. 
42 SCHUYLER STREET 

AMSTERDAM, N. Y.

Įdomios vestuvės
t.

Vi^uybiečių Zigmo ir
-.'1_ Jąįįž\ gyvenančių St.

Senatorius Benson ir Atsto
vų Buto narys Paterson kalbės 
ALTS skyriaus piknike, kuris 
bus rugsėjo 21 d. Linden par
ke, Union City, Conn.

UŽKANDINĖ (Luncheonette) 
ir namas pardavimui. Čia par
duodama ledai (Ice Cream, pa 
tentuoti vaistai, užkandžiai ir 
t. t. Bendros savaitinės 6 die
nų pajamos $600. Trijų aukš
tų namas, gaso šiluma ir kiti 
įtaisymai. Įvairių tautų, dau
giausia lietuvių, gyvenama ap
ylinkė. Kreiptis tiesiai j savi
ninką — 1616 S. 2nd Street, 
Philadelphia 48, Pa.

John Baltaduonis
FRANKFORD AVENUE 

CAFE
1700 Frankford Ave., 

PHILADELPHIA. PA.

sų prisirišimą prie savųjų ver
tybių, sugebėjimus ir Lietuvos 
aukštą kultūros lygį.

Parodą galima buvo lankyti 
jau nuo rugsėjo 6 d. ryto, ta
čiau iškilmingas jos atidary
mas, sujungtas su Rugsėjo 8 
d. minėjimu, įvyko rugsėjo 7 d.

Programą atidarė ir vedė 
parodos ir programos komisi
jos pirmininkas P. Viščinis, ku 
ris pažymėjo, kad lietuvio so
dyba negailestingai priešo nai 
kinama Lietuvoje, tačiau ji la
bai rūpestingai saugojama lie
tuvių svetimame krašte.

O Ivaškienės tautinių šokių 
grupė grakščių ir žavingai 
sušoko tautinius šokius, o muz. 
J. Gaidelio vadovaujamas vy- - 
rų choras padainavo kelias dai 
nas. Pagrindiniu- kalbėtojų bu
vo adv. K. Kalinauskas, nau
jasis SLA pirmininkas. Jis lie
tuvių ir anglų kalbomis trum
pai, bet aiškiai išreiškė visą 
lietuvių tautos tragizmą ir pa
stangos atgauti laisvę. Pro
gramos pabaigoje publikai bu
vo pristatyti A. Tamošaitienė

VILIUS BRAŽVItfVi'

IK DOLERIAI
Knyga gaunama leidykloje PATRIA 

Post Office Box 1291, Stamford, Conn.

skyrių. Tas skyrius būtų 
labiau praturtinęs parodą, 
jame lankytojai būtų turė_ 
progos pamatyti lietuvių

STANLEY’S MEAT MARKET
KAZYS VALAITIS, Savininkas

PIRMOS RŪŠIES MĖSA IR KITI MAISTO DALYKAI

808 North 2nd St., Philadelphia, Pa-
^MArket 7 1685 ___________________ _

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

Onos
Virty
bans/.L? I., duktė Rūta rugsėjo 
6 dJVišįekėjo už Jono Prakai- 
čio. -Santuoka įvyko Apreiški
mo parapijos bažnyčioje, šliū- 
bą davė kun. Pakalnis. Pir
muoju pabroliu ir pirmąja pa
merge buvo T. Rekešius su R. 
Mackeliūnaite. Kiti vestuvių 
pulko dalyviai buvo: E. Keste- 
ris su E. Kučinskaite ir L. Pet
ronis su D. Mackeliūnaite. 
Vestuvių puotoje, kuri įvyko 
Alliance salėje, buvo apie 150. 
Publikoje buvo pastebėti Ja
kaičiai, broliai Rekežiai, Pet
ronis, A. Griška, F. šnieškus, 
J. Bubinas, J. Jakubauskas, B. 
Grigas, J. Mackevičius, R. Dai- 
lydėnas, F. Naujokas ir k. Da
lyviai buvo fotografuojami. 
Orkestrui grojant, p-lė D. Mac
kevičiūtė padainavo keletą dai 
nų. Be to. J. Jakaičio vadovau
jama grupė traukė mišrias dai 
nas. Aplamai, puota buvo la
bai nuotaikinga. P. Svetka
LANKYSIS “AITVARAI“

New Britain, ,Conn. — Vietos 
lietuvių klubas “Varpas" ru
dens sezono atidarymui spalio 
4 d. savo svetainėje ruošia kon 
certą, kurio programą pasiža
dėjo išpildyti Brooklyn© “Ait
varų" vyrų kvartetas.

Po koncerto bus šokiai.
LINDENO LIETUVIAMS

132Linden, N. J. — BALFo 
skyriaus spalio 4 d. 7:30 v. v. 
Lindeno lietuvių svetainėje, 
340 Mitchell Ave. ruošia‘korta- 
vimo vakarą su laimėjimais.

Kviečiami visi paremti BA
LFo labdaros darbą. Įėjimas 
50 centų.

Drabužių ir avalynės vajus 
vyksta viją, laiką. Prašomi neš 
ti pas J. Prapuolenį, 1103 Mon. 
mouth 
lefonas

Ave., Linden, N. J., te- 
Linden 3-1186.

darbais taip gražiai ir patrau
kliai įrengė parodą bakūžėje.

Pati bakūžė ir joje įrengta 
mūsų liaudies meno paroda 
buvo visos didžiosios pra
monės ir žemės ūkio parodos 
susidomėjimo centre. Ji išsi
skyrė ne tik iš kitų tautų pa
našios rūšies paviljonų, bet iš 
visos parodos. Įdomūs ekspo
natai ir meniškas jų išdėsty
mas traukė kiekvieno akį. 
Prancūzų, italų ir airių namai 
ir juose įrengtos parodos tuo 
pasidžiaugti negalėjo.

Be A. Tamošaitienės ir A. Ta 
mošaičio darbų parodoje buvo 
dar V. Senu tos medžio droži
niai, Eikinienės juostos, Nosa- 
liaus milžiniškas laikrodis ir 
inž. Manomaičio kryžiai.

Visa paroda buvo įrengta pa 
gal A. Tamošaičio paruoštą 
projektą. Gaila, kad bakūžės 
taryba negalėjo parodos rei
kalams perleisti papildomo 
kambario, kuriame A. Tamo
šaitis buvo numatęs įrengti se
novės lietuvių audinių ir dai
lės 
dar 
nes 
ję
tautinio meno pavyzdžius ke
lių šimtų metų senumo tiesiog 
muziejinius eksponatus. Bet 
gal tai pasiseks sutvarkyti ki
tiems metams.

Parodoje buv6 išstatyti trys 
nauji A. Tamošaitienės kili
mai: “Žemaitija”, “Joninių 
naktis” ir “Sekminės”. Vietoje 
numatytų senovės staklių bu
vo pastatytos kilimams austi 
staklės, kuriose A. Tamošaitie
nė audė kilimą “Kur bakūžė 
samanota”. Sis pakeitimas ver 
tintinas teigiamai, nes lanky
tojai turėjo progos susipažin
ti su kilimų audimo technika, 
kuri bakūžėje dar nebuvo de
monstruota, o paprastos audi
mo staklės jau buvo pernykš
tėje parodoje. Daug žavėsi© kė 
lė vyrų ir moterų tautiniai rū
bai, kuriais buvo aprengti ma
nekenai. Užlaidos, staltiesės, 
kaklaraiščiai margin te margi
no visą bakūžę.

Paroda buvo įrengta labai 
skoningai, vengiant-jos perkjo 
vimo. Ji visiškai skyrėsi, nuo 
pernykštės parodos . tiek savo 
sutvarkymu, tiek naujais eks
ponatais. Ja žavėjosi:^lygiai ki
tataučiai, kaip ir lietuviai. Pa
rodoje nuolat skambėjo pagy
rimo žodžiai lietuviškai ir an_ 
liškai: puiku, žavu, niekur ne- 1 
matyta.

Bakūžės taryba atliko gražų 
darbą, suruošdama tokią ver
tingą parodą ir programą jos 
atidarymui ir tautinės šventės 
paminėjimui. Iš tikrųjų bakū
žė yra mūsų atdaras langas, 
pro kurį amerikiečiai gali ste
bėti mūsų kultūrą, nors Lietu
va aklinai atskirta nuo laisvo. ] 
jo paraulio. Garbė viatos lietu 
viams ir dail. A. A. Tamošąi- 
čiams, kad jie taip vykusiai ' I 
atidarė kitiems langą i Lietu- | 
vą ir 
vynės 
reiga, 
liškai
mingą darbą.

garsina kenčiančios te- 
vardą. Visų lietuvių pa- 
morališkai ir materia - 
remti ši didelj ir sek.

Vėtra

• Prof. Mykolo Biržiškos 70 
metų sukaktuvės bus labai iš
kilmingai paminėtos rugsėjo 
28 d. Los Angeles mieste. Iš
kilmėse dalyvaus kelių Ameri
kos universitetų rektoriai, lat
vių ir estų augštųjų mokyklų 
atstovai, o taip pat visos liet, 
organizacijos. Garbingam lie
tuvių veteranui jau siunčiami, 
sveikinimai ir aukos iš viso 
pasaulio.

• Min. S. Lozoraitis, kaip 
Tarptautinio Instituto tyrinė
jimo tautybių ir mažumų pro
blemoms organizacinio komi
teto pirmininkas, per suvažia
vimą Merane (Italijoje) skai
tė viešą paskaitą, sustodamas 
plačiau ties viena tragiška pro 
blema liečiančia tautybes, tai 
genocidu, kurį sovietai vykdo 
pavergtuose kraštuose.

• BALFo pirmininkas kan. 
Končius buvo priimtas Popie
žiaus privačioj audiencijoj ir 
kalbėjo per Vatikano radiją į 
Lietuvą.

• Rita Garbačiauskaitė jau 
treti metai iš eilės gražiai re
prezentuoja Lietuvos vardą 
Šveicarijoje, pasiekdama spor
te naujus laimėjimus.

• Dr. A. Liaugminas, gyve
nąs Bogotoje, paskirtas Kolum 
bijos valstybinio universiteto 
profesoriumi.

• V. Bilevičius ir Lukas Ka
nadoje įrengė kalakutų ūkį, 
kuriame augina 1,600 kalaku
tų. Panašius ūkius Kanadoje 
jau turi Macevičius ir Tutvi- 
nas.

• J. Senkus, anksčiau dir
bęs Britanijos Lietuvio redak
cijoje pasitraukė iš redakcijos, 
o taip pat ir iš PLB valdybos.

Laisvei švintant... (37) St. Butkus

VĖL GRĮŽTAME Į LENKŲ FRONTĄ
Pavojingas bėgimas — Bailiai atsiima užmirštus šautuvus — Trbc 

kis lankosi fronte — Pabuvę trumpai lenkų 
fronte, išvykstame mušti vokiečius

UNION BRONZE FOUNDRY
High Grade Bronze Castings

. SAVININKAS
(Pėda nuo Union Avenue)

Bridgeport, Conn.
TEL.: 3-4696

PHILADELPHIA, PA.
MALONI LIETUVIŠKA UŽEIGA

ANTHONY BALCHIŲNAS, SAV. 
113 SOUTH 34th STREET 

Arli Pennsylvanijos Universiteto

PETER DAVIDONIS
VYNAI — LIKERIAI — ALUS 

2327 Brown Street Philadelphia, Pa.

ADAMS’ CAF1
RESTORANAS IR BARAS

; 941 SPRING GARDEN, 
Tel. PO 5-9785

i

»

TRAUN’S BAR
AUGUST TRAUN, Sav. 

<E. cor. 7th and DAUPHIN STREET, PHILADELPHIA, PA.
Tel. PO 5-9566

r-

HOLLYWOOD INN & HALL
ELZBIETA RUDAUSKIENĖ

Savininkė

Baras ir salės pramogoms

n.

2419 W. 43rd STREET
Tel. Virginia 7-9880

CHARLES J. ROMAN 
(RAMANAUSKAS) 

1113 Mt. Vernon Street Telefonas Poplar 4119
PHILADELPHIA. PA 

Moderatika laidojimo ištaiga: dideli graži koplyčia, ^dri aal^ m 
bara, pakderingiems »oteik;ama nakvrnč — yitlpa ^etpok^p 

Nelaimia valandą k terpkitia j mflstj jatarig), dieaf tr naktį
— mea riaadoa paairengy ra teikti genanti patarnavias*.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
—   ■■■■■ —■■■!* Į ■ ■ ■■■— I

JUOZAS KAVALIAUSKAS
LICENSED PENNA AND NEW JERSFV 

1601-3 So. 2-nd Street TeL DE 4-5136
PHILADELPHIA. PA.

WALLY’S 
RESTAURANT

i; Geri žmonės, geri gėrimai, :
i; gepas maistas

865 BANK STREET
• WATERBURY, CONN.

TeL. 3-9838

Kada turtas buvo sukrautas 
į vežimus, reikėjo juos grei
čiau nugabenti toliau. Krin
tanti ugnis galėjo sunaikinti, 
ypač, kad vežimuose buvo 
sprogstančios medžiagos—ran
kinių granatų ir kt.

Savo kareivius palikęs veži
mus tvarkyti, nubėgau į lau
kus arklių parvaryti. Vežikai, 
pamatę vežimus tvarkant ir 
mane bėgant prie arklių, su 
arkliais pasileido lėkti prie ve
žimų, nors aplink ir siautė ar 
tilerijos ugnis. Tik vienas ve
žikas pabūgo ir nejudėdamas 
stovėjo po medžiu. Bėgu prie 
jo, bet žiūru, kad jo arkliais, 
kiek iškerta, atjoja kitas ka
reivis, Juozas Misevičius, ku
ris visai prie arklių nepriklau
sė.

Pribėgęs prie bailiojo vežiko 
sušunku: . .

— Kasperiūn, kodėl nejojai 
prie vežimo?

Kaip galiu joti, kad ten taip 
smarkiai apšaudo,— atsako.

Vis dėlto jį varau priė^ veži
mo. Eina vėžio greitumu ir_ _
graudžiu' balj'u bumba, kad 
ten smarkiai sproginėja, šau
tuvą palikau prie vežimo ir ne 
turiu kuo paraginti greičiau 
eiti. O vėžiais rėplioti nėra lai
ko, kada gresia pavojus veži
mams. Perpykęs spyriau į pa
sturgalį ir palikęs jį, nubėgu 
prie vežimų.

'Artilerijai apšaudant, kin
komi arkliai dreba ir kruta, 
bet nebėga. Tik kai pakinkius 
priėjo prie apinasrių vadeles 
pririšti, arkliai, pajutę, kad 
jie jau pakinkyti, nebelaukė ir 
pradėjo bėgti. Vežikams teko 
valdyti arklius už apinasrių ir 
greta jų bėgti. Ožka pasileido 
bėgti paskui mūsų vežimų. Pa
vojuje užmiršo ir savo šeimi
ninkus. Su kareiviais, matyt,

drąsiau visiems gyviems šutvė 
rimams.

O priešo artilerija vis dar 
siaučia. Dabar pradėjo apšau
dyti kelią, kuriuo mūsų veži
mai dardėjo. Aš bėgu paskui - 
vežimus. Bėgant geležinis šal
mas daužo galvą Nusiimu jį ir 
bėgu plika galva. Tik kai iš
girstu perkaukiant sviedinį, už 
sidedu šalmą ant gaivos ir 
krintu į griovį, kol sviedinys 
išsprogsta. Tik vargšams veži
kams nėra kada į griovį pulti, - 
kada reikia arklius valdyti.

Pagaliau prieš akis didžiau- • 
sias pavojus. Ant pat kelio vi
durio guli, lyg paršiukas, stam 
bokas nesprogęs sviedinys. Nu
kritęs dar kurį galą lėkė keliu, 
išardamas griovį. Jeigu kelio 
pakraštyje gulėtų, būtų leng
va jį aplenkti, o dabar pačia
me viduryje. Ar į vieną ar į ki
tą pusę vežimą suksi, vis jo ra 
tai užgaus sviedinį ir jis gali 
sprogti. Tenka sviedinį praleis 
ti pro arklių kojas ir tarp ve
žimo ratų. Ir tai priklauso 
-nuo arklių, jeigu jie nesiner- 
vins.

Baimė man, nes sviedinį už
gavus ir jam sprogus, žūtų .po
ra arklių, pilnas turto vežimas, 
ir svarbiausia kareivis — ve
žikas. O vežikui, žinoma, bai
mė didžiausia. Bėgu ir stebiu, 
kaip visa tai pasiseks. Bėgda
mas šalia arklių, kareivis Mi- 
cevičius stipriai juos valdo ir 
sviedinį praleidžia lygiai tarp 
arklių ir vežimo ratų. Karei
viui padeda patys arkliai, tie 
protingieji keturkojai žmogaus 
draugai. Jie gerai nujaučia ko
kia baisenybė guli ant kelio ir 
patys vengia ją užgauti. Pa
mačius gulinti sviedinį, arklių 
akys sužaibavo ir ausys atsi
stojo. Prieš pat sviedinį susi
laikė smarkiai lėkę ir visa savo 
dėmesį atkreipė į jį. Prava-

/i Mil. 
žiuojant sviedinį, vienas ark
lys pasitempė į vieną šoną, o 
kitas į kitą ir visa laiką abu 
žiūrėjo į sviedinį, kad šayo ko 
jomis neužgautų jo. Jjęųis pa
tiems pralenkus sviedinį, dar 
atsigręžę ir atsitempę į,, salį 
žiūrėjo, kol vežimo ratai pra
važiavo pro jį. Tik kai ^pama
tė, kad ir paskutiniai ratai lai 
minga! praslinko, vėl susilygi
no ir pradėjo smarkiai bėgti.

Sustojome už kalnelio. Jau 
ir bolševikų artilerija nutilo, 
nes toji pūslė nebematė mūsų. 
Išblaškyti kareiviai pradėjo 
rinktis. Palikę šautuvus, ne
drąsiai artinasi prie manęs 
klausdami, ar. .neradome šau
tuvus. žinoma, visus buvome 
radę ir paėmę. Grąžinome sa
vininkams. Tačiau dabar aš 
atsigriebiau. Daviau gerokai 
jiems velnių už manęs pajuo
kimą vakarienės metu pęie ka
tilo.

— Na, dabar kas bailesni, ar 
senas kareivis lėktuvų bijąs, 
ar tie, kurie lėktuvų nebijo?— 
paklausiau. Tylėjo susigėdę, o
aš rėžiau pamokslą, kad šeno kad į Dauguvos frontą at

vyksta bolševikų ‘karo komisa.
tikrųjų, tą

BU!
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Pirmosioms kautynėms su bolševikais atminti...

sviedinių subadytos. Čia buvo 
ramu. Nei priešas, nei mes ne
šaudydavome. Tik klausyda
vomės! kaip dešinėje šaudyda- 
vosi.

Vieną dieną nugirdome gan-

kareivio reikia klausyti, nes 
jis turi daugiau ne baimės, bet 
patyrimo ir atsargumo.

Po keleto dienų poilsio vėl 
nuėjome į pirmąsias linijas, 
tik šįkart nebe prieš Grivą, bet 
kairėje prieš vieną Daugpilio 
tvirtovės fortą, kuris buvo šia
pus Dauguvos upės. Ir šis for
tas man buvo gerai pažįsta
mas, nes .pernai ir jame šiek 
tiek laiko. teko sėdėti vokiečių 
nelaisvėje. t

Mūsų apkasai buvo šalia vie 
no viensėdžio. Priešais., netoli 
mūs žaliavo forto pylimai, ku
rie slėpė priešo jėgas. # Apka
suose sėdėjome tik naktimis, 
o dienas praleisdavome didelė
je daržinėje. Jos ‘ sienos ;buvo

Matyt, ten
ten buvo

ras Trockis. Ir iš 
dieną fronte prieš save išgir
dome karo aidus.
vyko paradas. Ar
Trockini ar kam kitam para
das surengtas, sunku pasakyti. 
Naktį budriai praleidome savo 
apkasuose, laukdami bolševikų 
narsaus puolimo. Trockį dar iš 
1917-1918 m. Rusijoje pažino
jome, kuris savo kalba suge
bėdavo uždegti kareivius kovos 
ugnimi. Tačiau ši ir kitos nak
tys praėjo ramiai.

šioje pozicijoje neilgai tepra 
buvome. Rugsėjo 17 d. mūsų 
batalijoną pakeitė iš Dauguvos 
fronto ir grįžome vėl į lenkų 
frontą, nes lenkai vėl pradėjo

neberimauti. Musų kuopa šį
kart užėmė barą Ksaverinos 
kaime, prieš Neries tiltą, Čio
biškio apylinkėje: Ir čia pra
buvome tik trumpą laiką, be 
to, ramiai, be jokių kautynių. 
Buvo tik poilsis po Dauguvos 
kovų.

Spalių 11 d. mūsų batalijo- 
nas išvyko į Žemaitiją prieš 
vokiečius — bermontininkus. 
Lenkų bare vėl paliko tik vie
ną kuopą. Laimei pačiu laiku 
gavome amerikoniškus drabu
žius. Iki šiol dėvėjome vokiš
kais. Vokiečiai ir jų sėbrai ber 
montininkai taip pat dėvėjo 
vokiškais drabužiais, todėl 
fronte būtų sunku savajį nuo 
priešo atskirti. Dabar, kai ga
vome amerikoniškus drabužius, 
visai skirtingos spalvos nuo vo 
kiškų, apsidžiaugėme, nes jau 
iš tolo atskiriame savo karei
vį nuo priešo.

Mūsų batalijonui -teko fron
to baras Pašušvio, Grinkiškės

apylinkėje, Šiaulėnų link,. Mė
nesį laiko, galima sakyti, mū
sų fronte nebuvo nieko naujo. 
Pasitaikydavo žvalgų susirė
mimų, arba mūsų kareiviai již 
klupdavo . beplėšikaųjančius 
bermontininkus. Jie mėgdavo 
atvažiuoti pasiplėšikauti ir į 
tuos kaimus, kurie buvo tarp 
jų ir mūsų pozicijų. Grįžtan
tiems su grobiu mūsiškiai ne
kartą pastodavo .kelią. Grįžtan 
tieji bermotininkai kartais ša
lia iš ūkininkų pasigrobtų laši
nių parsiveždavo ir kokį nors 
užmuštą savo Fricą.

Bet ir gyventojai nesnaudė. 
Jie partizaniniu būdų pradėjo 
gintis nuo priešo plėšikavimų.

(Nukelta į 7 psl.) .j

QUALITY MARKET
VICTOR ABECUNAS, Savj J; 

356 PARK STREET, 
NEW BRITAIN, CONN.

CHEKHOV PUBLISHING HOUSE
OF THE EUROPEAN FUND, INC. 389 FOURTH AVE., NEW YORK 16, N. Y.

A. V. Tyrkova-Williams— KELIONĖ Į LAISVĘ. Atsiminimai 416 psl. S3
Autorė yra žinoma žurnalistė ir romanų rašytoja. Ji užaugo ku

kliame bajorų name, Novgorodo rėdyboje. šeimos galva buvo jos 
motina, išauklėta 60-jų metų idealistų-veikėjų dvasioje. Jaunys
tėje Tyrkovaitė dalyvavo 1890 metų slaptame išlaisvinimo judėji
me, vėliau buvo konstitucinės demokratų partijos Centro Komite
to narė. Tyrkoviitės memuarai parašyti nepriklausomos minties 
stilium, rodo .platų žmonių supratimą ir tikėjimą į liaudies teises, 
įvairiais būdais kovojant už liaudies teises ir laimę.

K. Kripton — LENINGRADO APGULA. — Liudininko užrašai.
256 psl. $2.00

Autorius yra jaunas mokslininkas, pats pergyvenęs apgullą, o pa
bėgęs iš Sovietų Sąjungos ir apsigyvenęs JAV-ėse, teisingai aprašė 
vieną tragiškiausių praūžusio karo istorijos dalį, kada Leningrado 
gyventojai šimtais tūkstančių žūdavo.

F. I. Tiutčev RINKTINIAI EILĖRAŠČIAI. Su V. V. Tiutčevo
įvadu. 224 psl $2.00

Tiutčevui gyvam tebesant, maža kas tinkamai įvertino jo kūry
bą,kurių tarpe buvo Puškinas, Viazemskis, Nekrasovas ir Turgene
vas. Tiutčevo talentas buvo plačiai įvertintas tik 19 šimtmečio pa
baigoj ir 20 šimt. pradžioj. Daug Tiutčevo eilėraščių panaudojo mu
zikai Čaikovskis, Rachmaninovas ir Grečaninovas.

E. Zamatin—MES Romanas su Aleksandrovienės įvadu. 224 psl. $1.75
Autorius pradėjo rašyti prieš 1917 m. revoliuciją. Po 1920 m. Za

miatin tapo emigrantu. Romanas “Mes” parašytas 1920 m., tačiau 
cenzūra jo spausdinti neleido. 1924 m. romaną išleido Amerikos 
leidykla Dutton, po ko jis buvo išverstas į daugelį svetimų kalbų. 
“Mes” yra puikus politinis pamfletas prieš totalitarinį Stalino re
žimą.

B. Panteleimonov — PASKUTINĖ KNYGA. Apysakos. 256 psl. $2.00
Autorius yra jau miręs, inžinierius, gimęs Sibire, savo raštais pa

garsėjęs emigracijoje. Jo 1947 m. pirmas kūrinys “Žaliasis triukš
mas“ iš karto buvo plačios visuomenės pastebėtas, ši knyga turi 
puikią turiningą kalbą ir dailius gamtos aprašymus.

A/ Achmatova. — RINKTINIAI EILĖRAŠČIAI. 262 psl................. $2.25
Knygaje surinkti visi Achmatovos eilėraščiai, kurie turi didelį 

pasisekimą skaitytojų tarpe.
Ivan Bunin. — ARSENJEVO GYVENIMAS. Romanas. Pirmas

pilnas leidinys. 388 psl. $2.75
Bunin’as — Nobelio premijom loureatas. šis garsus rašytojas ap

rašo vaikystės ir jaunystės dienas tose vietose, kur kadaise gyve- 
'no Lermantovas, Turgenevas ir Fetas. ‘

S. Jurašo v. — LIAUDIES. PRIEŠAS. Romanas. 197 psl................. $2.00
Autorius yra buvęs raudonosios armijos pulkininkas, aprašęs so

vietų gyvenimą Rytų Vokietijoje. Romano didvyris — sovietų ma
joras Fedoras Paninas, kurio išgyvenimus, gilų nusivylimą ir nu
tarimą tapti emigrantu gabiai aprašo autorius Jurasovas.

M. Bulgakov. — APYSAKŲ RINKINYS. 200 psl................................ $1.75
Autorius turi didelį satyrinį talentą, dėl kurio tapo nepageidau

jamas sovietuose.
S. Malachov. — LAKŪNAI. Dramos veikalas. 72 psl........... .  $1.00

Čia dramatiškoje formoje išreiškiami sovietii>o žmogaus bei emi
granto jaudinantieji klausimai. New Yorko Naujausias Rusų Te
atras yra pastatęs šį veikalą, kuriame vaidino ir mūsų genialusis 
aktorius H. KAČINSKAS.

N. V. Gogol. — APYSAKOS. Su V. Nabokovo įvadu. 272 psl. ... S2.00
Leidykla pagerbia šį garsųjį rašytoją jo 100 metų mirties.sukak

tuvėse. Parinktos apysakos, kuriomis prasidėjo naujoji rusų lite
ratūra, užkariavusi pasaulį.

V. V. Nabokov. — DOVANA. Romanas. 416 psl. $3.00
Nabokov-Syrin, rašytojas ir poetas, jaunystėje su tėvais išvykęs 

iš Rusijos į Europą. Gyvendamas Anglijoje, Prancūzijoje ir JAV, 
Nabokov pagarsėjo kaip rusų ir anglų kalba rašytojas. Knygoje 
aprašomas jauno poeto-dailininko Godunovo-Cerdyncevo gyveni
mo klausimai aprašant černyševskio gyvenimą.

G. P. Fedotov. — NAUJAS MIESTAS. 384 psl....................................  $2.75
Mūsų laikų kultūros, istorijos, filosofijas ir literatūros referatas. 

Su J. ivoško įvadu. Jau miręs autorius buvo Saratovo universite
to istorijos profesorius, dalyvavęs SSSR religiname pogrindžio ju
dėjime. 1925 m. atsidūrė Paryžiuje ir tapo Teologijos Instituto pro- 

’ fesorium, vėliau, atvykęs į JAV, jis tapo Teologijos Akademijos 
New Yorke profesorium. Jo raštai primena žinomojo Herceno pui
kius kūrinius.

N. Leskov. — SOBORININKAI. Kronika 400 psl................................ $2.75
Autorius tik po mirties buvo pripažintas rusu klasiku. Jo ypa

tingos biografinės aplinkybės suteikė jam daug įdomių temų, ap
rašant platu Rusijos gyvenimą, jos istorija, dailę ir kalbą.

• V. Aleksiejev. — NEMATOMOJI RUSIJA. 406 psl. _ . ............. . $2.75
Puikioj ir įdomioj knygoj aprašoma sovietų jaunuomenės gyve

nimas, jų pogrindžio politinės-religinfcs organizacijos. Antireliginė 
sovietų propaganda jaunuomenės tarpe dažnai pasiekdavo atvirkš
čių rezultatų. >

Roman Gul. — BĖRAS ŽIRGAS. Romanas. 288 psl..............  S2.00
“Pati tikriausioji revoliucija Peterburge”. Pilietinis karas. Rusi

jos gamtos aprašymai, emigracijos metai Vokietijoje, Hitlerio ka- 
cetai” Prancūzija ir antrasis pasaulinis karas, kurį autorius per
gyveno ‘kaip Prancūzijos žemdirbys.

N. Tėffi. VAIVORIKŠTĖ ŽEMĖJE. 282 psl......... ..................................... $2.00
Netrukus po spalio perversmo tūkstančiai žmonių bėgo kartu su. * 

autore iš Rusijos. Apysakos iš emigrantų gyvenimo.
S. Gusiev-Orenburgskij. — UŽKAMPIO PARAPIJA ir kitos

apysakos. 304 psl. . —.. $2.25
Dailiai parašytos apysakos apie rusų provincijos parapijos' dva

sininkus.
Nikolai Narokov. — NETIKRI DYDŽIAI. Romanas. 416 psl, S3.00

Romano turiny: žmogaus ir bolševikinio režimo santykių tragiš
kos problemos.

Mykolas Zoščenko. — APYSAKOS IR PASAKOJIMAI. 428 psl., $2.75
Humoristinės sovietų gyventojų kasdieninio gyvenimo apysakos. - 

Vladomir Veidle. — VAKARINĖ DIENA. 224 psl.................. S2.0G
Talentingose apysakose skaitytojai susipažina su Europos archi

tektūra, daile ir literatūra.
“NEIŠLEISTASIS GUMILEVAS”. Prof. G. Struvė redakcija.

240 puslapių $2.25
Knygoje yra eilė uždraustųjų Gumilevo kūrinių, tragedija “Už

nuodytoji tunika”, “Linksmieji broliai", eilėraščiai ir poezijos te
orijos referatas.

I. Elagin. — DAILĖS SUDRAUDIMAS. Muzikos atsiminimai.
436 puslapių . . $3.00

Komunistų reikalavimai, kad muzika ir dailė atitiktų generalinę 
ju linija.

M. Koriakov. — DVASIOS IŠLAISVINIMAS. 312 psl......... ..  ... $2.75 ,
Sovietų karininko evoliucija nuo antireliginio auklėjimo iki gi

laus tikėjimo. Nepaprastai įdomi knyga.
M. Osorgin. — LAIŠKAI APIE MAŽMENAS. 416 psl..................... $3.00.

Osoginas yra gerai žinomas emigracijoje. Siela jis artimas Če
chovui. Pagrindiniai jo kūrybos dėsniai yra tikėjimas, demokratija 
ir rusu tautos meilė.

A. Remizov. — RUŽAVAME ATSPINDYJE. 416 psl....................... $3.00
Rusų rašytojų tarpe autorius yra skaitomas geriausias stilistas.

Rusu moterims jojo apysaka vra dvasinio grožio himnas
S. Svare. — ANTISEMITIZMAS SOVIETŲ SĄJUNGOJE. 272 psl.. $2.25

Autorius yra žinomas, kaip didelės erudicijos politinis galvoto- 
jas. Jam gerai yra pažįstama rasinės diskriminacijos kilmė ir vys
tymasis totalitarinėje valstybėje, žiauriai persekiojančioje savo 
nekaltas aukas.

V. Markov. — PRISLOPINTI BALSAI. 416 psl................................. $3.00
Knyga yra už "geležinės uždangos" esančių rusų poetų kūrinių 

rinkinys. Ten kiekvienas balsas diktatoriaus yra slegiamas. Eilė-- 
ramčiuose jaučiamas slaptas protestas prieš dailininku kūrybos 
prievartavimą. Redaktorius V. Markovas yra jaunas poetas-kriti- 
kas, gyvenęs laisvame pasaulyje.

Užsakymus prašome siųsti: A. J. NEIMANIS, P. 0. Box 430, FLUSHING, L. I. ,N. Y.
Užsakymai siunčiami, gavus knygos apmokėjimą ir 10% nuo jų kainos persiuntimo išlaidoms. Pinigus siųsti čekiais arbo “Money Orderiais“.



\i nm ko> Lietuviu Savaitė
HARTFORDO LIETUVIU ŽINIOS

HARTFORD, CONN. — Mi
lijonas žmonių stebėjo jspūdin 
gą rugsėjo 9 tabako festivalo 
gražų paradą — eiseną, kurio
je dalyvavo virš 3,000 žmonių, 
kariuomenės daliniai, organi
zacijų ir įvairių tautų dalyviai, 
didžiųjų pramonės firmų ir 
fabrikų grupės su orchestrais 
ir išpuoštais vežimais, žodžiu, 
šis tabako festivalas ruošia
mas reklamos tikslu) buvo la
bai panašus į garsųjį New 
Orleans Užgavėnių karnavalą.

Siame tabako festivale visad 
dalyvauja Hollywood© artistai, 
laikraščių, radijo ir televizijos 
korespondentai įvairios meni
nio talento žvaigždės ir Conn, 
ir Mass, valstybių dignitarai.

šis paradas ir šiemet sutrau 
kė milijoną žmonių. Hartfordo 
miestas buvo lyg surakintas, 
jokio judėjimo negalėjo būti 
miesto centre, kuomet milži
niška masė žmonių 
valstybių suvažiavo 
Ii-
Eisena tęsėsi apie 

programa Bushnell 
sėsi valandą laiko
buvo keletas desėtkų tūkstan
čių.

Lietuviai Floridoj
MIAMI, FLORIDA. — žino- 

mi Philadelphijos lietuviai, D. 
Slivynas su žmona ir dukra, 
čia kiek anksčiaus atidarė la
bai puošnią užeigą, esančią 
105 N. E. End Ave. — 211 N. E. 
1st St. Didelė salė, du barai ir 
t. t. Kaip žinoma, Slivynai tu
ri vasarvietę Lake George, N.

gra-

Paul Ūsonis savo Southern 
Cross viešbutį išnuomojo gydy 
tojų ir slaugių draugijai. Beje, 
Usonių duktė Helen praeitą 
vakarą ištekėjo. Sėkmės jai.

C. K. Braze

LIETUVIAI BUVO VISŲ DĖMESIO CENTRE
BROCKTON, MASS. — Lie- 

tuvių bakūžėje vykusioj! rug
sėjo 6—13 d. lietuvių liaudies 
meno paroda jau uždaryta bet 
įspūdžiai iš jos dar ilgai pasi
liks lankytojų atmintyje. Lais
vai besiplakanti Lietuvos tris
palvė, gimtosios sodybos kry
žius, dailiai išlaikoma bakūžė 
ir kruokščiai įrengta joje pa
roda nukėlė lietuvius į praei
ties. laisvės, laimės ir kūrybi
nio darbo laikus, sustiprino 
ryžtą kovoti už savosios tėviš
kės išlaisvinimą ir lietuvybės 
išlaikymą svetimuose kraštuo
se, o kitataučiams parodė mū-

iš dvejų 
j festiva-

3 valandas, 
parke tę- 

ir žiūrovų

A.
ALUS,

2207
DEGTINĖ, VYNAS
N. 2nd STREET,

REgent 9-4156

KARLONAS
Funeral Home

Lietuviams tarnauja dau
giau, kaip 20 metų. 

280 CHESNUT STREET, 
NEW BRITAIN, CONN. 

Tel. 9-1181
41

savo rolę

festivalo 
finalinių

DIDELĖ PUOTA PAKNIŲ FARMOJE

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

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

Philadelphia, Pa.

SIMON’S CAFE
S. KRAUČIUNAS. Sav. 

Pirmos rūšies maistas 
DU BARAI 

šokiai penktadieniais ir 
šeštadieniais

26 ANDOVER STREET.

2-8568

..................................... — ii r

Liberty federal savings
AND LOAN ASSOCIATION

Publikoje buvo iš visų apy
linkių lietuvių, bet parade da
lyvavo tiktai vietiniai lietu
viai, su savo išpuoštu vežimu, 
kurį savo lėšomis paruošė 
tremtiniai su užrašu ant veži
mo šonų: “When Communists 
Dies Lithuanians will Have 
Festival!” Kitame šone užra
šas: “When Communists Dies 
Lithuania Will Live Again!”

Bushnell parke programoje 
dalyvavo įvairių tautų grupės. 
Lietuviai pasireiškė su tauti
niais šokiais, vyrų choras va
dovaujamas J. Petkaič
žiai dainavo ir lietu via/ susi
laukė šiltų aplodismentų iš 
publikos. Lietuviai 
atliko gražiai.

Kara; lene tabako 
buvo išrinkta iš 40
gražuolių, parinktų iš 300 gra
žuolių. Hartfordo lietuvaitė 
Geležiniutė buvo išrinkta kan
didate kaip mūsų lietuviškos 
bendruomenės atstovė, klubo 
pastangomis ir iniciatyva. Ki
ta kandidatė lietuvaitė buvo 
Judy Laukaitis iš Southerlan- 
do, Mass. Šios dvi lietuvaitės 
buvo išrinktos į finalistes. Ka
ralienės garbę ir davanas lai
mėjo vokietaitė Gaigl. Viena 
iš lietuvaičių Laukaitytė buvo 
išrinkta karalienės palydovė. 
/;aigl su palydovėmis gavo 3 
mėn. ekskursiją lankytis did
miesčiuose.

Karalienės karūnaciją atli
ko gubernatorius John Lodge.

Reikia pasakyti, kad mūsų 
klubo direktorių iniciatyva ir 
pastangomis įjungti lietuvišką 
bendruomenę į šio festivalo ei 
seną ir meninę tarptautinę 
programą yra sveikintinas da
lykas. Tai nuopelnai klubo di
rektorių ir mūsų naujakurių, 
kurie savo lėšomis paruošė lie
tuviškąjį vežimą, gražiai taba 
ko lapais dekoruotą ir sų šū
kiais ant vežimo šonų pasisa
kydami, kad kai komunizmas 
mirs, lietuviai savo festivalus 
surengsią.

Reikia pasakyti, kad taba
ko augintojas, jaunas ameri
kietis lietuvis J. Balazaras, la
bai daug garbės užsipelnė, 
daug darbo įdėjęs ligi Hart
fordo lietuviai visus .pasiruoši
mus įvykdė. Jo talka buvo į- 
vertinta klubo direktorių ir vi
sų Hartfordo lietuvių. Belaza- 
ras, East Windsor tabako ūki
ninkas, lietuviškai silpnai kal
ba, bet šimtu nuošimčių lietu
viškai samprotauja, pavyzdin
gas lietuvis patriotas.

Kur dingo 73?
DETROIT, MICH. -

Nr. 36, Vasario 16 gimnazijos 
moksleivių šelpimo reikalu ra
šo: “Jau esame paskelbę 72 
Vasario 16-osios gimnazijos re 
mėjų būrelius. Šiandien skel
biam vienuoliką naujų būre
lių: 74 ir 75... 83...”

Perskaičius šią statistikėlę, 
tuojau metasi į akis, o kur din 
go, tas nelaimingasis mokslei
vis, pagal Nr. 73?

Priežasčių neieškokim, jos 
savaime matos. Ne dėl garbės, 
bet dėl artimui pagalbos pra
nešam: Šelpiamojo būrelio Nr. 
73 iniciatoriai yra: Lietuvos 
Rezistencinės Santarvės, 2-as 
skyrius Detroite ir jo nariai 
yra pasiėmę globot 1-os klasės 
mokinę Ireną Janušaitytę. 
Pinigai, $40.00 už rugpiūtį ir 
rugsėjį mėnesį jau pasiųsti 
gimnazijos vardu. Už likusius, 
1952 m. 3 mėn. pinigai baigia
mi rinkti ir tuojau bus Išsiųsti, 
su mokine Janušaitytę už
vestas asmeniškas susirašinė
jimas ir kiekvienas narys ža
da ją ir jos globėjus remti as
meniškai.

L. R. S.. Detroito 2-ras sky
rius, centrui, Lietuvos laisvi
nimo reikalams pasiuntė $112. 
Skyrius nedidelis skaičiumi, 
bet narių pakili nuotaika, jaut 
rus lietuviškuose reikaluose ir 
giliai pergyvena visokias par
tinių rietenų negeroves. V.

ūkis

MC.

Dirva

M* NORTH BROAD STKKKT 
(Temporary Addroea)

■t 202-04 North Broad Street 
8TATXMENT OF CONDITION

ASSET8 
eaa .............88.318.894

25.548 
82.997 

175.000 
1.112.03 S 

160.004
22.723

Ūsam ob Sarfact Aeeootta .... 
Hobm Loan Bank Block. . 

Cash an Hand and in Banka .... 
Oflfc* BnlMLnc and Equlpaaant . . 
Larkina Lot----- k* 15 Rae* Stmat

XJABTLITIXS

<Mht UAMIMKa ...............................
EBpIeraaa' RMlrcmaet Itwrra . . 
OUmt Specific RaMrvea................
General Baaerrea . . . *295.500 
kerptai............................. 252.278

*50.000 
SA.431 
10.311 
13.077

BACH’S CAFE
Alus, vynas, likeris. 

Visada draugiška nuotaika. 
6029 TORRESDALE AVĖ., 

Philadelphia 24, Pa.
JE 5-9643

WILLIAM VALAITIS
Visokeriopas automobilių teitymat 
730-2 E. Moyamenaing Av« 

Philadelphia, Pa.
Tel. Howard 8-0596

J. MARKIEWICZ 
.AND 

SONS, Ine. 
Laidotuvių \ Direktoriai 

15 Trumbull Street 
New H&veti, Conn. 
Tel. LOcusk 2-9229

1

Gerai žinomas New Jersey 
nekilnojamo turto verslinin
kas Julius Paknis praeitą pa
vasarį nusipirko moderniškai 
įrengtą 130 akrų farmą, esan
čią Chester, N. J. Praeitą sek
madienį, rugsėjo 14 d., įvyko 
tos farmos “aplaistymas”. Bu
vo sukviesti visi artimiauJ 
Paknių draugai. Vaišės, kurias, 
rodos, J. Kralikauskas palygi
no istorinei Vytauto Didžiojo 
Lucko puotai, prasidėjo apie 1 
vai. ir tęsėsi iki sutemų. Pir
miausia svečiai bei viešnios 
apžiūrėjo farmą, jos pasta
tus, įrengimus, gyvulius ir t. t.

Reikia pasakyti, kad Paknių 
farma su savo lotamngais gy
venamaisiais namais, mauuy- 
mosi baseinu ir kitais trooe- 
tiais daro didelio dvaro įspū
dį. šiame pieno ūkyje Pacais 
turi ir “kumečių”, bet jie gy
vena atskiruose, taip pat pui
kiai įrengtuose, namuose, turi 
savo automobilius ir t. t. Tai 
yra pavyzdingas pieno
pilna ta žodžio prasme. Neto
liese ganosi kelios dešimtys 
veislinių karvių, ir kai kurios 
jų yra vertos po 1,000 dolerių. 
Tarp kita ko, Paknis svečiams 
pademonstravo savo ristąjį 
arklį, su kuriuo jis' neseniai 
vietos ūkio parodoje laimėjo 
pirmąjį prizą. Kaip pavyzdių- 
gai, iki smulkmenų, šis ūkis 
yra įrengtas., rodo toks faktas: 
karvėms girdyti, yra įtaisyti 
“automatai”. Galvijui paspau
dus snukiu tam tikrą ant me
talinio stulpelio uždėtą dube
nėlį, vanduo ima veržtis į vir
šų, ir tuo būdu karvės visada 
gauną šviežio vandens. Aplink 
gyvenamąjį namą didelis so
das, pilnas įvairių vaismedžių.

Kalbant apie gyvenamąjį na 
mą, jis tikrai daro rūmų įspū
dį. Pavyzdžiui, vadinamame 
salone gali lengvai sutilpi apie 
200 svečių. ♦ •

Na, bet grįžkime prie puotos, 
kuri prasidėjo farmos pavilijo- 
ne ir baigėsi atvirame ore, ke
pant dešreles ir steikus tam 
tikrame, lauke įtaisytame, pe
čiuje. Čia pat, prie “lauko pe
čiaus”, Paknių svečiai buvo 
vaišinami ir gėrimais, kurių 
pasirinkimas atitiko kiekvieno 
skonį. Čia įvyko kalbos, kurias 
pradėjo artimas Paknio drau
gas, žinomas Newarko veikė
jas, Juozas Kralikauskas. Čia 
pat Baltosios Lelijos choristai, 
vadovaujant adv. Pauliui, Ve_

lyviui, Šukiui ir net pačiam 
šeimininkui, skambėjo įvai
riausios dainos. Beje, dienos 
metu tokia dainų programa 
vyko didžiajame Paknių namo 
salone, kur prie pi^no sėdėjo 
prof. J. Žilevičius, o aplink jį 
sustojusios moterys dainavo 
lietuviškas ir angliškas dainas.

šiame Paknių farmos “ap
laistyme” dalyvavo tiek daug 
svečių, kad iš šalies žiūrinčiam 
į keliomis eilėmis išsirikiavu
sius automobilius, atrodė, lyg 
tai būtų piknikas. Vargiai Jū
sų reporteris sugebės atsimin
ti visus puotos dalyvius, bet 
Puvo pastebėti: Diliai, Gudai, 
Budreckiai, Bujauskki, Stošku. 
vienė (solistės Stoškiūtės mo
tina), jos -sesuo p-nia Styles, 
abi Trečiokų šeimos, Bezgelai, 
Petruliai, ; Vencevičiai, Noru- 
šiai, Mikioniai, Teleišiai, Kati
liai Gareliai, žiugždienė, Cir- 
rinskai, Sinušienė su sūnum, 
Silvestravičius (New Jersey le
gislatures narys), Lelešienė, 
Pauliukonis, Norvaišai, Šukiai, 

. Kralikauskas, dr. Mickevičius, 
BoreikaL-.Velyviai, adv. Paulis 
su žmona, Tysliava su sūnum, 
Mašinauskas, Liskus, Beržai ir 
kt.

Kaip jau sakyta, puota, bai
gėsi" vakaro sutemose. Bet sve
čiai,- ‘kūrie joje dalyvavo, ilgai 
atsimins šią nuostabiai gražią 
f arjpąir jos vaišingus šeimi- 
niniusj Julių Paknį ir jo 
Ionia ŽmoAą.

ma-
R.

2
t

r
IVY LEAF GRILL

Antonia Smith, Sav. 
42 SCHUYLER STREET 

AMSTERDAM, N. Y.

Įdomios vestuvės
t.

Vi^uybiečių Zigmo ir
-.'1_ Jąįįž\ gyvenančių St.

Senatorius Benson ir Atsto
vų Buto narys Paterson kalbės 
ALTS skyriaus piknike, kuris 
bus rugsėjo 21 d. Linden par
ke, Union City, Conn.

UŽKANDINĖ (Luncheonette) 
ir namas pardavimui. Čia par
duodama ledai (Ice Cream, pa 
tentuoti vaistai, užkandžiai ir 
t. t. Bendros savaitinės 6 die
nų pajamos $600. Trijų aukš
tų namas, gaso šiluma ir kiti 
įtaisymai. Įvairių tautų, dau
giausia lietuvių, gyvenama ap
ylinkė. Kreiptis tiesiai j savi
ninką — 1616 S. 2nd Street, 
Philadelphia 48, Pa.

John Baltaduonis
FRANKFORD AVENUE 

CAFE
1700 Frankford Ave., 

PHILADELPHIA. PA.

sų prisirišimą prie savųjų ver
tybių, sugebėjimus ir Lietuvos 
aukštą kultūros lygį.

Parodą galima buvo lankyti 
jau nuo rugsėjo 6 d. ryto, ta
čiau iškilmingas jos atidary
mas, sujungtas su Rugsėjo 8 
d. minėjimu, įvyko rugsėjo 7 d.

Programą atidarė ir vedė 
parodos ir programos komisi
jos pirmininkas P. Viščinis, ku 
ris pažymėjo, kad lietuvio so
dyba negailestingai priešo nai 
kinama Lietuvoje, tačiau ji la
bai rūpestingai saugojama lie
tuvių svetimame krašte.

O Ivaškienės tautinių šokių 
grupė grakščių ir žavingai 
sušoko tautinius šokius, o muz. 
J. Gaidelio vadovaujamas vy- - 
rų choras padainavo kelias dai 
nas. Pagrindiniu- kalbėtojų bu
vo adv. K. Kalinauskas, nau
jasis SLA pirmininkas. Jis lie
tuvių ir anglų kalbomis trum
pai, bet aiškiai išreiškė visą 
lietuvių tautos tragizmą ir pa
stangos atgauti laisvę. Pro
gramos pabaigoje publikai bu
vo pristatyti A. Tamošaitienė

VILIUS BRAŽVItfVi'

IK DOLERIAI
Knyga gaunama leidykloje PATRIA 

Post Office Box 1291, Stamford, Conn.

skyrių. Tas skyrius būtų 
labiau praturtinęs parodą, 
jame lankytojai būtų turė_ 
progos pamatyti lietuvių

STANLEY’S MEAT MARKET
KAZYS VALAITIS, Savininkas

PIRMOS RŪŠIES MĖSA IR KITI MAISTO DALYKAI

808 North 2nd St., Philadelphia, Pa-
^MArket 7 1685 ___________________ _

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

Onos
Virty
bans/.L? I., duktė Rūta rugsėjo 
6 dJVišįekėjo už Jono Prakai- 
čio. -Santuoka įvyko Apreiški
mo parapijos bažnyčioje, šliū- 
bą davė kun. Pakalnis. Pir
muoju pabroliu ir pirmąja pa
merge buvo T. Rekešius su R. 
Mackeliūnaite. Kiti vestuvių 
pulko dalyviai buvo: E. Keste- 
ris su E. Kučinskaite ir L. Pet
ronis su D. Mackeliūnaite. 
Vestuvių puotoje, kuri įvyko 
Alliance salėje, buvo apie 150. 
Publikoje buvo pastebėti Ja
kaičiai, broliai Rekežiai, Pet
ronis, A. Griška, F. šnieškus, 
J. Bubinas, J. Jakubauskas, B. 
Grigas, J. Mackevičius, R. Dai- 
lydėnas, F. Naujokas ir k. Da
lyviai buvo fotografuojami. 
Orkestrui grojant, p-lė D. Mac
kevičiūtė padainavo keletą dai 
nų. Be to. J. Jakaičio vadovau
jama grupė traukė mišrias dai 
nas. Aplamai, puota buvo la
bai nuotaikinga. P. Svetka
LANKYSIS “AITVARAI“

New Britain, ,Conn. — Vietos 
lietuvių klubas “Varpas" ru
dens sezono atidarymui spalio 
4 d. savo svetainėje ruošia kon 
certą, kurio programą pasiža
dėjo išpildyti Brooklyn© “Ait
varų" vyrų kvartetas.

Po koncerto bus šokiai.
LINDENO LIETUVIAMS

132Linden, N. J. — BALFo 
skyriaus spalio 4 d. 7:30 v. v. 
Lindeno lietuvių svetainėje, 
340 Mitchell Ave. ruošia‘korta- 
vimo vakarą su laimėjimais.

Kviečiami visi paremti BA
LFo labdaros darbą. Įėjimas 
50 centų.

Drabužių ir avalynės vajus 
vyksta viją, laiką. Prašomi neš 
ti pas J. Prapuolenį, 1103 Mon. 
mouth 
lefonas

Ave., Linden, N. J., te- 
Linden 3-1186.

darbais taip gražiai ir patrau
kliai įrengė parodą bakūžėje.

Pati bakūžė ir joje įrengta 
mūsų liaudies meno paroda 
buvo visos didžiosios pra
monės ir žemės ūkio parodos 
susidomėjimo centre. Ji išsi
skyrė ne tik iš kitų tautų pa
našios rūšies paviljonų, bet iš 
visos parodos. Įdomūs ekspo
natai ir meniškas jų išdėsty
mas traukė kiekvieno akį. 
Prancūzų, italų ir airių namai 
ir juose įrengtos parodos tuo 
pasidžiaugti negalėjo.

Be A. Tamošaitienės ir A. Ta 
mošaičio darbų parodoje buvo 
dar V. Senu tos medžio droži
niai, Eikinienės juostos, Nosa- 
liaus milžiniškas laikrodis ir 
inž. Manomaičio kryžiai.

Visa paroda buvo įrengta pa 
gal A. Tamošaičio paruoštą 
projektą. Gaila, kad bakūžės 
taryba negalėjo parodos rei
kalams perleisti papildomo 
kambario, kuriame A. Tamo
šaitis buvo numatęs įrengti se
novės lietuvių audinių ir dai
lės 
dar 
nes 
ję
tautinio meno pavyzdžius ke
lių šimtų metų senumo tiesiog 
muziejinius eksponatus. Bet 
gal tai pasiseks sutvarkyti ki
tiems metams.

Parodoje buv6 išstatyti trys 
nauji A. Tamošaitienės kili
mai: “Žemaitija”, “Joninių 
naktis” ir “Sekminės”. Vietoje 
numatytų senovės staklių bu
vo pastatytos kilimams austi 
staklės, kuriose A. Tamošaitie
nė audė kilimą “Kur bakūžė 
samanota”. Sis pakeitimas ver 
tintinas teigiamai, nes lanky
tojai turėjo progos susipažin
ti su kilimų audimo technika, 
kuri bakūžėje dar nebuvo de
monstruota, o paprastos audi
mo staklės jau buvo pernykš
tėje parodoje. Daug žavėsi© kė 
lė vyrų ir moterų tautiniai rū
bai, kuriais buvo aprengti ma
nekenai. Užlaidos, staltiesės, 
kaklaraiščiai margin te margi
no visą bakūžę.

Paroda buvo įrengta labai 
skoningai, vengiant-jos perkjo 
vimo. Ji visiškai skyrėsi, nuo 
pernykštės parodos . tiek savo 
sutvarkymu, tiek naujais eks
ponatais. Ja žavėjosi:^lygiai ki
tataučiai, kaip ir lietuviai. Pa
rodoje nuolat skambėjo pagy
rimo žodžiai lietuviškai ir an_ 
liškai: puiku, žavu, niekur ne- 1 
matyta.

Bakūžės taryba atliko gražų 
darbą, suruošdama tokią ver
tingą parodą ir programą jos 
atidarymui ir tautinės šventės 
paminėjimui. Iš tikrųjų bakū
žė yra mūsų atdaras langas, 
pro kurį amerikiečiai gali ste
bėti mūsų kultūrą, nors Lietu
va aklinai atskirta nuo laisvo. ] 
jo paraulio. Garbė viatos lietu 
viams ir dail. A. A. Tamošąi- 
čiams, kad jie taip vykusiai ' I 
atidarė kitiems langą i Lietu- | 
vą ir 
vynės 
reiga, 
liškai
mingą darbą.

garsina kenčiančios te- 
vardą. Visų lietuvių pa- 
morališkai ir materia - 
remti ši didelj ir sek.

Vėtra

• Prof. Mykolo Biržiškos 70 
metų sukaktuvės bus labai iš
kilmingai paminėtos rugsėjo 
28 d. Los Angeles mieste. Iš
kilmėse dalyvaus kelių Ameri
kos universitetų rektoriai, lat
vių ir estų augštųjų mokyklų 
atstovai, o taip pat visos liet, 
organizacijos. Garbingam lie
tuvių veteranui jau siunčiami, 
sveikinimai ir aukos iš viso 
pasaulio.

• Min. S. Lozoraitis, kaip 
Tarptautinio Instituto tyrinė
jimo tautybių ir mažumų pro
blemoms organizacinio komi
teto pirmininkas, per suvažia
vimą Merane (Italijoje) skai
tė viešą paskaitą, sustodamas 
plačiau ties viena tragiška pro 
blema liečiančia tautybes, tai 
genocidu, kurį sovietai vykdo 
pavergtuose kraštuose.

• BALFo pirmininkas kan. 
Končius buvo priimtas Popie
žiaus privačioj audiencijoj ir 
kalbėjo per Vatikano radiją į 
Lietuvą.

• Rita Garbačiauskaitė jau 
treti metai iš eilės gražiai re
prezentuoja Lietuvos vardą 
Šveicarijoje, pasiekdama spor
te naujus laimėjimus.

• Dr. A. Liaugminas, gyve
nąs Bogotoje, paskirtas Kolum 
bijos valstybinio universiteto 
profesoriumi.

• V. Bilevičius ir Lukas Ka
nadoje įrengė kalakutų ūkį, 
kuriame augina 1,600 kalaku
tų. Panašius ūkius Kanadoje 
jau turi Macevičius ir Tutvi- 
nas.

• J. Senkus, anksčiau dir
bęs Britanijos Lietuvio redak
cijoje pasitraukė iš redakcijos, 
o taip pat ir iš PLB valdybos.

Laisvei švintant... (37) St. Butkus

VĖL GRĮŽTAME Į LENKŲ FRONTĄ
Pavojingas bėgimas — Bailiai atsiima užmirštus šautuvus — Trbc 

kis lankosi fronte — Pabuvę trumpai lenkų 
fronte, išvykstame mušti vokiečius

UNION BRONZE FOUNDRY
High Grade Bronze Castings

. SAVININKAS
(Pėda nuo Union Avenue)

Bridgeport, Conn.
TEL.: 3-4696

PHILADELPHIA, PA.
MALONI LIETUVIŠKA UŽEIGA

ANTHONY BALCHIŲNAS, SAV. 
113 SOUTH 34th STREET 

Arli Pennsylvanijos Universiteto

PETER DAVIDONIS
VYNAI — LIKERIAI — ALUS 

2327 Brown Street Philadelphia, Pa.

ADAMS’ CAF1
RESTORANAS IR BARAS

; 941 SPRING GARDEN, 
Tel. PO 5-9785

i

»

TRAUN’S BAR
AUGUST TRAUN, Sav. 

<E. cor. 7th and DAUPHIN STREET, PHILADELPHIA, PA.
Tel. PO 5-9566

r-

HOLLYWOOD INN & HALL
ELZBIETA RUDAUSKIENĖ

Savininkė

Baras ir salės pramogoms

n.

2419 W. 43rd STREET
Tel. Virginia 7-9880

CHARLES J. ROMAN 
(RAMANAUSKAS) 

1113 Mt. Vernon Street Telefonas Poplar 4119
PHILADELPHIA. PA 

Moderatika laidojimo ištaiga: dideli graži koplyčia, ^dri aal^ m 
bara, pakderingiems »oteik;ama nakvrnč — yitlpa ^etpok^p 

Nelaimia valandą k terpkitia j mflstj jatarig), dieaf tr naktį
— mea riaadoa paairengy ra teikti genanti patarnavias*.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
—   ■■■■■ —■■■!* Į ■ ■ ■■■— I

JUOZAS KAVALIAUSKAS
LICENSED PENNA AND NEW JERSFV 

1601-3 So. 2-nd Street TeL DE 4-5136
PHILADELPHIA. PA.

WALLY’S 
RESTAURANT

i; Geri žmonės, geri gėrimai, :
i; gepas maistas

865 BANK STREET
• WATERBURY, CONN.

TeL. 3-9838

Kada turtas buvo sukrautas 
į vežimus, reikėjo juos grei
čiau nugabenti toliau. Krin
tanti ugnis galėjo sunaikinti, 
ypač, kad vežimuose buvo 
sprogstančios medžiagos—ran
kinių granatų ir kt.

Savo kareivius palikęs veži
mus tvarkyti, nubėgau į lau
kus arklių parvaryti. Vežikai, 
pamatę vežimus tvarkant ir 
mane bėgant prie arklių, su 
arkliais pasileido lėkti prie ve
žimų, nors aplink ir siautė ar 
tilerijos ugnis. Tik vienas ve
žikas pabūgo ir nejudėdamas 
stovėjo po medžiu. Bėgu prie 
jo, bet žiūru, kad jo arkliais, 
kiek iškerta, atjoja kitas ka
reivis, Juozas Misevičius, ku
ris visai prie arklių nepriklau
sė.

Pribėgęs prie bailiojo vežiko 
sušunku: . .

— Kasperiūn, kodėl nejojai 
prie vežimo?

Kaip galiu joti, kad ten taip 
smarkiai apšaudo,— atsako.

Vis dėlto jį varau priė^ veži
mo. Eina vėžio greitumu ir_ _
graudžiu' balj'u bumba, kad 
ten smarkiai sproginėja, šau
tuvą palikau prie vežimo ir ne 
turiu kuo paraginti greičiau 
eiti. O vėžiais rėplioti nėra lai
ko, kada gresia pavojus veži
mams. Perpykęs spyriau į pa
sturgalį ir palikęs jį, nubėgu 
prie vežimų.

'Artilerijai apšaudant, kin
komi arkliai dreba ir kruta, 
bet nebėga. Tik kai pakinkius 
priėjo prie apinasrių vadeles 
pririšti, arkliai, pajutę, kad 
jie jau pakinkyti, nebelaukė ir 
pradėjo bėgti. Vežikams teko 
valdyti arklius už apinasrių ir 
greta jų bėgti. Ožka pasileido 
bėgti paskui mūsų vežimų. Pa
vojuje užmiršo ir savo šeimi
ninkus. Su kareiviais, matyt,

drąsiau visiems gyviems šutvė 
rimams.

O priešo artilerija vis dar 
siaučia. Dabar pradėjo apšau
dyti kelią, kuriuo mūsų veži
mai dardėjo. Aš bėgu paskui - 
vežimus. Bėgant geležinis šal
mas daužo galvą Nusiimu jį ir 
bėgu plika galva. Tik kai iš
girstu perkaukiant sviedinį, už 
sidedu šalmą ant gaivos ir 
krintu į griovį, kol sviedinys 
išsprogsta. Tik vargšams veži
kams nėra kada į griovį pulti, - 
kada reikia arklius valdyti.

Pagaliau prieš akis didžiau- • 
sias pavojus. Ant pat kelio vi
durio guli, lyg paršiukas, stam 
bokas nesprogęs sviedinys. Nu
kritęs dar kurį galą lėkė keliu, 
išardamas griovį. Jeigu kelio 
pakraštyje gulėtų, būtų leng
va jį aplenkti, o dabar pačia
me viduryje. Ar į vieną ar į ki
tą pusę vežimą suksi, vis jo ra 
tai užgaus sviedinį ir jis gali 
sprogti. Tenka sviedinį praleis 
ti pro arklių kojas ir tarp ve
žimo ratų. Ir tai priklauso 
-nuo arklių, jeigu jie nesiner- 
vins.

Baimė man, nes sviedinį už
gavus ir jam sprogus, žūtų .po
ra arklių, pilnas turto vežimas, 
ir svarbiausia kareivis — ve
žikas. O vežikui, žinoma, bai
mė didžiausia. Bėgu ir stebiu, 
kaip visa tai pasiseks. Bėgda
mas šalia arklių, kareivis Mi- 
cevičius stipriai juos valdo ir 
sviedinį praleidžia lygiai tarp 
arklių ir vežimo ratų. Karei
viui padeda patys arkliai, tie 
protingieji keturkojai žmogaus 
draugai. Jie gerai nujaučia ko
kia baisenybė guli ant kelio ir 
patys vengia ją užgauti. Pa
mačius gulinti sviedinį, arklių 
akys sužaibavo ir ausys atsi
stojo. Prieš pat sviedinį susi
laikė smarkiai lėkę ir visa savo 
dėmesį atkreipė į jį. Prava-

/i Mil. 
žiuojant sviedinį, vienas ark
lys pasitempė į vieną šoną, o 
kitas į kitą ir visa laiką abu 
žiūrėjo į sviedinį, kad šayo ko 
jomis neužgautų jo. Jjęųis pa
tiems pralenkus sviedinį, dar 
atsigręžę ir atsitempę į,, salį 
žiūrėjo, kol vežimo ratai pra
važiavo pro jį. Tik kai ^pama
tė, kad ir paskutiniai ratai lai 
minga! praslinko, vėl susilygi
no ir pradėjo smarkiai bėgti.

Sustojome už kalnelio. Jau 
ir bolševikų artilerija nutilo, 
nes toji pūslė nebematė mūsų. 
Išblaškyti kareiviai pradėjo 
rinktis. Palikę šautuvus, ne
drąsiai artinasi prie manęs 
klausdami, ar. .neradome šau
tuvus. žinoma, visus buvome 
radę ir paėmę. Grąžinome sa
vininkams. Tačiau dabar aš 
atsigriebiau. Daviau gerokai 
jiems velnių už manęs pajuo
kimą vakarienės metu pęie ka
tilo.

— Na, dabar kas bailesni, ar 
senas kareivis lėktuvų bijąs, 
ar tie, kurie lėktuvų nebijo?— 
paklausiau. Tylėjo susigėdę, o
aš rėžiau pamokslą, kad šeno kad į Dauguvos frontą at

vyksta bolševikų ‘karo komisa.
tikrųjų, tą

BU!

> • i' *

Pirmosioms kautynėms su bolševikais atminti...

sviedinių subadytos. Čia buvo 
ramu. Nei priešas, nei mes ne
šaudydavome. Tik klausyda
vomės! kaip dešinėje šaudyda- 
vosi.

Vieną dieną nugirdome gan-

kareivio reikia klausyti, nes 
jis turi daugiau ne baimės, bet 
patyrimo ir atsargumo.

Po keleto dienų poilsio vėl 
nuėjome į pirmąsias linijas, 
tik šįkart nebe prieš Grivą, bet 
kairėje prieš vieną Daugpilio 
tvirtovės fortą, kuris buvo šia
pus Dauguvos upės. Ir šis for
tas man buvo gerai pažįsta
mas, nes .pernai ir jame šiek 
tiek laiko. teko sėdėti vokiečių 
nelaisvėje. t

Mūsų apkasai buvo šalia vie 
no viensėdžio. Priešais., netoli 
mūs žaliavo forto pylimai, ku
rie slėpė priešo jėgas. # Apka
suose sėdėjome tik naktimis, 
o dienas praleisdavome didelė
je daržinėje. Jos ‘ sienos ;buvo

Matyt, ten
ten buvo

ras Trockis. Ir iš 
dieną fronte prieš save išgir
dome karo aidus.
vyko paradas. Ar
Trockini ar kam kitam para
das surengtas, sunku pasakyti. 
Naktį budriai praleidome savo 
apkasuose, laukdami bolševikų 
narsaus puolimo. Trockį dar iš 
1917-1918 m. Rusijoje pažino
jome, kuris savo kalba suge
bėdavo uždegti kareivius kovos 
ugnimi. Tačiau ši ir kitos nak
tys praėjo ramiai.

šioje pozicijoje neilgai tepra 
buvome. Rugsėjo 17 d. mūsų 
batalijoną pakeitė iš Dauguvos 
fronto ir grįžome vėl į lenkų 
frontą, nes lenkai vėl pradėjo

neberimauti. Musų kuopa šį
kart užėmė barą Ksaverinos 
kaime, prieš Neries tiltą, Čio
biškio apylinkėje: Ir čia pra
buvome tik trumpą laiką, be 
to, ramiai, be jokių kautynių. 
Buvo tik poilsis po Dauguvos 
kovų.

Spalių 11 d. mūsų batalijo- 
nas išvyko į Žemaitiją prieš 
vokiečius — bermontininkus. 
Lenkų bare vėl paliko tik vie
ną kuopą. Laimei pačiu laiku 
gavome amerikoniškus drabu
žius. Iki šiol dėvėjome vokiš
kais. Vokiečiai ir jų sėbrai ber 
montininkai taip pat dėvėjo 
vokiškais drabužiais, todėl 
fronte būtų sunku savajį nuo 
priešo atskirti. Dabar, kai ga
vome amerikoniškus drabužius, 
visai skirtingos spalvos nuo vo 
kiškų, apsidžiaugėme, nes jau 
iš tolo atskiriame savo karei
vį nuo priešo.

Mūsų batalijonui -teko fron
to baras Pašušvio, Grinkiškės

apylinkėje, Šiaulėnų link,. Mė
nesį laiko, galima sakyti, mū
sų fronte nebuvo nieko naujo. 
Pasitaikydavo žvalgų susirė
mimų, arba mūsų kareiviai již 
klupdavo . beplėšikaųjančius 
bermontininkus. Jie mėgdavo 
atvažiuoti pasiplėšikauti ir į 
tuos kaimus, kurie buvo tarp 
jų ir mūsų pozicijų. Grįžtan
tiems su grobiu mūsiškiai ne
kartą pastodavo .kelią. Grįžtan 
tieji bermotininkai kartais ša
lia iš ūkininkų pasigrobtų laši
nių parsiveždavo ir kokį nors 
užmuštą savo Fricą.

Bet ir gyventojai nesnaudė. 
Jie partizaniniu būdų pradėjo 
gintis nuo priešo plėšikavimų.

(Nukelta į 7 psl.) .j

QUALITY MARKET
VICTOR ABECUNAS, Savj J; 

356 PARK STREET, 
NEW BRITAIN, CONN.

CHEKHOV PUBLISHING HOUSE
OF THE EUROPEAN FUND, INC. 389 FOURTH AVE., NEW YORK 16, N. Y.

A. V. Tyrkova-Williams— KELIONĖ Į LAISVĘ. Atsiminimai 416 psl. S3
Autorė yra žinoma žurnalistė ir romanų rašytoja. Ji užaugo ku

kliame bajorų name, Novgorodo rėdyboje. šeimos galva buvo jos 
motina, išauklėta 60-jų metų idealistų-veikėjų dvasioje. Jaunys
tėje Tyrkovaitė dalyvavo 1890 metų slaptame išlaisvinimo judėji
me, vėliau buvo konstitucinės demokratų partijos Centro Komite
to narė. Tyrkoviitės memuarai parašyti nepriklausomos minties 
stilium, rodo .platų žmonių supratimą ir tikėjimą į liaudies teises, 
įvairiais būdais kovojant už liaudies teises ir laimę.

K. Kripton — LENINGRADO APGULA. — Liudininko užrašai.
256 psl. $2.00

Autorius yra jaunas mokslininkas, pats pergyvenęs apgullą, o pa
bėgęs iš Sovietų Sąjungos ir apsigyvenęs JAV-ėse, teisingai aprašė 
vieną tragiškiausių praūžusio karo istorijos dalį, kada Leningrado 
gyventojai šimtais tūkstančių žūdavo.

F. I. Tiutčev RINKTINIAI EILĖRAŠČIAI. Su V. V. Tiutčevo
įvadu. 224 psl $2.00

Tiutčevui gyvam tebesant, maža kas tinkamai įvertino jo kūry
bą,kurių tarpe buvo Puškinas, Viazemskis, Nekrasovas ir Turgene
vas. Tiutčevo talentas buvo plačiai įvertintas tik 19 šimtmečio pa
baigoj ir 20 šimt. pradžioj. Daug Tiutčevo eilėraščių panaudojo mu
zikai Čaikovskis, Rachmaninovas ir Grečaninovas.

E. Zamatin—MES Romanas su Aleksandrovienės įvadu. 224 psl. $1.75
Autorius pradėjo rašyti prieš 1917 m. revoliuciją. Po 1920 m. Za

miatin tapo emigrantu. Romanas “Mes” parašytas 1920 m., tačiau 
cenzūra jo spausdinti neleido. 1924 m. romaną išleido Amerikos 
leidykla Dutton, po ko jis buvo išverstas į daugelį svetimų kalbų. 
“Mes” yra puikus politinis pamfletas prieš totalitarinį Stalino re
žimą.

B. Panteleimonov — PASKUTINĖ KNYGA. Apysakos. 256 psl. $2.00
Autorius yra jau miręs, inžinierius, gimęs Sibire, savo raštais pa

garsėjęs emigracijoje. Jo 1947 m. pirmas kūrinys “Žaliasis triukš
mas“ iš karto buvo plačios visuomenės pastebėtas, ši knyga turi 
puikią turiningą kalbą ir dailius gamtos aprašymus.

A/ Achmatova. — RINKTINIAI EILĖRAŠČIAI. 262 psl................. $2.25
Knygaje surinkti visi Achmatovos eilėraščiai, kurie turi didelį 

pasisekimą skaitytojų tarpe.
Ivan Bunin. — ARSENJEVO GYVENIMAS. Romanas. Pirmas

pilnas leidinys. 388 psl. $2.75
Bunin’as — Nobelio premijom loureatas. šis garsus rašytojas ap

rašo vaikystės ir jaunystės dienas tose vietose, kur kadaise gyve- 
'no Lermantovas, Turgenevas ir Fetas. ‘

S. Jurašo v. — LIAUDIES. PRIEŠAS. Romanas. 197 psl................. $2.00
Autorius yra buvęs raudonosios armijos pulkininkas, aprašęs so

vietų gyvenimą Rytų Vokietijoje. Romano didvyris — sovietų ma
joras Fedoras Paninas, kurio išgyvenimus, gilų nusivylimą ir nu
tarimą tapti emigrantu gabiai aprašo autorius Jurasovas.

M. Bulgakov. — APYSAKŲ RINKINYS. 200 psl................................ $1.75
Autorius turi didelį satyrinį talentą, dėl kurio tapo nepageidau

jamas sovietuose.
S. Malachov. — LAKŪNAI. Dramos veikalas. 72 psl........... .  $1.00

Čia dramatiškoje formoje išreiškiami sovietii>o žmogaus bei emi
granto jaudinantieji klausimai. New Yorko Naujausias Rusų Te
atras yra pastatęs šį veikalą, kuriame vaidino ir mūsų genialusis 
aktorius H. KAČINSKAS.

N. V. Gogol. — APYSAKOS. Su V. Nabokovo įvadu. 272 psl. ... S2.00
Leidykla pagerbia šį garsųjį rašytoją jo 100 metų mirties.sukak

tuvėse. Parinktos apysakos, kuriomis prasidėjo naujoji rusų lite
ratūra, užkariavusi pasaulį.

V. V. Nabokov. — DOVANA. Romanas. 416 psl. $3.00
Nabokov-Syrin, rašytojas ir poetas, jaunystėje su tėvais išvykęs 

iš Rusijos į Europą. Gyvendamas Anglijoje, Prancūzijoje ir JAV, 
Nabokov pagarsėjo kaip rusų ir anglų kalba rašytojas. Knygoje 
aprašomas jauno poeto-dailininko Godunovo-Cerdyncevo gyveni
mo klausimai aprašant černyševskio gyvenimą.

G. P. Fedotov. — NAUJAS MIESTAS. 384 psl....................................  $2.75
Mūsų laikų kultūros, istorijos, filosofijas ir literatūros referatas. 

Su J. ivoško įvadu. Jau miręs autorius buvo Saratovo universite
to istorijos profesorius, dalyvavęs SSSR religiname pogrindžio ju
dėjime. 1925 m. atsidūrė Paryžiuje ir tapo Teologijos Instituto pro- 

’ fesorium, vėliau, atvykęs į JAV, jis tapo Teologijos Akademijos 
New Yorke profesorium. Jo raštai primena žinomojo Herceno pui
kius kūrinius.

N. Leskov. — SOBORININKAI. Kronika 400 psl................................ $2.75
Autorius tik po mirties buvo pripažintas rusu klasiku. Jo ypa

tingos biografinės aplinkybės suteikė jam daug įdomių temų, ap
rašant platu Rusijos gyvenimą, jos istorija, dailę ir kalbą.

• V. Aleksiejev. — NEMATOMOJI RUSIJA. 406 psl. _ . ............. . $2.75
Puikioj ir įdomioj knygoj aprašoma sovietų jaunuomenės gyve

nimas, jų pogrindžio politinės-religinfcs organizacijos. Antireliginė 
sovietų propaganda jaunuomenės tarpe dažnai pasiekdavo atvirkš
čių rezultatų. >

Roman Gul. — BĖRAS ŽIRGAS. Romanas. 288 psl..............  S2.00
“Pati tikriausioji revoliucija Peterburge”. Pilietinis karas. Rusi

jos gamtos aprašymai, emigracijos metai Vokietijoje, Hitlerio ka- 
cetai” Prancūzija ir antrasis pasaulinis karas, kurį autorius per
gyveno ‘kaip Prancūzijos žemdirbys.

N. Tėffi. VAIVORIKŠTĖ ŽEMĖJE. 282 psl......... ..................................... $2.00
Netrukus po spalio perversmo tūkstančiai žmonių bėgo kartu su. * 

autore iš Rusijos. Apysakos iš emigrantų gyvenimo.
S. Gusiev-Orenburgskij. — UŽKAMPIO PARAPIJA ir kitos

apysakos. 304 psl. . —.. $2.25
Dailiai parašytos apysakos apie rusų provincijos parapijos' dva

sininkus.
Nikolai Narokov. — NETIKRI DYDŽIAI. Romanas. 416 psl, S3.00

Romano turiny: žmogaus ir bolševikinio režimo santykių tragiš
kos problemos.

Mykolas Zoščenko. — APYSAKOS IR PASAKOJIMAI. 428 psl., $2.75
Humoristinės sovietų gyventojų kasdieninio gyvenimo apysakos. - 

Vladomir Veidle. — VAKARINĖ DIENA. 224 psl.................. S2.0G
Talentingose apysakose skaitytojai susipažina su Europos archi

tektūra, daile ir literatūra.
“NEIŠLEISTASIS GUMILEVAS”. Prof. G. Struvė redakcija.

240 puslapių $2.25
Knygoje yra eilė uždraustųjų Gumilevo kūrinių, tragedija “Už

nuodytoji tunika”, “Linksmieji broliai", eilėraščiai ir poezijos te
orijos referatas.

I. Elagin. — DAILĖS SUDRAUDIMAS. Muzikos atsiminimai.
436 puslapių . . $3.00

Komunistų reikalavimai, kad muzika ir dailė atitiktų generalinę 
ju linija.

M. Koriakov. — DVASIOS IŠLAISVINIMAS. 312 psl......... ..  ... $2.75 ,
Sovietų karininko evoliucija nuo antireliginio auklėjimo iki gi

laus tikėjimo. Nepaprastai įdomi knyga.
M. Osorgin. — LAIŠKAI APIE MAŽMENAS. 416 psl..................... $3.00.

Osoginas yra gerai žinomas emigracijoje. Siela jis artimas Če
chovui. Pagrindiniai jo kūrybos dėsniai yra tikėjimas, demokratija 
ir rusu tautos meilė.

A. Remizov. — RUŽAVAME ATSPINDYJE. 416 psl....................... $3.00
Rusų rašytojų tarpe autorius yra skaitomas geriausias stilistas.

Rusu moterims jojo apysaka vra dvasinio grožio himnas
S. Svare. — ANTISEMITIZMAS SOVIETŲ SĄJUNGOJE. 272 psl.. $2.25

Autorius yra žinomas, kaip didelės erudicijos politinis galvoto- 
jas. Jam gerai yra pažįstama rasinės diskriminacijos kilmė ir vys
tymasis totalitarinėje valstybėje, žiauriai persekiojančioje savo 
nekaltas aukas.

V. Markov. — PRISLOPINTI BALSAI. 416 psl................................. $3.00
Knyga yra už "geležinės uždangos" esančių rusų poetų kūrinių 

rinkinys. Ten kiekvienas balsas diktatoriaus yra slegiamas. Eilė-- 
ramčiuose jaučiamas slaptas protestas prieš dailininku kūrybos 
prievartavimą. Redaktorius V. Markovas yra jaunas poetas-kriti- 
kas, gyvenęs laisvame pasaulyje.

Užsakymus prašome siųsti: A. J. NEIMANIS, P. 0. Box 430, FLUSHING, L. I. ,N. Y.
Užsakymai siunčiami, gavus knygos apmokėjimą ir 10% nuo jų kainos persiuntimo išlaidoms. Pinigus siųsti čekiais arbo “Money Orderiais“.
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Europos gynimas
Vakarų valstybių silpnumas 

prieš sovietiškąjį bloką yra ne 
apsiginklavime, ar žmonių 
masėje, bet tame, kad dar ne
turima strategijos plano, kas 
reikėtų daryti lemiamai va
landai išmušus.

Šis planas jau seniai ieško
mas.

Kartais net skelbiama, jog 
jis jau turimas, bet pasirodo, 
kad tai buvo klaidinga infor
macija.

Dabar per rinkiminę kam
paniją Amerikoje iš vieno ir 
antro kandidato tenka girdė
ti visokių pažadų, jei tik jis, 
o ne jo oponentas laimės rin
kimus.

Ir tie pažadai kartais klai
dina.

Sakysim, Einsenhowerio pa
reiškimas dėl pavergtų tautų 
išlaisvinimo Europoje sukėlė 
didelj nerimą.

Tas nerimas kilo tik todėl, 
kaip aiškina republikonų už
sienio politikos klausiniais pa
tarėjas John Foster Dulles, jog 
prezidentas Trumanas blogai 
interpretavo Eisenhowerio žo
džius. Tikrumoje, gen. Eisen- 
howeris nenumato “išlaisvini
mo karo’’, o tik pataria Ameri
kai užimti energingesnę laiky
seną sovietų pavergtų tautų 
atžvilgiu.

“Amerika turi stengtis suor
ganizuoti anoj pusėj geležinės 
uždangos skilimus, kokie jau 

a yra įvykę ryšium su Jugoslavi
ja. Ir šie nauji skilimai galės 
būti sukelti pažadinant pa
vergtųjų tautų , patrijotizmą 
prieš pavergėjus. Tam gali ge
rai pasitarnauti ekonomiškos 
priemonės ir radijas.”

Bet Foster Dulles nepataria 
pasitikėti šiame darbe Ameri
kos Balso radiju, kuris šiuo 
metu esąs tik “bla-bla_bla” ir 
nieko gero neduoda.

Svarbiausia, ko Amerikai 
trūksta, pripažįsta Foster Dul
les, tai “šaltojo karo” strate
gijos ir jos Amerika neturi.

Bet ką sako republikonas, 
aišku nepatinka demokratui.

Tad aną dieną valstybės se
kretorius Acheson štai kaip 
atsiliepė apie republikonų pro
jektus:

“Jie laiko ranką ant triūbos,
o koją ant stabdžio”.

Tai reiškia, kad republiko- 
nai kelia daug triukšmo dėl 
nieko.

“Nes jie gerai žino”, sako 
Achesonas, “kad noras išlais
vinti rytų tautas iš po komu
nistų jungo, reiškia norėti ka
ro, o Amerika karo nenori”.

•
Tokie prieštaravimai duoda 

pagrindo . fantastiškiausiems 
gandams.

Štai Newsweek skelbia, jog 
Europos armijos štabe esąs 
smarkus kariškių susiskaldy
mas nuomonėmis dėl taktikos 
Europos gynime.

Esą “prancūzų planas” ir 
“Speidel planas”.

Pagal pirmąjį numatoma 
priešą sustabdyti prie Eibes, 
palengva atsitraukiant per 
Prancūziją į Pirinėjų užpaka
li, kad visa rusų jėga būtų su
telkta į centrini frontą ir pas- 

. kui, persigrupavus, atgal smog 
ti.

Pagal antrąjį planą, paruoš
tą Adenauerio generolo Spei- 
delio, numatomas sąjunginin
kų armijos pasitraukimas į į_ 
vairias puses, kad tuo būdu ru 
sų jėgos būtų išblaškytos.

Bet Atlanto štabas, norėda
mas užkirsti kelią tiems gan
dams, dar geriau pastebi: tuo 
tarpu dar nėsą jokio Europos 
gynimo plano...

SIEKTI PAGRINDINĖS REFORMOS 
įdomūs frontininkų išstojimo užkulisiai — Ar mūsų katalikai nepa
kankamai atstovaujami VLIK? —Laikas atsisakyti nuo machinacijų
Visi su įdomumu seka pas- 

• kutinius įvykius VLIKe, kai iš 
jo pasitraukė frontininkai su 
vienybininkais. Seka ne dėl to, 
kad būtų įvykusi kaž kokia 
staigmena, iš karto apvertus! 
aukštyn kojomis mūsų vado
vaujančių veiksnių padėtį, bet 
todėl, jog ryšium su paminėtų 
grupių išėjimu, išliko labai 
daug įdomių momentų, paro
dančių tų grupių užkulisinius 
kėslus ir pačių krikdemų l^ei 
jų sudarytų fiktyvių organiza
cijų vidujinius nesutarimus.

Taip pat čia dar kartą išryš
kėjo tie VLIKo negalavimai, 
apie kuriuos šio laikraščio pus 
lapiuose įvairiomis progomis 
buvo pabrėžtinai kartojama, 
kad VLIKas reikalingąs pa
grindinės reformos, nes viso
kie lopymai tik prailgina sta- 
nacijos laikotarpį ir tuo pačiu 
pralošiama labai daug bran
gaus laiko tiesioginiams VLIK 
uždaviniams vykdyti. Apie tuos 
negalavimus buvo daug rašy
ta ir nereikia čia versti toli
mesnės praeities lapus. Pažiū
rėkime tik į paskutiniųjų me
tų VLIKo veiklą. Be įvairių ne
sėkmingų derybų ir tuščių pa
stangų konsoliduotis — vargu 
ar daugiau ką nors naudingo 
Lietuvos laisvės kovai jo dar
buose rastume?

Taigi, tie paskutinieji įvy
kiai yra ryškus ženklas ir na
tūrali VLIKo negalavimo išda
va, o ne kažkokių principinių 
prieštaravimų rezultatas. Ir 
kuo greičiau bus surasti vais
tai ir nužymėti keliai į protin
gą reformą ir visų jėgų apjun
gimą Lietuvos vadavimo dar
bui — tik bus sveikiau veda
mai laisvės kovai...

Tačiau vis labiau aiškėjanti 
išstojusių grupių užkulisiai ver 
ti dėmesio, nes jie parodė, ko 
tie tariamos vienybės šūkau
to] ai ir visokio vadavimo mo
nopolistai siekė ir kas jiems iš 
tikrųjų rūpėjo. Per visą trem
ties metą kitiems metami kal
tinimai staiga atsigrįžo į juos 
pačius. Juk galima įsivaizduo
ti, kokis kiltų triukšmas mūsų 
krikdeminėje spaudoj, jei pa
našiai pasielgtų kitos grupės, 

' nors tam pagrindo jos turėjo 
žymiai daugiau.

Dabar gi, be kai kurių as
menų ir Vyskupo tėviškų pa
barimų ir apgailestavimų, jau 
bandoma kaltę suversti ne tik 
Tiesiems kaltininkams, bet ki
tiems, vadinamoms laicisti
nėm grupėm ir jų spaudai, ži
noma, ši sena krikdeminių vei
kėjų .taktika yra visiems tiek

Laiškai iš Pacifiko (2)

Rašo VYT. GEDRIMAS

įgrisusi ir nusibodusi, jog var
gu ar kas nors jai patikės.

Štai Clevelande įvyko fron
tininkų suvažiavimas, nes .po 
išstojusių grupių pareiškimų, 
krikdemų veikėjų tarpe kilo 
didelis sąmyšis. Pradėta kal
bėti apie krikdemiškos santar
vės braškėjimą. Vieni pradėjo 
smerkti, kiti ginti, o tūlas vie-' 
nybininkų centras Bostone pa
siskubino net savo atstovą 
VLIKe suspenduoti.

Koks ten iš tikrųjų suvažia
vimas buvo ir kokie ten fron
tininkai jame dalyvavo, sunku 
spręsti, nes iš spaudoj skelbia
mų pavardžių, matosi, kad tie 
patys asmenys dalyvauja vi
suose katalikiškų organizacijų 
suvažiavimuose: ateitininkų,
frontininkų, vienybininkų, sen_ 
draugų, federantų, krikšč. de
mokratų ir taip be galo, ta
čiau, kaip dr. A. Juška rašo 
(Draugas, Nr. 208), tame su
važiavime buvo kalbėta daug 
įdomių dalykų.

Pirmiausia, suvažiavimas iš
klausęs dvi su puse ..valandas 
trukusį V. Vaitiekūno praneši
mo, pateisino Liet. Fronto įs_ 
stojimą iš VLIKo. Toliau kon
statuoja, kad katalikai nepa
kankamai atstovaujami VLIK, 
tik fifty.fifty. Čia tik neaiš
ku, ar turima galvoj katalikus 
religine ar partine prasme. 
Jei religine tai, kaip teisingai 
B. K. Naujokas Dirvoj konsta
tavo, VLIKo nariai yra visu 
100% katalikai, o jei partine 
— tai irgi visiems žinoma, kad 
tai yra nerealus katalikiškų 
atstovų skaičius VLIKe išpūti
mas. Įdomiausia, kad suvažia
vime paaiškėjo, kad Liet. 
Fronto sąjūdis yrą-krįkščioniš- 
kas. Čia gerb. /įvažiavimo ap- 
rašytojas šį išradimą greičiau
siai padarė per neapsižiūrėji
mą, nes tokį klausimą statyti 
tikrai nekrikščioniška.

Toliau buvo ypatingai išgar 
bintas J. Brazaitis, kuris taria
mai visų be pagrindo puola
mas. Nors oficialiose rezoliuci
jose kalbama apie J. Brazaičio 
kūrybingumą, nepamainomu- 
mą ir kitas dorybes, tačiau iš 
pasitraukusių grupių motyvų 
ir kitų davinių aiškėja, kad tas 
nepamainomumas yra tamp
riai surištas su Laik. Vyriau
sybėje buv. J. Brazaičio postu, 
atseit, jo' neišrinkimas į Vykd. 
Tarybą palaidoj o frontininkų 
užmačias suvaidinti dar vieną 
fiktyvią komediją mūsų laisvi
nimo veiksnių istorijoj. O dėl 
daromų J. Brazaičiui užmeti
mų. tai tenka konstatuoti,

kaip ir VLIKO veiklos tyrinė
jimų komisija padarė, kad tie 
užmetimai buvo pagrįsti. Tad 
nereikia stebėtis, kad apie 
tuos reikalus spauda parašė ir 
priminė tiems, kurie ypačiai 
mėgsta užsiiminėti kitų šmei
žimu, jog ir jūsų gričioje yra 
daug netvarkos. *

Vadinasi, kaip rodo daviniai, 
šis visas triukšmas yra suves
tas į eilines partines kombina
cijas ir čia negalima kalbėti 
apie kitų grupių užsispyrimus, 
nepagrįstus šmeižtus ir ypa
čiai tai nevalia rišti su rezis
tencinių kovos organizacijų 
diskriminacija, ryšių nutrau
kimu su kraštu, politinių prie
šininkų sunaikinimu irx t. t., 
nes tai yra labai negarbinga 
priemonė pateisinti savo veik
smus.

Lietuvos vadavimo reika
lai iš visų vienodai reikalauja 
pasišventimo, nuoširdumo ir 
visų jėgų įtempimo vienam 
pagrindiniams tikslui ir juos 
niekuomet negalima padaryti 
kažkokių kombinacijų objektu.

Čia ateidami visi privalo pa
likti už durų užkulisines kom
binacijas ir mažiausiai rūpln 
tis dėl Lietuvos ateities valdy
mo. Tadą neteks taip jau pa
čių garbinamą VLIKą, pa
tiems jį griauti,ir vieną dieną, 
to pačio J. Brazaičio žodžiais 
sakyti (žiūr. atstakymas į žve
jų laišką) “tai kodėl tie... nuo 
VLIKO nepasitraukia, o laiko
si jo įsikibę?”, o kitą dieną pa
tiems iš jo išeiti.

Reikia tikėtis, kad tie visi 
reiškiniai tik pagreitins nusta 
tyti tikros ligos židinį ir įsta
tys Lietuvos vadavimo reika
lus į tikrą kelią.

KULTŪRINĖS
NAUJIENOS

Neperiodinio poezijos, pro
zos ir kritikos žodžio Literatū
ros Lankų pirmasis numeris 
jau pasiekė J. A. V-bes ir 
Kanadą. Leidinys spausdina
mas Argentinoje. Jį redaguo
ja Kazys, Bradūnas, Juozas Gir 
nius, Juozas Kėkštas, Henri
kas Nagys ir Alfonsas Nyka- 
Niliūnas.

Siame numery rašo: Anta
nas Škėma, Kazys Bradūnas, 
Jonas Mekas, Vladas šlaitas, 
Juozas Kėkštas, Julius Kaupas, 
Albinas M. Katiliškis, Czeslaw 
Milosz, Thorton Wilder, Carlos 
Bousono, / Langston Hughes, 
Walt Whitman, švedų lyrikai, 
Jonas Staniškis, Juozas Gir-

Bronys Raila

NUSIKALTĖLIAI IR... ŠVENTIEJI
Liepos mėnesį Kalifornijoje 

smarkiai sudrebėjo žemė.
Kas dešimtis tokių sudrebi- 

nimų išgyveno Europoje per 
karą, tam atrodė tik vaikų 
žaidimas ir labai įdomus, dar 
nepatirtas pergyvenimas. Bet 
kitiems buvo — labai baisu. .

Mokslininkai žino, kodėl že
mė dreba. Bet niekaip dar ne
gali žinoti, kada ji sudrebės ir 
ką sunaikins.
• Bet man nujautimas sako, 
kad žemė dėl to čia sudrebėjo, 
jog kaip tik liepos mėnesį vie
nintelis lietuvių katalikų dien
raštis pasaulyje Draugas (160 
nr) nurodė, kad Kalifornijoje 
gyvena šiek tiek tikrai blogų 
žmonių ir jau būtų metas Vi
sagaliui juos nubausti. Nes nie 
kas kitas jų nebesuvaldo...

Draugas rašė, kad aš ir dau
gelis mano draugų, Stasio Lo
zoraičio Vadovaujami, Ameri
koje ir pasaulyje atliekame 
nusikalstamus darbus!

Aš pats gi esąs — liguisto 
fanatizmo atstovas. Aš vado- 
dovauju tai nusikaltimų akci
jai Amerikoje. Mano bičiulės, 
Palos Verdes abalonės gar
džiai šypsosi patyrusios, jog 
visgi esu slaptas maištininkas, 
pasiryžęs sugriauti Lietuvą ir 
pasaulį, nes netikėjau, kad

krikdemų vedamas Vlikas savo 
autoritetu ėjo tuojau po Po
piežiaus.

Maža to. Aš esu “jau seniai 
spėjęs neigiama prasme pa
garsėti”.

Maniau ir žinojau, kad dar 
niekad nebuvau pagarsėjęs. 
Bet jei spauda tai viešai pri
pažįsta, laikas būti dėkingu 
ir kukliai burbtelėti: ką jau 
čia, argi nėra garsesnių?...

* Pagarsėjau neigiama pras
me? Vadinasi, iš blogosios pu
sės.

Tikiu, kad šventas Raštas 
yra suteikęs Draugui specialią 
teisę nuspręsti, kas yra teigia
mas, kas neigiamas, kas geras 
ir kas blogas žmogus.

Man tik atrodo, kad tąją 
šventą teisę jo rašytojai gana 
negabiai panaudoja. Pasigen
dama ar humoro, ar ironijos, 
ar stiliaus grakštumo, kas pa
deda daugiau įtikinti už pliką 
savo gilios minties paplerpi- 
mą.

Gudrus, krikščioniškas ir 
elegantiškas rašytojas visuo
met tik taip pasakytų: — “jis 
seniai spėjęs teigiama prasme, 
iš tam tikros gerosios pusės pa 
garsėti”. O paskui surašytų jo

1 juodus ir nusikalstamus dar
bus. Poveikis būtų stipresnis. 
Na, drauge ir mandagumas...

Ir mano padėtis būtų daug 
sunkesnė. Negi išdrįsčiau gin
tis, kad — meluojate, aš esu 
garsus daugiau iš neigiamos, 
iš blogosios pusės? Jokių gerų 
darbų neturiu, nes mano palin 
kimas tik nusikalstamus žy
gius atlikti.

Nedrįsčiau net paminėti, 
kad Kristaus mokslas drau
džia niekinti savo artimą, net 
ir patį blogiausią. Kviečia Jis 
daugiau blogo artimo gailėtis, 
jam padėti grįžti į dorą kelią, 
apaštalauti.

O dabar tos krikščioniškos 
dvasios iš karto pasigedau. No
rint apginti Krupavičių ir Pi
jų Grigaitį, juk nebūtina tuoj 
nutolti Evengelijų dvasią.

Kodėl gi seniai esu pagarsė
jęs neigiama prasme, iš blogo
sios pusės*ir taip nugrimzdęs 
savo nusikaltimuose?

Pagal maldaknygių nurody
mus perkratinėjau savo sąžinę 
ir darbus. Taip, esu netobulas, 
silpnas, blogas žmogus. Silp
nesnis ir blogesnis už daugelį, 
už visus kitus, ypač už Drau
go redaktorius ir specialiai už
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AR GENOCIDO KONVENCIJA BUS EFEKTYVI?
šį straipsnį spausdiname 

kaip diskusinį, tikėdami susi
laukti iš mūsų teisininkų ir 
visuomenės veikėjų plačių pa
reiškimų, kas darytina, kad 
Genocido Konvencija būtų tik 
rai efektyvi. Red.

Spaudoje ir gyvenime daž
nai pasigendama Genocido 
Konvencijos, kurios JAV Kon
gresas vis dar neratifikuoja.

Tas Kongreso delsimas jau 
kelia įvairiausių ir labai toli 
einančių spėliojimų. Atsirado 
linkusių tą delsimą aiškinti 
net baime dėl pietinėse valsty
bėse užsilikusių vergijos lieka
nų. Bet iš senatoriaus Robert 
A. Taft prasitarimo galima 
suprasti, kad Kongresas randa 
Genocido Konvenciją nesude
rinama su savo valstybės su
verenitetu.

Įsigilinus į Genocido Kon
vencijos nuostatus kuriais su
teikiama steigiamam Tarptau- 
tinam Kriminaliniam Teismui 
teisė kištis į valstybių vidaus 
reikalus, reikia pripažinti, kad 
tuomi tikrai pažeidžiamas vals 
tybių suverenitetas. Kongre
sas susimąstė, nes jam šalies 
Konstitucija neduoda galios 
kam nors perleisti valstybės su 
verenitetą nei visą, nei dali
nai, nes suverenitetas, kaipo 
toksai, neskaidomas. Pagaliau 
JAV Konstitucijos sargyboj 
stovi jos Aukščiausiasis Teis
mas,* kuris pastebėjęs nekonsti 
tucinį Kongreso aktą gali jį 
naikinti ir savo inciatyva.

Kad daugelis valstybių Gen. 
Konvenciją jau ratifikavo, tas 
faktas JAV Kongresui negali 
turėti reikšmės, nes tų valsty
bių parlamentai gal taip daro 
manydami, kad Gen. Konven
cija vis vien liks jus nudum, 
kaip ir daugelis panašių kon
vencijų, sudarytų Tarptauti
nės Teisės rėmuose, pvz. Kon
vencijos dėl elgimos karo me
tu su belaisviais ir civiliais gy
ventojais, dėl įkaitų ėmimo ir 
t. t., kurios taikos metu nerei
kalingos, o karo metu jėga tu
rinčią nesaisto, ką žinome net 
iš savo patyrimo, arba gal jau 
nebelaiko savo valstybių suve. 
renėmis dėl neva pašalinės 
valstybės nuolatinio kišimos į 
jų vidaus reikalus.

nius, Henrikas Nagys, Vytau
tas Statkus, Coppelius, And
rius Sietynas, Leonas Miški- 
nas, Juozas Lingis.

Numeris iliustruotas Kazio 
Janulio, Isabelle Rimbaud, 
Joan Miro, Archipenko, Edo- 
uardo Goerg, Marcel Gromai- 
re ir Victor Soldatti darbais

Pavienio Literatūros Lankų 
egz. kaina 1 dol.

Visais leidinio reikalais ra
šyti: Kazys Bradūnas, 1127 
Bayard St., Baltimore 23, Md.

Rašo J. GUDAUSKIS

Palietę Gen. Konvencijos ra 
tifikacijos klausimą, sustoki
me ir ties jos materialine pu
se. Pirmiausiai metasi į akis 
beprasmis reikalavimas per
duoti Tarpt. Krimin. Teismui 
teisti net pavienius nusikaltė
lius dėl jų įvykdytų žmogžu
dysčių rasiniais, tautiniais, re
liginiais ir etniniais sumeti
mais, nes, viena, tikrieji žmog
žudžių motyvai neretai pasi
daro aiškus tik teisiamąjame 
posėdy, antra, už apgalvotas 
žmogžudystes ir dabar nusikal 
tėliai baudžiami pagal tauti
niais įstatymais, ir nėra šalies, 
kurioj būtų toleruojama ap
galvota žmogžudystė.

Teigimas, kad nėra prasmės 
bijoti Tarpt. Kriminalinio Teis 
mo, nes jis gal nebūsiąs blo
gesnis už tautinius teismus, 
yra klaidingas. Išleidžiama iš 
akių faktas, kad visų valsty
bių įstatymai teisdarystę pati
ki tik savo šalies piliečiams, 
tuo tarpu kai gydymą, pastatų 
statymą ir net krašto gynimą 
patiki ir svetimšaliams. Vadi
nas, visų turima omeny, kad 
kiekviena tauta turi skirtingas 
savo būdo ypatybes, kurios 
svetimšalio teisėjo protu be 
dvasinio ryšio su tauta neap
čiuopiamos, nors jis būtų ir 
aukštų kvalifikacijų.

Iš pasakyto gaunamas rim
tas pagrindas suabejoti svetim 
šalio teisėjo sprendimo teisin
gumu. Pagaliau kas gali ga
rantuoti, kad į Tarpt. Krimi
nalinį Teismą nepateks tokie 
“Binde’riai”, kaip į J. T. Infor
macijos Laisvės Komisiją, ku
riems dar reikia rimtų studijų, 
kad Sovietų Sąjungoje tikrai 
nėra spaudos laisvės! Pagrin
dą baimei gali duoti ir tas fak
tas, kad Tarpt. Krim. Teismo 
sprendimai neskundžiami nei 
apeliacine, nei kasacine tvar
ka ir neturi numatyto organo, 
kuris teiktų malonę.

Tačiau pagrindinis Genoci
do Konvencijos tikslas — už
kardyti masines žudynes rasi
niais, tautiniais, religiniais ir 
etniniais sumetimais, kurios 
paprastai atliekamos valstybės 
organams jas toleruojant arba 
ir savo turima galia prie jų 
vykdymo prisidedant. Todėl 
šiais atsitikimais Tarpt. (Krim. 
Teismui teks turėti reikalai su 
kaltininkais, kurie stovi prie 
valstybės vairo, ir jų bendri
ninkais. Prieš Tarpt. Krim. 
Teismą stos beveik nenugali
ma kliūtis išaiškinti visų kalti
ninkų asmenybes ir jų kaltės 
laipsnį, nes tokių valstybių 
scenos Tarpt. Krim. Teismui 
tikriausiai bus uždarytos, jau 
nekalbant apie tas valstybes, 
kurios prie Genocido Konven
cijos nebus prisirengusios ir 
kurioms ši Konvencija nebus 
privaloma.

Na, daleiskime Tarpt. Krim. 
Teismas suranda būdą kalti
ninkus išaiškinti ir juos (be a- 
bejo už akių) pasmerkia eida
mas Neurenbergo praktika pa 
karti! Bet kas jo sprendimą į- 
vykdys? Juk jokia valstybė, 
kad ir ratifikavusi Gen. Kon
venciją, neis į karą dėl geno
cido. Tokiu būdu Tarpt. Krim. 
Teismo sprendimai pakibs ore 
ir nepadarys jokio efekto, kaip 
atsitinka su Hagos Tarptauti
nio Tribunolo sprendimais. 
Andai Lietuva tame Teisme 
laimėjo bylą su Lenkija dėl 
Vilniaus, tačiau Vilnius ir po 
to sprendimo pasiliko Lenkijos 
sienose, nes Hagos Tarpt. Tri
bunolas neturėjo “Anstolio” 
savo prendimams vykdyti!

Bet yra žmonių, kurie džiū
gauji, kad bent moralinė Gen. 
Konvencijos reikšmė būsianti 
neabejotina, nes, girdi, dabar 
visi žinos, kad genocidas pa
smerktas ir net pripažintas 
baustinu. Tačiau tų žmonių 
samprotavimas perdaug nai
vus. Kam nieko nereiškia Die
vo kategoriškas įsakymas “ne
žudyk!” kas nebegirdi savo są
žinės balso, negi jį paveiks be
jėgė Genocido Konvencija!

Dar esama ir tokių žmonių, 
kurie mano, kad Gen. Kon
vencija teigiamai pasitarnau
sianti būsimame “Neurember- 
ge” (vadinas, kada genocido 
vykdytojas bus priverstas ka
pituliuoti be sąlygų). Bet jie 
•perdem klysta. Buvusiame 
“Neuremberge” nebuvo sun
kumų kaltininkus pakarti re
miant sprendimą vien ginkluo 
ta jėga, bet būsimame “Neu- 
renberge” tat padaryti bus 
daug sunkiau, nes kaltinamie
ji visokiomis išgalėmis dangs_ 
tysis Genocido Konvencija, 
kuri juk nedraudžia žudyti sa
vo politinius priešus — nusi
kaltėlius.

t Turint omeny ’ kultūringąjį 
tautų Baudžiamosios Teisės 
pagrindinį principą: nullum 
crimen sine lege, Teismas, 
koks jis bebūtų, tikrai atsidurs 
keblioj padėty, nes kas Gen. 
Konvencijos neuždrausta, er
go leista- Mes gerai žinome, 
kad genocidas buvo vykdomas 
(išimtis Katynas ir žydų nai
kinimas) ir bus vykdomas po 
politiniu šydu: kontrevoliu- 
cionierių, šnipų, sabotažninkų, 
diversantų, krašto išdavikų ir 
t. p. naikinimu, su kuriais gan 
žiauriai kovoja tiek diktatūri
niai rėžimai, tiek ir demokra
tijos.

Tokiu būdu iš pasakyto pra
šos išvada, kad Genocido Kon
vencija, jeigu ją JAV ratifi
kuos, nebus efektyvi ir nepa
teisins musų ALTO deltų pas
tangų ir daugelio dorųjų žmo 
nių į ją dedamų lūkesčių.

P. DANTAS

Ar vėliausioji Farboroughe 
lėktuvo nelaimė bus įrodymu, 
kad žmogus yra pasiekęs di
džiausio greičia ribą ir toliau 
nebegalės jos peržengti?

Šitas klausimas ne šiandien 
ir ne pirmą kartą keliamas.

Jau ne kartą girdime tvir
tinant, kad žmogus yra pasie
kęs patį didžiausį greitį ir to
liau jo nebegalės patobulinti.

Kada pradėjo vaikščioti pir
mieji traukiniai, daug kas 
pranašavo, jog traukiniui ei
nant greičiau kaip 20 mylių į 
valandą, žmogus pasidarys be
pročiu.

Vėliau tas pats buvo sakoma 
dėl automobilių, kad žmogus 
niekad neperneš didesnį grei
tį kaip 50 mylių į valandą!...

Tačiau ne tik technika, bet 
ir pats žmogus greityje darė 
ir tebedaro pažangą.

Ar nuo 1900 metų olimpi
niuose žaidimuose nebuvo pa
siekti nauji greičio rekordai? 
Tų laikų atletams šiandieni
niai rekordai buvo net neįsi- 
vazduojami.

Bet tas nereiškia, kad kada 
nors bėgikas 300 pėdų nubėgs 
per 1 sekundę.

Ar tai reiškia, kad šiandie
niniai rekordai nebebus pato
bulinti? Aišku, kad ne.

Tačiau vieną dieną bus pri
eita iki tokio greičio, kurį jau 
nebebus galima viršyti. Bet 
tas atsitiks dar ne rytoj.

Mušti, ar nemušti moteris?
Vieni jas muša su botagu, 

kiti su gėlėmis.
Vienos universiteto antra- 

pologijos profesorius dr. Hans 
Weinert priėjo išvados, jog:

“Jei šiandien yra tiek daug 
skyrybų, tai tik todėl, kad vy
rai nustojo mušti savo 4 žmo
nas”. d- . '

Ir patvirtinimui, jis aiškina:
“Vyrai užmiršo tą dalyką, 

nuo tos dienos, kada nulipo 
nuo medžio, jog šimpanzė bū
tinai vieną kartą per dieną 
muša savo patelę. Ir jei ji ne
būna mušama, tai mano, kad 
patinas jos nebemyli ir ją pa
lieka”.

Vokiečių filosofas Nietsche 
irgi yra pasakęs:

“Jei eini pas moterį, neuž
miršk botago!”

Tik nežinoma, kas ką muša 
dr Weinert šeimoje. Jis savo 
žmoną, ar žmona jį?

republikonų simbolisNeveltui dramblys

PAVERGTOJE LIETUVOJE
ūkio kolektivizacija tebuvo Įvykdyta 

prievartos būdu, gyventojams kovojant
Turimais duomenimis, Lie

tuvoje šiuo metu sukolektyvin 
ta 92% visų individualių ūkių, 
kurie yra apjungti 2,956 jau 
sustambintuose kolchozuose.

Sustambintų kolchozų dydis 
svyruoja nuo 1,200 iki 2,500 ha, 
retais atvejais iki 3,000 ha., 
kurių kiekvienas apjungia nuo 
100 iki 250 ūkininkų kiemų.

Į kolūkius priimti visi ma
žažemiai, buvę kumečiai, skly 
pininkai ir vidutiniokai iki 20 
ha, nenaudoje savo ūkiui ap
dirbti samdomosios jėgos.

Visas stambus ūkininko in
ventorius, stojant jam į kol
chozą, buvo nacionalizuotas. 
Asmeniška kolchozininko nuo
savybe gali būti: viena karvė, 
keletas avių, kiaulių ir neribo
tas kiekis paukščių. Individua
liam naudojimui kolchozinin- 
kui paliekama priesodybinis 60 
akrų sklypas, sodas, gyvena-

RALFAS RUOŠIASI RUDENS VAJUI
štai jau ir ruduo! Gyvėja 

Visas veikimas, gyvėja ir BALF. 
Visoje Amerikoje ir Kanadoje 
BAŲF skyriai, parapijos, trem
tiniams gelbstinčiosios draugi
jos ruošia BALF vajus. Euro
poj likusiųjų lietuvių tremti-

visą krikdemų bloką. Tas aiš
ku.

Tik man neaiškus maųo po
litinių ir dorinių nusikaltimų 
darbų katalogas.

Kiek galiu paviršutiniškai 
spręsti, savo tautos ir savo vai 
stybės niekad dar nebuvau iš
davęs. Jokiam Lietuvos oku
pantui nesistengiau patarnau
ti. Greičiau atvirkščiai.

Nesiūliau naciams Lietuvos 
kareivių į pagalbą. Į komunis
tų partiją į jų komisarus nie
kad nesikreipiau, prašydamas 
gražiai susitarti dėl abiem pu
sėm naudingo bendradarbiavi
mo. O juk, anot Draugo, maž
daug bolševikas esmi...

Ne tik nei vieno žydo nesu- 
šaudžiau, bet ir getto jiems ne 
steigiau.

Balfo ir šv. Tėvo pinigais ar 
gėrybėmis nešpekuliavau.

Amerikoniškų lašinių pasi
pelnymo tikslais neskutau. Per 
kredito bankelius su dvigubais 
vekseliais nenuskriaudžiau nei 
vieno valstiečio. Būdamas mi- 
nisteriu, kyšių neėmiau. Ir ne 
tik ministeriu, bet Ir eiliniu 
valdininku niekad dar nebu
vau. Iš savo kaktos prakaito 
duoną valgiau.

Nei perversmų, nei pučų ne_ 
ruošiau prieš teisėtą šalies vy
riausybę. Gal dėl to, kad bu
vau tada dar per j aunas. Ta 
pagunda daug ką žavėdavo ir 
tebežavi...

Tėvo ir motinos, rodos, ne
užmušiau (o gal Draugas ge

riau žino?) Su žmčna net per 
aštuoniolika metų dar neišsi
skyriau ir tos minties keistu 
būdu vis neįgaunu. Meilužių 
neįsitaisiau ir, kai jos pasida
ro neparankios, su šlapia virve 
jų nesmaugiau.

Vlikas man algos nemokėjo, 
iš laikraščių honoraro negau
nu.

Turiu šiek tiek skolų, bet jas 
stengiuos po truputį grąžinti?

Bet ką čia kalbėti taip, juk 
tuoj tapčiau fariziejumi, kuris 
giria save, o vargšą muitininką 
smerkia. Juk Draugas man pa
sakytų: kas iš to, kad to vis
ko dar nepadarei, vėliau pa
darysi...

Džiaugkimės teigiamesniais 
dalykais.

A. Maceina Aiduose (6 nr), 
giliai religiškai nagrinėdamas 
graikščių mergaičių problemą, 
kurios renkamos grožių kara
laitėmis, sako: “žmogus yra 
tieka vertingas, kiek jis yr 
šventas”.

Jei jau taip, tai vargas 
man! Nesu labai šventas. Man 
pils velniai karštą smalą į ne
švarią burną, nes šioje žemėje 
ne taip garbinau Vliko krikde
mus, kai,p jie norėtų.*

Bet didžiuojuos, kad ir mes 
lietuviai turime šventųjų. Tas 
pats Draugas lygiai prieš me
tus (1951. VII. 28 d. nr) vieną 
gražiai aprašė ir jo mintis iš
dėstė. Tai prof. dr. A. Ramū

nas Kanadoje. Jis ten pareiš
kė, kad esąs didelis mokslo vy
ras, visus savo mokytojus jau 
peraugęs, nuo klaidų išsilais
vinęs.

Jis pasakė ten: “Aš vėl at- 
stačiau sugriuvusią vidinę har 
moniją ir atradau tą dvasios 
giedrą, kurioje miela gyventi... 
Mano idealas, kurį nuolat puo
selėju savo vizijoje, yra moks
lininkas ir šventasis”...

Ir kadangi jis gyvena tokioj 
dvasios giedroj, tai per metus 
prie savo idealo bus gerokai 
priartėjęs.

Teologai sako, kad žmogaus 
šventumo įrodymu reikalingi 
jo padaryti stebuklai. Ir jų jau 
buvo. Pažinau žmogų, sirgusį 
nemiga, kurios joks gydytojas 
negalėjo pašalinti. Dabar jis 
pradėjo skaityti Tėvynės Sar
ge prof. dr. Ramūno straips
nius apie Europos nuosmukio 
diagnozę ir kai tik prieina prie 
tos vietos, kur šventasis ima 
kalbėti apie “romantinį ir mi
tologinį Markso materializmą”, 
— tuoj sau gražiausiai ir gi
liausiai užmiega, šventasis ro
do aiškiausią stebukladario ga
lią.

Ir tuo džiaugiuosi. Nes kas 
be palyginimo supras šventųjų 
grožį ir didybę, jei nebus ir 
mūsų, eilinių prakeiktųjų?,..

Kitame numeryje — KAIP 
PAJIESKOMAS BANDITAS?

Pasaulis yra matęs visokiau
sių nusikaltimų, bet tokio, 
koks papildytas vakarinėje Vo 
kietijoje, tur būt, niekad.

Per paskutinius ketverius 
metus Vakarinėje VokiftijojfJ 
tarp Liubecko ir Berba, išilgai 
demarkacinę liniją, paslaptin
gose aplinkybėse išprievartau
jant buvo nužudyta 200 mote
rų.

Policija jautėsi bejėgė su
gauti sadistą žmogžudį.

Bet dabar po naujo 9 mote
rų nužudymo sekimas atnau
jintas. Tuo labiau, kad po pa
skutiniosios aukos Margaritos 
Pohl, 51 metų amžiaus, kuri 
buvo išprievartauta ir pasmau 
gta, pirmą kartą turima šiokių 
tokių žinių apie nusikaltėlį.

Žmogžudystę matę vaikai 
sako, kad vyras buvęs 20 metų 
amžiaus su “kiškio lūpa”.

Vakietijos policija dabar ieš 
ko žmogaus su “kiškio lūpa” 
ir vargas tam, kurio lūpa ski
lusi.

Liberty Federal 
naujuose namuose

Mūsų korespondentas iš Phi- 
ladelphijos praneša, kad vie
tos lietuvių bankinė įstaiga, 
Liberty Federal Savings and 
Loan Ass., jau persikėlė į savo 
naujas, neseniai baigtas staty
ti patalpas, 202-204 Broad St.

Oficialus banko atidarymas 
vyks visą savaitę, pradedant 
pirmadieniu, rugsėjo 22 d., ir 
tęsis iki penktadienio, rugsėjo 
26* d. — nuo 9 v. r. iki 8 v. v.

Visi kviečiami apžiūrėti nau 
jas, moderniškas banko patal
pai ir ta pačia proga pamė
ginti laimėti televizijos priim
tuvą. Du televizijos priimtuvai 
ir “Motorola”, radijo priimtu
vas, yra paskirti, kaip įėjimo 
dovanos. Be to, bus įvairių siur 
prizų ir dovanų už naujai ati
daromas taupymo sąskaitas.

Nepamirškite 
balsuoti

Visų Amerikos tautybių gru
pių organizacijos visoje šalyje 
yra kviečiamos dalyvauti 1952 
m. užsiregistravimo ir balsavi
mo vajuje, Kuris" bandys šiais 
metais įtraukti daugiau bal
suotojų negu kada nors buvo.

Per Common Council for 
American Unity, kuris veikia 
kaipo koordinavimo centras 
yra formuojamas: Sponsoring 
Committee of National Organ
izations.

Prie šio Sponsoring Komite
to be kitų tautybių prisidėjo ir 
lietuviai.

Vajus nepolitinis ir jo šūkis 
yra: “Balsuokite kaip norite— 
tik balsuokite!” Jo tikslas yra 
įvertinti pilietybę, pildyti pilie 
tybės pareigas, pabrėžti kiek
vieno asmens balso svarbą.

Svarbu prisiminti, kad jei 
kas nori naudotis balsavimo 
teise rinkimų dienoje, turi už
siregistruoti. Užsiregistravimo 
dienos nevienodos visose vals
tybėse, bet daugumoje reikia 
užsiregistruoti rugsėjo ar spa
lio mėn.

Patartina sužinoti kada rei
kia užsiregistruoti ir būtinai 
užsiregistruokite, kad galėtu
mėte balsuoti lapkričio rinki
muose.

nių likimas visiems lygiai rū
pi.

Didžiojo New Yorko BALF 
Vajaus Komiteto Valdyba po- 
sėdžiavo rugsėjo 10 d.

Buvo aptarta kaip pravesti 
Vajų Didžiajame New Yorke.

Iš New Yorko miesto jau 
gautas leidimas viešai aukoms 
rinkti, rengti pramogas ir ves
ti vajų. Leidimo prašyta nuo 
spalių 26 iki lapkričio 16-tai, 
o miesto v-ba leidimą davė net 
nuo spalių 1 iki lapkričio 16 d.

Kad vajus sėkmingiau vyk
tų, išrinkta eilė asmenų komi
sijoms pirmininkauti, sudaryti 
veikimą savo komisijos ribose 
vystyti.

Vajaus Vidaus Rinkliavos 
Komisijai —Komiteto vicepir
mininkas kun. A. Račkauskas 
ir Česlovą Sakalauskaitė.

Vajaus propagandos Komi
sijai — laikraštininke Salomė
ja Narkeliūnaitė.

Vajaus užbaigimo pramogai 
lapkričio 16 d. .programą suda
ryti pavesta kun. A. Račkaus
kui.

Koncerto Programos knyge
lei paruošti Komisiją sudary
ti ir pirmininkauti išrinkta 
Ona Valaitienė ir Izabelė Ra
dzevičiūtė.

Programos bilietams platin
ti suorganizuoti aparatą pa
vesta Komiteto iždininkui Le
opoldui Dymšai.

Nutarta surengti laimėjimus, 
šią komisiją sudaryti pavesta 
Antanui Revenčiui.

Amerikiečių radijo, spaudos, 
televizijos programas infor
muoti apie BALF vajų nutar
ta pakviesti Joseph Boley.

Komiteto Valdyba nutarė se 
kantį susirinkimą šaukti, kai 
griš i New Yorką Komiteto 
pirmininkas Al. Brazis. Kadan 
gi susirinkime tikimasi daug 
žmonių, jis įvyks Apreiškimo 
parapijos salėje. Svarbu, kad 
šiam susirinkime dalyvautų 
visų organizacijų atstovai.

Visais Didžiojo New Yorko 
Vajaus Komiteto reikalais pra 
šome kreiptis į 105 Grand St., 
Brooklyn 11, Telefonas, 
EVergreen 7-1'422, .prie BALF 
Centro patalpų.

ČIKAGOS ŠEŠĖLIAI
ČIKAGOS ŠEŠĖLIAI — žiaurios tikrovės vaizdai.'Visas pa
saulis žino Čikagą, bet netokią, kokia aprašyta' ČIKAGOS 
ŠEŠĖLIUOSE. Upton Sinclair rašė apie Čikagos^^lietuvius 
savo romane RAISTAS, bet netiek daug, kiek apie juos 
parašyta šitoje naujojoje novelių knygoje. 31-6 puslapių, 
iliustruota, kaina 3 doleriai. H "
ŠIRDIES RŪMAI — Amerikos lietuvių gyvenimo romanas. 
450 puslapių, iliustruota, kaina 4 doleriai.
ŠLIUPTARNIAI — pirmutinis romanas, kuriam^'tiek daug 
.parašyta apie Amerikos lietuvių gyvenimo sunkumus, var-

Dr. Alg. Margeris, 3325 So. Halsted St., Chicago 3, HL 
gus ir kovas dėl lietuvybės. 652 puslapiai, Jono šliupo, “dė
dės šerno ir kun. Dembskio atvaizdai, kaina 3 doleriai. 
V^sos trys knygos sykiu tik už 8 dolerius!
Rašykite: '

♦ •'-i

Tretysis karas yra prasidė
jęs ne šiandien ir ne vakar, bet 
jau 1945 metais.

“Tą dieną, kada Rooseveitas 
paspaudė Stalinui ranką, pra
sidėjo tretysis pasaulinis ka
ras ir Roose velto sąjunga su 
Stalinu yra pati bjauriausia, 
bet bus nei kiek nepastovesnė 
už Stalino paktą su Hitle
riu....” Taip yra pasakęs Mus
solini paskutiniais karo mėne
siais savo sūnui Vittorio, ku
ris šiandien tuos tėvo žodžius 
atidengė spaudai.

GREITA PAGALBA
SAK-SAK OINTMENT. Nauja 

mostis, naujai sudaryta pagal vėliau
sią mokslo supratimą, stebėtinai grei
tai gelbsti nuo ODOS IŠBĖRIMO. 
NIEŽĖJIMO. DEDERVINIŲ ir 
PUČKŲ.niežėjimo ausų, taip pat la
bai gelbsti nuo PILES raudonoji gys
la (hemorrhoidai) ir dėl niežėjimo 
kojų (atlete’s foot). Gal bandei vi
sokius, tai dar išbandyk geriausius. 
Užtikrinam pasekmes. arba pinigus 
grąžinam. Kaina ST.00.

DEKEN’S PRODUCTS
P. O. Box 666, Newark 1, N. J.

' Šitaip atrodo Amerikoje išrastas naujasis atomų skaldy
tojas, vadinamas sinchrotronas, duodąs galingą rentgeno 
spindulių (X spindulių) pluoštą, koks nebuvo iki šiam laikui 
niekad pasiektas, šis aparatas duoda spindulius nuo 20 iki 
70 milijonų voltų ir panaudojamas vėžio ligai tirti. Aparatas 
kainuoja apie pusę milijono dolerių.

moji troba ir kiti jam anks
čiau priklausę smulkūs pasta
tai. Tvartai, kluonai naciona
lizuoti.
KOLEKTYVIZACIJOS 
PROCESAS

Nežiūrint visos beviltiškos 
padėties, Lietuvos ūkininkai 
kiek galėdami priešinosi kolek 
tyvizacijai: slėpė grūdus, par
davinėjo ir skerdė gyvulius, 
bėgo iš kaimų į miestus, nėjo 
į kolchozus dirbti, o neretai su 
ginklu rankose stodavo ginti 
savo nuosavybės teisės, savo 
darbo.------ •

Tokioje nelygioje kovoje da
lis turėjo pasiduoti likimui, da 
lis buvo tiesiog nušluota repre 
sijų, kita užguita savo pačių 
brolių, apmulkintų bolševiki
nės propagandos apie “pasitu
rinti kolchozininkų gyvenimą 
Rusijoje”, nuėjo dirbti bolše
vizmui.

Pajėgumui pavaizduoti gali 
padėti toks palyginimas: prieš 
karą Lietuvoje buvo 624 dvarai 
ir 27,500 pasiturinčių stambių 
ūkininkų, tai yra maždaug a- 
pie 65,000 aktyvaus, sąmonin
go elemento, galinčio parodyti 
efektyvų pasipriešinimą bol_ 
vikams.

1945 m. karo išdavoje šis 
skaičius sumažėjo iki 45,000.

Kumečių ir biedniokų Lie
tuvoje buvo maždaug 12,000 
šeimynų, t. y., maždaug 50,000 
žmonių, ši masė galėjo padė
ti bolševikams sulaužyti pasi
priešinimą kolektyvizacijai.

Tuo būdu diktatūrinis bolše
vikų režimas ėmęsis aktyviai 
pravesti kolektyvizaciją ir ly
giai aktyviai užgniaužęs prie
šingą nuomonę šiuo klausimu, 
panaudodamas savo tikslui pa 
siekti beatodairinį ekonominį 
spaudimą progresyvinių mo
kesčių pavidalu, turėdamas, be 
to, rezerve keliasdešimt tūks
tančių “biedniokų” ir kume
čių, o iš dalies ir silpnųjų ir 
vidutiniokų (šiaurės rytų ra
jonai), galėjo ’drąsiai imtis 
Lietuvos žemės ūkio sistemos 
griovimo ir jos pertvarkymo 
darbo.

šis procesas vyko tokiu bū
du: pradžioje, tikslu įtikti 
“biedniokų” masėms, bolševi
kai pravedė žemės reformą, 
kurios rezultate 70,000 smul
kių ir bežemių valstiečių gavo 
po 8-15 ha. Paskui vadinamie
siems “buožėms” uždėjo aukš
tus .progresyvinius mokesčius, 
tuo būdu susilpnindami jų 
ekonominį pajėgumą. Ruošda
miesi kolektyvizacijai bolševi
kai atvežė nemažą kiekį trak
torių ir stambiųjų žemės ūkio 
mašinų. Kita dalis buvo atim
ta', oficialiai konfiskuota, iš 
pasiturinčių ūkininkų pagal 
vadinamąjį' “nubuožinimo” 
procesą.

Tai buvo pirmas žingsnis.
1949 m. jį sekė ištisinė ko

lektyvizacija. pasipriešinimas 
kolektyvyzacijai, ypač labiau 
pasiturinčių ir stambesniųjų 
ūkininkų, kartais įgaudavo 
kraštutines formas (užmuši
mai, padegimai, grasinimai, 
sabotažas) iki ginkluoto imti
nai. Tačiau šis pasipriešinimas 
buvo likviduotas deportacijų 
ir kitų represyvinių priemonių 
keliu. Palyginti su ūkininkų 
mase, aktyviai besipriešinan
čių procentas buvo palyginus 
mažas (1-1,5%), todėl bolševi
kai gana greitai sugebėjo juos 
izoliuoti. Juo labiau, kad oku
pantai neretai sugebėjo išnau
doti pagalbą tų, kurie buvo į_ 
pykinti padegimų, nužudymų 
bei grasinimų, ir naudodamie
si šiuo pretekstu siundė “bied_ 
nus” prieš “bagočius”. šis dirb 
tinas siundymas, klasinė di- 
ferenciiacija, sukėlė nauja, be 
viltišką pasiturinčių ūkininkų 
pasipriešinimą.
KADRŲ PARUOŠIMAS

žemės ūkio specialistams 
parūpinti yra žemės ūkio Aka 
demija Kaune, Veterinarijos 
Akademija, viso 1,000 studen
tų, 10 žemės ūkio technikumų, 
žemės ūkio mechanizacijos 
kursai, dvimetės žemės ūkio 
mokyklos, kurios ruošia vado
vaujantį kolchozų personalą, 
jų pirmininkus, brigadininkus, 
sąskaitininkus, gyvulių ir pau
kščių farmų kolchozinius ve
dėjus.

(Nukelta J 6 psl.)

II. — 1911 air.ais visas pasaulis žinojo, kad Rusijos ca- , 
ras Nikalojus II ir jo žmona Aleksandra Feodorovna yra įta- [ 
koje neraštingo “stebukladario”, vadinama Grigorįum Efi- ![ 
movičium Rasputin u.

Gruodžio 31 d. vyskupas Hermogenijus ir vienuolis Trufa- JĮ 
novas, pradžioj buvę Rasputino draugai ir padėję jam atvykti 
1904 metais į Petrapilį, bet vėliau pasidarę mirtinais priešais 
— išsikvietę pas save ir pradėjo jį įžeidinėti ir plūsti popų > 
akivaizdoje.

Taip užpultas, Rasputinas nežinojo ką daryti. Jis bandė 
pabėgti, bet Hermogenijus, mtfšdamas jį su savo dideliu kry
žiumi, šaukė:

Klaupk, nelaimingasai! Klaupk, prieš šventas ikonas 
ir prašyk Dievo atleidimo už visas savo paleistuvystės nuo
dėmes. Prisiek, kad tu daugiau nebeišdrįsi purvinti savo ba
tais mūsų mylimo caro rūmų! p.

- Rasputinas prisiekė, ką tik iš jo reikalavo ir primuštas 
su kruvina nosimi, visų popų apspjaudomas, pabėgo.

Bet jis savo priesaikos netesėjo. Tuojau pat skubinosi į 
Carskoje Sielo — pas carą ir carienę, pripasakoti savaip 
visą įvykį.

V?-’
i-v Y

7■ f.

Caro reagavimas buvo greitas. Policija pakvietė Mgr. 
Herir ©genijų užsidaryti viename vienuolyne Lietu
voje ir iš jo buvo atimta Saratovo vyskupija, o vienuolis Tru
fanovas, po stipria sargyba pasiųstas į Florinčevo vr.enuolyną.

(Bus daugiau)
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Europos gynimas
Vakarų valstybių silpnumas 

prieš sovietiškąjį bloką yra ne 
apsiginklavime, ar žmonių 
masėje, bet tame, kad dar ne
turima strategijos plano, kas 
reikėtų daryti lemiamai va
landai išmušus.

Šis planas jau seniai ieško
mas.

Kartais net skelbiama, jog 
jis jau turimas, bet pasirodo, 
kad tai buvo klaidinga infor
macija.

Dabar per rinkiminę kam
paniją Amerikoje iš vieno ir 
antro kandidato tenka girdė
ti visokių pažadų, jei tik jis, 
o ne jo oponentas laimės rin
kimus.

Ir tie pažadai kartais klai
dina.

Sakysim, Einsenhowerio pa
reiškimas dėl pavergtų tautų 
išlaisvinimo Europoje sukėlė 
didelj nerimą.

Tas nerimas kilo tik todėl, 
kaip aiškina republikonų už
sienio politikos klausiniais pa
tarėjas John Foster Dulles, jog 
prezidentas Trumanas blogai 
interpretavo Eisenhowerio žo
džius. Tikrumoje, gen. Eisen- 
howeris nenumato “išlaisvini
mo karo’’, o tik pataria Ameri
kai užimti energingesnę laiky
seną sovietų pavergtų tautų 
atžvilgiu.

“Amerika turi stengtis suor
ganizuoti anoj pusėj geležinės 
uždangos skilimus, kokie jau 

a yra įvykę ryšium su Jugoslavi
ja. Ir šie nauji skilimai galės 
būti sukelti pažadinant pa
vergtųjų tautų , patrijotizmą 
prieš pavergėjus. Tam gali ge
rai pasitarnauti ekonomiškos 
priemonės ir radijas.”

Bet Foster Dulles nepataria 
pasitikėti šiame darbe Ameri
kos Balso radiju, kuris šiuo 
metu esąs tik “bla-bla_bla” ir 
nieko gero neduoda.

Svarbiausia, ko Amerikai 
trūksta, pripažįsta Foster Dul
les, tai “šaltojo karo” strate
gijos ir jos Amerika neturi.

Bet ką sako republikonas, 
aišku nepatinka demokratui.

Tad aną dieną valstybės se
kretorius Acheson štai kaip 
atsiliepė apie republikonų pro
jektus:

“Jie laiko ranką ant triūbos,
o koją ant stabdžio”.

Tai reiškia, kad republiko- 
nai kelia daug triukšmo dėl 
nieko.

“Nes jie gerai žino”, sako 
Achesonas, “kad noras išlais
vinti rytų tautas iš po komu
nistų jungo, reiškia norėti ka
ro, o Amerika karo nenori”.

•
Tokie prieštaravimai duoda 

pagrindo . fantastiškiausiems 
gandams.

Štai Newsweek skelbia, jog 
Europos armijos štabe esąs 
smarkus kariškių susiskaldy
mas nuomonėmis dėl taktikos 
Europos gynime.

Esą “prancūzų planas” ir 
“Speidel planas”.

Pagal pirmąjį numatoma 
priešą sustabdyti prie Eibes, 
palengva atsitraukiant per 
Prancūziją į Pirinėjų užpaka
li, kad visa rusų jėga būtų su
telkta į centrini frontą ir pas- 

. kui, persigrupavus, atgal smog 
ti.

Pagal antrąjį planą, paruoš
tą Adenauerio generolo Spei- 
delio, numatomas sąjunginin
kų armijos pasitraukimas į į_ 
vairias puses, kad tuo būdu ru 
sų jėgos būtų išblaškytos.

Bet Atlanto štabas, norėda
mas užkirsti kelią tiems gan
dams, dar geriau pastebi: tuo 
tarpu dar nėsą jokio Europos 
gynimo plano...

SIEKTI PAGRINDINĖS REFORMOS 
įdomūs frontininkų išstojimo užkulisiai — Ar mūsų katalikai nepa
kankamai atstovaujami VLIK? —Laikas atsisakyti nuo machinacijų
Visi su įdomumu seka pas- 

• kutinius įvykius VLIKe, kai iš 
jo pasitraukė frontininkai su 
vienybininkais. Seka ne dėl to, 
kad būtų įvykusi kaž kokia 
staigmena, iš karto apvertus! 
aukštyn kojomis mūsų vado
vaujančių veiksnių padėtį, bet 
todėl, jog ryšium su paminėtų 
grupių išėjimu, išliko labai 
daug įdomių momentų, paro
dančių tų grupių užkulisinius 
kėslus ir pačių krikdemų l^ei 
jų sudarytų fiktyvių organiza
cijų vidujinius nesutarimus.

Taip pat čia dar kartą išryš
kėjo tie VLIKo negalavimai, 
apie kuriuos šio laikraščio pus 
lapiuose įvairiomis progomis 
buvo pabrėžtinai kartojama, 
kad VLIKas reikalingąs pa
grindinės reformos, nes viso
kie lopymai tik prailgina sta- 
nacijos laikotarpį ir tuo pačiu 
pralošiama labai daug bran
gaus laiko tiesioginiams VLIK 
uždaviniams vykdyti. Apie tuos 
negalavimus buvo daug rašy
ta ir nereikia čia versti toli
mesnės praeities lapus. Pažiū
rėkime tik į paskutiniųjų me
tų VLIKo veiklą. Be įvairių ne
sėkmingų derybų ir tuščių pa
stangų konsoliduotis — vargu 
ar daugiau ką nors naudingo 
Lietuvos laisvės kovai jo dar
buose rastume?

Taigi, tie paskutinieji įvy
kiai yra ryškus ženklas ir na
tūrali VLIKo negalavimo išda
va, o ne kažkokių principinių 
prieštaravimų rezultatas. Ir 
kuo greičiau bus surasti vais
tai ir nužymėti keliai į protin
gą reformą ir visų jėgų apjun
gimą Lietuvos vadavimo dar
bui — tik bus sveikiau veda
mai laisvės kovai...

Tačiau vis labiau aiškėjanti 
išstojusių grupių užkulisiai ver 
ti dėmesio, nes jie parodė, ko 
tie tariamos vienybės šūkau
to] ai ir visokio vadavimo mo
nopolistai siekė ir kas jiems iš 
tikrųjų rūpėjo. Per visą trem
ties metą kitiems metami kal
tinimai staiga atsigrįžo į juos 
pačius. Juk galima įsivaizduo
ti, kokis kiltų triukšmas mūsų 
krikdeminėje spaudoj, jei pa
našiai pasielgtų kitos grupės, 

' nors tam pagrindo jos turėjo 
žymiai daugiau.

Dabar gi, be kai kurių as
menų ir Vyskupo tėviškų pa
barimų ir apgailestavimų, jau 
bandoma kaltę suversti ne tik 
Tiesiems kaltininkams, bet ki
tiems, vadinamoms laicisti
nėm grupėm ir jų spaudai, ži
noma, ši sena krikdeminių vei
kėjų .taktika yra visiems tiek

Laiškai iš Pacifiko (2)

Rašo VYT. GEDRIMAS

įgrisusi ir nusibodusi, jog var
gu ar kas nors jai patikės.

Štai Clevelande įvyko fron
tininkų suvažiavimas, nes .po 
išstojusių grupių pareiškimų, 
krikdemų veikėjų tarpe kilo 
didelis sąmyšis. Pradėta kal
bėti apie krikdemiškos santar
vės braškėjimą. Vieni pradėjo 
smerkti, kiti ginti, o tūlas vie-' 
nybininkų centras Bostone pa
siskubino net savo atstovą 
VLIKe suspenduoti.

Koks ten iš tikrųjų suvažia
vimas buvo ir kokie ten fron
tininkai jame dalyvavo, sunku 
spręsti, nes iš spaudoj skelbia
mų pavardžių, matosi, kad tie 
patys asmenys dalyvauja vi
suose katalikiškų organizacijų 
suvažiavimuose: ateitininkų,
frontininkų, vienybininkų, sen_ 
draugų, federantų, krikšč. de
mokratų ir taip be galo, ta
čiau, kaip dr. A. Juška rašo 
(Draugas, Nr. 208), tame su
važiavime buvo kalbėta daug 
įdomių dalykų.

Pirmiausia, suvažiavimas iš
klausęs dvi su puse ..valandas 
trukusį V. Vaitiekūno praneši
mo, pateisino Liet. Fronto įs_ 
stojimą iš VLIKo. Toliau kon
statuoja, kad katalikai nepa
kankamai atstovaujami VLIK, 
tik fifty.fifty. Čia tik neaiš
ku, ar turima galvoj katalikus 
religine ar partine prasme. 
Jei religine tai, kaip teisingai 
B. K. Naujokas Dirvoj konsta
tavo, VLIKo nariai yra visu 
100% katalikai, o jei partine 
— tai irgi visiems žinoma, kad 
tai yra nerealus katalikiškų 
atstovų skaičius VLIKe išpūti
mas. Įdomiausia, kad suvažia
vime paaiškėjo, kad Liet. 
Fronto sąjūdis yrą-krįkščioniš- 
kas. Čia gerb. /įvažiavimo ap- 
rašytojas šį išradimą greičiau
siai padarė per neapsižiūrėji
mą, nes tokį klausimą statyti 
tikrai nekrikščioniška.

Toliau buvo ypatingai išgar 
bintas J. Brazaitis, kuris taria
mai visų be pagrindo puola
mas. Nors oficialiose rezoliuci
jose kalbama apie J. Brazaičio 
kūrybingumą, nepamainomu- 
mą ir kitas dorybes, tačiau iš 
pasitraukusių grupių motyvų 
ir kitų davinių aiškėja, kad tas 
nepamainomumas yra tamp
riai surištas su Laik. Vyriau
sybėje buv. J. Brazaičio postu, 
atseit, jo' neišrinkimas į Vykd. 
Tarybą palaidoj o frontininkų 
užmačias suvaidinti dar vieną 
fiktyvią komediją mūsų laisvi
nimo veiksnių istorijoj. O dėl 
daromų J. Brazaičiui užmeti
mų. tai tenka konstatuoti,

kaip ir VLIKO veiklos tyrinė
jimų komisija padarė, kad tie 
užmetimai buvo pagrįsti. Tad 
nereikia stebėtis, kad apie 
tuos reikalus spauda parašė ir 
priminė tiems, kurie ypačiai 
mėgsta užsiiminėti kitų šmei
žimu, jog ir jūsų gričioje yra 
daug netvarkos. *

Vadinasi, kaip rodo daviniai, 
šis visas triukšmas yra suves
tas į eilines partines kombina
cijas ir čia negalima kalbėti 
apie kitų grupių užsispyrimus, 
nepagrįstus šmeižtus ir ypa
čiai tai nevalia rišti su rezis
tencinių kovos organizacijų 
diskriminacija, ryšių nutrau
kimu su kraštu, politinių prie
šininkų sunaikinimu irx t. t., 
nes tai yra labai negarbinga 
priemonė pateisinti savo veik
smus.

Lietuvos vadavimo reika
lai iš visų vienodai reikalauja 
pasišventimo, nuoširdumo ir 
visų jėgų įtempimo vienam 
pagrindiniams tikslui ir juos 
niekuomet negalima padaryti 
kažkokių kombinacijų objektu.

Čia ateidami visi privalo pa
likti už durų užkulisines kom
binacijas ir mažiausiai rūpln 
tis dėl Lietuvos ateities valdy
mo. Tadą neteks taip jau pa
čių garbinamą VLIKą, pa
tiems jį griauti,ir vieną dieną, 
to pačio J. Brazaičio žodžiais 
sakyti (žiūr. atstakymas į žve
jų laišką) “tai kodėl tie... nuo 
VLIKO nepasitraukia, o laiko
si jo įsikibę?”, o kitą dieną pa
tiems iš jo išeiti.

Reikia tikėtis, kad tie visi 
reiškiniai tik pagreitins nusta 
tyti tikros ligos židinį ir įsta
tys Lietuvos vadavimo reika
lus į tikrą kelią.

KULTŪRINĖS
NAUJIENOS

Neperiodinio poezijos, pro
zos ir kritikos žodžio Literatū
ros Lankų pirmasis numeris 
jau pasiekė J. A. V-bes ir 
Kanadą. Leidinys spausdina
mas Argentinoje. Jį redaguo
ja Kazys, Bradūnas, Juozas Gir 
nius, Juozas Kėkštas, Henri
kas Nagys ir Alfonsas Nyka- 
Niliūnas.

Siame numery rašo: Anta
nas Škėma, Kazys Bradūnas, 
Jonas Mekas, Vladas šlaitas, 
Juozas Kėkštas, Julius Kaupas, 
Albinas M. Katiliškis, Czeslaw 
Milosz, Thorton Wilder, Carlos 
Bousono, / Langston Hughes, 
Walt Whitman, švedų lyrikai, 
Jonas Staniškis, Juozas Gir-

Bronys Raila

NUSIKALTĖLIAI IR... ŠVENTIEJI
Liepos mėnesį Kalifornijoje 

smarkiai sudrebėjo žemė.
Kas dešimtis tokių sudrebi- 

nimų išgyveno Europoje per 
karą, tam atrodė tik vaikų 
žaidimas ir labai įdomus, dar 
nepatirtas pergyvenimas. Bet 
kitiems buvo — labai baisu. .

Mokslininkai žino, kodėl že
mė dreba. Bet niekaip dar ne
gali žinoti, kada ji sudrebės ir 
ką sunaikins.
• Bet man nujautimas sako, 
kad žemė dėl to čia sudrebėjo, 
jog kaip tik liepos mėnesį vie
nintelis lietuvių katalikų dien
raštis pasaulyje Draugas (160 
nr) nurodė, kad Kalifornijoje 
gyvena šiek tiek tikrai blogų 
žmonių ir jau būtų metas Vi
sagaliui juos nubausti. Nes nie 
kas kitas jų nebesuvaldo...

Draugas rašė, kad aš ir dau
gelis mano draugų, Stasio Lo
zoraičio Vadovaujami, Ameri
koje ir pasaulyje atliekame 
nusikalstamus darbus!

Aš pats gi esąs — liguisto 
fanatizmo atstovas. Aš vado- 
dovauju tai nusikaltimų akci
jai Amerikoje. Mano bičiulės, 
Palos Verdes abalonės gar
džiai šypsosi patyrusios, jog 
visgi esu slaptas maištininkas, 
pasiryžęs sugriauti Lietuvą ir 
pasaulį, nes netikėjau, kad

krikdemų vedamas Vlikas savo 
autoritetu ėjo tuojau po Po
piežiaus.

Maža to. Aš esu “jau seniai 
spėjęs neigiama prasme pa
garsėti”.

Maniau ir žinojau, kad dar 
niekad nebuvau pagarsėjęs. 
Bet jei spauda tai viešai pri
pažįsta, laikas būti dėkingu 
ir kukliai burbtelėti: ką jau 
čia, argi nėra garsesnių?...

* Pagarsėjau neigiama pras
me? Vadinasi, iš blogosios pu
sės.

Tikiu, kad šventas Raštas 
yra suteikęs Draugui specialią 
teisę nuspręsti, kas yra teigia
mas, kas neigiamas, kas geras 
ir kas blogas žmogus.

Man tik atrodo, kad tąją 
šventą teisę jo rašytojai gana 
negabiai panaudoja. Pasigen
dama ar humoro, ar ironijos, 
ar stiliaus grakštumo, kas pa
deda daugiau įtikinti už pliką 
savo gilios minties paplerpi- 
mą.

Gudrus, krikščioniškas ir 
elegantiškas rašytojas visuo
met tik taip pasakytų: — “jis 
seniai spėjęs teigiama prasme, 
iš tam tikros gerosios pusės pa 
garsėti”. O paskui surašytų jo

1 juodus ir nusikalstamus dar
bus. Poveikis būtų stipresnis. 
Na, drauge ir mandagumas...

Ir mano padėtis būtų daug 
sunkesnė. Negi išdrįsčiau gin
tis, kad — meluojate, aš esu 
garsus daugiau iš neigiamos, 
iš blogosios pusės? Jokių gerų 
darbų neturiu, nes mano palin 
kimas tik nusikalstamus žy
gius atlikti.

Nedrįsčiau net paminėti, 
kad Kristaus mokslas drau
džia niekinti savo artimą, net 
ir patį blogiausią. Kviečia Jis 
daugiau blogo artimo gailėtis, 
jam padėti grįžti į dorą kelią, 
apaštalauti.

O dabar tos krikščioniškos 
dvasios iš karto pasigedau. No
rint apginti Krupavičių ir Pi
jų Grigaitį, juk nebūtina tuoj 
nutolti Evengelijų dvasią.

Kodėl gi seniai esu pagarsė
jęs neigiama prasme, iš blogo
sios pusės*ir taip nugrimzdęs 
savo nusikaltimuose?

Pagal maldaknygių nurody
mus perkratinėjau savo sąžinę 
ir darbus. Taip, esu netobulas, 
silpnas, blogas žmogus. Silp
nesnis ir blogesnis už daugelį, 
už visus kitus, ypač už Drau
go redaktorius ir specialiai už
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AR GENOCIDO KONVENCIJA BUS EFEKTYVI?
šį straipsnį spausdiname 

kaip diskusinį, tikėdami susi
laukti iš mūsų teisininkų ir 
visuomenės veikėjų plačių pa
reiškimų, kas darytina, kad 
Genocido Konvencija būtų tik 
rai efektyvi. Red.

Spaudoje ir gyvenime daž
nai pasigendama Genocido 
Konvencijos, kurios JAV Kon
gresas vis dar neratifikuoja.

Tas Kongreso delsimas jau 
kelia įvairiausių ir labai toli 
einančių spėliojimų. Atsirado 
linkusių tą delsimą aiškinti 
net baime dėl pietinėse valsty
bėse užsilikusių vergijos lieka
nų. Bet iš senatoriaus Robert 
A. Taft prasitarimo galima 
suprasti, kad Kongresas randa 
Genocido Konvenciją nesude
rinama su savo valstybės su
verenitetu.

Įsigilinus į Genocido Kon
vencijos nuostatus kuriais su
teikiama steigiamam Tarptau- 
tinam Kriminaliniam Teismui 
teisė kištis į valstybių vidaus 
reikalus, reikia pripažinti, kad 
tuomi tikrai pažeidžiamas vals 
tybių suverenitetas. Kongre
sas susimąstė, nes jam šalies 
Konstitucija neduoda galios 
kam nors perleisti valstybės su 
verenitetą nei visą, nei dali
nai, nes suverenitetas, kaipo 
toksai, neskaidomas. Pagaliau 
JAV Konstitucijos sargyboj 
stovi jos Aukščiausiasis Teis
mas,* kuris pastebėjęs nekonsti 
tucinį Kongreso aktą gali jį 
naikinti ir savo inciatyva.

Kad daugelis valstybių Gen. 
Konvenciją jau ratifikavo, tas 
faktas JAV Kongresui negali 
turėti reikšmės, nes tų valsty
bių parlamentai gal taip daro 
manydami, kad Gen. Konven
cija vis vien liks jus nudum, 
kaip ir daugelis panašių kon
vencijų, sudarytų Tarptauti
nės Teisės rėmuose, pvz. Kon
vencijos dėl elgimos karo me
tu su belaisviais ir civiliais gy
ventojais, dėl įkaitų ėmimo ir 
t. t., kurios taikos metu nerei
kalingos, o karo metu jėga tu
rinčią nesaisto, ką žinome net 
iš savo patyrimo, arba gal jau 
nebelaiko savo valstybių suve. 
renėmis dėl neva pašalinės 
valstybės nuolatinio kišimos į 
jų vidaus reikalus.

nius, Henrikas Nagys, Vytau
tas Statkus, Coppelius, And
rius Sietynas, Leonas Miški- 
nas, Juozas Lingis.

Numeris iliustruotas Kazio 
Janulio, Isabelle Rimbaud, 
Joan Miro, Archipenko, Edo- 
uardo Goerg, Marcel Gromai- 
re ir Victor Soldatti darbais

Pavienio Literatūros Lankų 
egz. kaina 1 dol.

Visais leidinio reikalais ra
šyti: Kazys Bradūnas, 1127 
Bayard St., Baltimore 23, Md.

Rašo J. GUDAUSKIS

Palietę Gen. Konvencijos ra 
tifikacijos klausimą, sustoki
me ir ties jos materialine pu
se. Pirmiausiai metasi į akis 
beprasmis reikalavimas per
duoti Tarpt. Krimin. Teismui 
teisti net pavienius nusikaltė
lius dėl jų įvykdytų žmogžu
dysčių rasiniais, tautiniais, re
liginiais ir etniniais sumeti
mais, nes, viena, tikrieji žmog
žudžių motyvai neretai pasi
daro aiškus tik teisiamąjame 
posėdy, antra, už apgalvotas 
žmogžudystes ir dabar nusikal 
tėliai baudžiami pagal tauti
niais įstatymais, ir nėra šalies, 
kurioj būtų toleruojama ap
galvota žmogžudystė.

Teigimas, kad nėra prasmės 
bijoti Tarpt. Kriminalinio Teis 
mo, nes jis gal nebūsiąs blo
gesnis už tautinius teismus, 
yra klaidingas. Išleidžiama iš 
akių faktas, kad visų valsty
bių įstatymai teisdarystę pati
ki tik savo šalies piliečiams, 
tuo tarpu kai gydymą, pastatų 
statymą ir net krašto gynimą 
patiki ir svetimšaliams. Vadi
nas, visų turima omeny, kad 
kiekviena tauta turi skirtingas 
savo būdo ypatybes, kurios 
svetimšalio teisėjo protu be 
dvasinio ryšio su tauta neap
čiuopiamos, nors jis būtų ir 
aukštų kvalifikacijų.

Iš pasakyto gaunamas rim
tas pagrindas suabejoti svetim 
šalio teisėjo sprendimo teisin
gumu. Pagaliau kas gali ga
rantuoti, kad į Tarpt. Krimi
nalinį Teismą nepateks tokie 
“Binde’riai”, kaip į J. T. Infor
macijos Laisvės Komisiją, ku
riems dar reikia rimtų studijų, 
kad Sovietų Sąjungoje tikrai 
nėra spaudos laisvės! Pagrin
dą baimei gali duoti ir tas fak
tas, kad Tarpt. Krim. Teismo 
sprendimai neskundžiami nei 
apeliacine, nei kasacine tvar
ka ir neturi numatyto organo, 
kuris teiktų malonę.

Tačiau pagrindinis Genoci
do Konvencijos tikslas — už
kardyti masines žudynes rasi
niais, tautiniais, religiniais ir 
etniniais sumetimais, kurios 
paprastai atliekamos valstybės 
organams jas toleruojant arba 
ir savo turima galia prie jų 
vykdymo prisidedant. Todėl 
šiais atsitikimais Tarpt. (Krim. 
Teismui teks turėti reikalai su 
kaltininkais, kurie stovi prie 
valstybės vairo, ir jų bendri
ninkais. Prieš Tarpt. Krim. 
Teismą stos beveik nenugali
ma kliūtis išaiškinti visų kalti
ninkų asmenybes ir jų kaltės 
laipsnį, nes tokių valstybių 
scenos Tarpt. Krim. Teismui 
tikriausiai bus uždarytos, jau 
nekalbant apie tas valstybes, 
kurios prie Genocido Konven
cijos nebus prisirengusios ir 
kurioms ši Konvencija nebus 
privaloma.

Na, daleiskime Tarpt. Krim. 
Teismas suranda būdą kalti
ninkus išaiškinti ir juos (be a- 
bejo už akių) pasmerkia eida
mas Neurenbergo praktika pa 
karti! Bet kas jo sprendimą į- 
vykdys? Juk jokia valstybė, 
kad ir ratifikavusi Gen. Kon
venciją, neis į karą dėl geno
cido. Tokiu būdu Tarpt. Krim. 
Teismo sprendimai pakibs ore 
ir nepadarys jokio efekto, kaip 
atsitinka su Hagos Tarptauti
nio Tribunolo sprendimais. 
Andai Lietuva tame Teisme 
laimėjo bylą su Lenkija dėl 
Vilniaus, tačiau Vilnius ir po 
to sprendimo pasiliko Lenkijos 
sienose, nes Hagos Tarpt. Tri
bunolas neturėjo “Anstolio” 
savo prendimams vykdyti!

Bet yra žmonių, kurie džiū
gauji, kad bent moralinė Gen. 
Konvencijos reikšmė būsianti 
neabejotina, nes, girdi, dabar 
visi žinos, kad genocidas pa
smerktas ir net pripažintas 
baustinu. Tačiau tų žmonių 
samprotavimas perdaug nai
vus. Kam nieko nereiškia Die
vo kategoriškas įsakymas “ne
žudyk!” kas nebegirdi savo są
žinės balso, negi jį paveiks be
jėgė Genocido Konvencija!

Dar esama ir tokių žmonių, 
kurie mano, kad Gen. Kon
vencija teigiamai pasitarnau
sianti būsimame “Neurember- 
ge” (vadinas, kada genocido 
vykdytojas bus priverstas ka
pituliuoti be sąlygų). Bet jie 
•perdem klysta. Buvusiame 
“Neuremberge” nebuvo sun
kumų kaltininkus pakarti re
miant sprendimą vien ginkluo 
ta jėga, bet būsimame “Neu- 
renberge” tat padaryti bus 
daug sunkiau, nes kaltinamie
ji visokiomis išgalėmis dangs_ 
tysis Genocido Konvencija, 
kuri juk nedraudžia žudyti sa
vo politinius priešus — nusi
kaltėlius.

t Turint omeny ’ kultūringąjį 
tautų Baudžiamosios Teisės 
pagrindinį principą: nullum 
crimen sine lege, Teismas, 
koks jis bebūtų, tikrai atsidurs 
keblioj padėty, nes kas Gen. 
Konvencijos neuždrausta, er
go leista- Mes gerai žinome, 
kad genocidas buvo vykdomas 
(išimtis Katynas ir žydų nai
kinimas) ir bus vykdomas po 
politiniu šydu: kontrevoliu- 
cionierių, šnipų, sabotažninkų, 
diversantų, krašto išdavikų ir 
t. p. naikinimu, su kuriais gan 
žiauriai kovoja tiek diktatūri
niai rėžimai, tiek ir demokra
tijos.

Tokiu būdu iš pasakyto pra
šos išvada, kad Genocido Kon
vencija, jeigu ją JAV ratifi
kuos, nebus efektyvi ir nepa
teisins musų ALTO deltų pas
tangų ir daugelio dorųjų žmo 
nių į ją dedamų lūkesčių.

P. DANTAS

Ar vėliausioji Farboroughe 
lėktuvo nelaimė bus įrodymu, 
kad žmogus yra pasiekęs di
džiausio greičia ribą ir toliau 
nebegalės jos peržengti?

Šitas klausimas ne šiandien 
ir ne pirmą kartą keliamas.

Jau ne kartą girdime tvir
tinant, kad žmogus yra pasie
kęs patį didžiausį greitį ir to
liau jo nebegalės patobulinti.

Kada pradėjo vaikščioti pir
mieji traukiniai, daug kas 
pranašavo, jog traukiniui ei
nant greičiau kaip 20 mylių į 
valandą, žmogus pasidarys be
pročiu.

Vėliau tas pats buvo sakoma 
dėl automobilių, kad žmogus 
niekad neperneš didesnį grei
tį kaip 50 mylių į valandą!...

Tačiau ne tik technika, bet 
ir pats žmogus greityje darė 
ir tebedaro pažangą.

Ar nuo 1900 metų olimpi
niuose žaidimuose nebuvo pa
siekti nauji greičio rekordai? 
Tų laikų atletams šiandieni
niai rekordai buvo net neįsi- 
vazduojami.

Bet tas nereiškia, kad kada 
nors bėgikas 300 pėdų nubėgs 
per 1 sekundę.

Ar tai reiškia, kad šiandie
niniai rekordai nebebus pato
bulinti? Aišku, kad ne.

Tačiau vieną dieną bus pri
eita iki tokio greičio, kurį jau 
nebebus galima viršyti. Bet 
tas atsitiks dar ne rytoj.

Mušti, ar nemušti moteris?
Vieni jas muša su botagu, 

kiti su gėlėmis.
Vienos universiteto antra- 

pologijos profesorius dr. Hans 
Weinert priėjo išvados, jog:

“Jei šiandien yra tiek daug 
skyrybų, tai tik todėl, kad vy
rai nustojo mušti savo 4 žmo
nas”. d- . '

Ir patvirtinimui, jis aiškina:
“Vyrai užmiršo tą dalyką, 

nuo tos dienos, kada nulipo 
nuo medžio, jog šimpanzė bū
tinai vieną kartą per dieną 
muša savo patelę. Ir jei ji ne
būna mušama, tai mano, kad 
patinas jos nebemyli ir ją pa
lieka”.

Vokiečių filosofas Nietsche 
irgi yra pasakęs:

“Jei eini pas moterį, neuž
miršk botago!”

Tik nežinoma, kas ką muša 
dr Weinert šeimoje. Jis savo 
žmoną, ar žmona jį?

republikonų simbolisNeveltui dramblys

PAVERGTOJE LIETUVOJE
ūkio kolektivizacija tebuvo Įvykdyta 

prievartos būdu, gyventojams kovojant
Turimais duomenimis, Lie

tuvoje šiuo metu sukolektyvin 
ta 92% visų individualių ūkių, 
kurie yra apjungti 2,956 jau 
sustambintuose kolchozuose.

Sustambintų kolchozų dydis 
svyruoja nuo 1,200 iki 2,500 ha, 
retais atvejais iki 3,000 ha., 
kurių kiekvienas apjungia nuo 
100 iki 250 ūkininkų kiemų.

Į kolūkius priimti visi ma
žažemiai, buvę kumečiai, skly 
pininkai ir vidutiniokai iki 20 
ha, nenaudoje savo ūkiui ap
dirbti samdomosios jėgos.

Visas stambus ūkininko in
ventorius, stojant jam į kol
chozą, buvo nacionalizuotas. 
Asmeniška kolchozininko nuo
savybe gali būti: viena karvė, 
keletas avių, kiaulių ir neribo
tas kiekis paukščių. Individua
liam naudojimui kolchozinin- 
kui paliekama priesodybinis 60 
akrų sklypas, sodas, gyvena-

RALFAS RUOŠIASI RUDENS VAJUI
štai jau ir ruduo! Gyvėja 

Visas veikimas, gyvėja ir BALF. 
Visoje Amerikoje ir Kanadoje 
BAŲF skyriai, parapijos, trem
tiniams gelbstinčiosios draugi
jos ruošia BALF vajus. Euro
poj likusiųjų lietuvių tremti-

visą krikdemų bloką. Tas aiš
ku.

Tik man neaiškus maųo po
litinių ir dorinių nusikaltimų 
darbų katalogas.

Kiek galiu paviršutiniškai 
spręsti, savo tautos ir savo vai 
stybės niekad dar nebuvau iš
davęs. Jokiam Lietuvos oku
pantui nesistengiau patarnau
ti. Greičiau atvirkščiai.

Nesiūliau naciams Lietuvos 
kareivių į pagalbą. Į komunis
tų partiją į jų komisarus nie
kad nesikreipiau, prašydamas 
gražiai susitarti dėl abiem pu
sėm naudingo bendradarbiavi
mo. O juk, anot Draugo, maž
daug bolševikas esmi...

Ne tik nei vieno žydo nesu- 
šaudžiau, bet ir getto jiems ne 
steigiau.

Balfo ir šv. Tėvo pinigais ar 
gėrybėmis nešpekuliavau.

Amerikoniškų lašinių pasi
pelnymo tikslais neskutau. Per 
kredito bankelius su dvigubais 
vekseliais nenuskriaudžiau nei 
vieno valstiečio. Būdamas mi- 
nisteriu, kyšių neėmiau. Ir ne 
tik ministeriu, bet Ir eiliniu 
valdininku niekad dar nebu
vau. Iš savo kaktos prakaito 
duoną valgiau.

Nei perversmų, nei pučų ne_ 
ruošiau prieš teisėtą šalies vy
riausybę. Gal dėl to, kad bu
vau tada dar per j aunas. Ta 
pagunda daug ką žavėdavo ir 
tebežavi...

Tėvo ir motinos, rodos, ne
užmušiau (o gal Draugas ge

riau žino?) Su žmčna net per 
aštuoniolika metų dar neišsi
skyriau ir tos minties keistu 
būdu vis neįgaunu. Meilužių 
neįsitaisiau ir, kai jos pasida
ro neparankios, su šlapia virve 
jų nesmaugiau.

Vlikas man algos nemokėjo, 
iš laikraščių honoraro negau
nu.

Turiu šiek tiek skolų, bet jas 
stengiuos po truputį grąžinti?

Bet ką čia kalbėti taip, juk 
tuoj tapčiau fariziejumi, kuris 
giria save, o vargšą muitininką 
smerkia. Juk Draugas man pa
sakytų: kas iš to, kad to vis
ko dar nepadarei, vėliau pa
darysi...

Džiaugkimės teigiamesniais 
dalykais.

A. Maceina Aiduose (6 nr), 
giliai religiškai nagrinėdamas 
graikščių mergaičių problemą, 
kurios renkamos grožių kara
laitėmis, sako: “žmogus yra 
tieka vertingas, kiek jis yr 
šventas”.

Jei jau taip, tai vargas 
man! Nesu labai šventas. Man 
pils velniai karštą smalą į ne
švarią burną, nes šioje žemėje 
ne taip garbinau Vliko krikde
mus, kai,p jie norėtų.*

Bet didžiuojuos, kad ir mes 
lietuviai turime šventųjų. Tas 
pats Draugas lygiai prieš me
tus (1951. VII. 28 d. nr) vieną 
gražiai aprašė ir jo mintis iš
dėstė. Tai prof. dr. A. Ramū

nas Kanadoje. Jis ten pareiš
kė, kad esąs didelis mokslo vy
ras, visus savo mokytojus jau 
peraugęs, nuo klaidų išsilais
vinęs.

Jis pasakė ten: “Aš vėl at- 
stačiau sugriuvusią vidinę har 
moniją ir atradau tą dvasios 
giedrą, kurioje miela gyventi... 
Mano idealas, kurį nuolat puo
selėju savo vizijoje, yra moks
lininkas ir šventasis”...

Ir kadangi jis gyvena tokioj 
dvasios giedroj, tai per metus 
prie savo idealo bus gerokai 
priartėjęs.

Teologai sako, kad žmogaus 
šventumo įrodymu reikalingi 
jo padaryti stebuklai. Ir jų jau 
buvo. Pažinau žmogų, sirgusį 
nemiga, kurios joks gydytojas 
negalėjo pašalinti. Dabar jis 
pradėjo skaityti Tėvynės Sar
ge prof. dr. Ramūno straips
nius apie Europos nuosmukio 
diagnozę ir kai tik prieina prie 
tos vietos, kur šventasis ima 
kalbėti apie “romantinį ir mi
tologinį Markso materializmą”, 
— tuoj sau gražiausiai ir gi
liausiai užmiega, šventasis ro
do aiškiausią stebukladario ga
lią.

Ir tuo džiaugiuosi. Nes kas 
be palyginimo supras šventųjų 
grožį ir didybę, jei nebus ir 
mūsų, eilinių prakeiktųjų?,..

Kitame numeryje — KAIP 
PAJIESKOMAS BANDITAS?

Pasaulis yra matęs visokiau
sių nusikaltimų, bet tokio, 
koks papildytas vakarinėje Vo 
kietijoje, tur būt, niekad.

Per paskutinius ketverius 
metus Vakarinėje VokiftijojfJ 
tarp Liubecko ir Berba, išilgai 
demarkacinę liniją, paslaptin
gose aplinkybėse išprievartau
jant buvo nužudyta 200 mote
rų.

Policija jautėsi bejėgė su
gauti sadistą žmogžudį.

Bet dabar po naujo 9 mote
rų nužudymo sekimas atnau
jintas. Tuo labiau, kad po pa
skutiniosios aukos Margaritos 
Pohl, 51 metų amžiaus, kuri 
buvo išprievartauta ir pasmau 
gta, pirmą kartą turima šiokių 
tokių žinių apie nusikaltėlį.

Žmogžudystę matę vaikai 
sako, kad vyras buvęs 20 metų 
amžiaus su “kiškio lūpa”.

Vakietijos policija dabar ieš 
ko žmogaus su “kiškio lūpa” 
ir vargas tam, kurio lūpa ski
lusi.

Liberty Federal 
naujuose namuose

Mūsų korespondentas iš Phi- 
ladelphijos praneša, kad vie
tos lietuvių bankinė įstaiga, 
Liberty Federal Savings and 
Loan Ass., jau persikėlė į savo 
naujas, neseniai baigtas staty
ti patalpas, 202-204 Broad St.

Oficialus banko atidarymas 
vyks visą savaitę, pradedant 
pirmadieniu, rugsėjo 22 d., ir 
tęsis iki penktadienio, rugsėjo 
26* d. — nuo 9 v. r. iki 8 v. v.

Visi kviečiami apžiūrėti nau 
jas, moderniškas banko patal
pai ir ta pačia proga pamė
ginti laimėti televizijos priim
tuvą. Du televizijos priimtuvai 
ir “Motorola”, radijo priimtu
vas, yra paskirti, kaip įėjimo 
dovanos. Be to, bus įvairių siur 
prizų ir dovanų už naujai ati
daromas taupymo sąskaitas.

Nepamirškite 
balsuoti

Visų Amerikos tautybių gru
pių organizacijos visoje šalyje 
yra kviečiamos dalyvauti 1952 
m. užsiregistravimo ir balsavi
mo vajuje, Kuris" bandys šiais 
metais įtraukti daugiau bal
suotojų negu kada nors buvo.

Per Common Council for 
American Unity, kuris veikia 
kaipo koordinavimo centras 
yra formuojamas: Sponsoring 
Committee of National Organ
izations.

Prie šio Sponsoring Komite
to be kitų tautybių prisidėjo ir 
lietuviai.

Vajus nepolitinis ir jo šūkis 
yra: “Balsuokite kaip norite— 
tik balsuokite!” Jo tikslas yra 
įvertinti pilietybę, pildyti pilie 
tybės pareigas, pabrėžti kiek
vieno asmens balso svarbą.

Svarbu prisiminti, kad jei 
kas nori naudotis balsavimo 
teise rinkimų dienoje, turi už
siregistruoti. Užsiregistravimo 
dienos nevienodos visose vals
tybėse, bet daugumoje reikia 
užsiregistruoti rugsėjo ar spa
lio mėn.

Patartina sužinoti kada rei
kia užsiregistruoti ir būtinai 
užsiregistruokite, kad galėtu
mėte balsuoti lapkričio rinki
muose.

nių likimas visiems lygiai rū
pi.

Didžiojo New Yorko BALF 
Vajaus Komiteto Valdyba po- 
sėdžiavo rugsėjo 10 d.

Buvo aptarta kaip pravesti 
Vajų Didžiajame New Yorke.

Iš New Yorko miesto jau 
gautas leidimas viešai aukoms 
rinkti, rengti pramogas ir ves
ti vajų. Leidimo prašyta nuo 
spalių 26 iki lapkričio 16-tai, 
o miesto v-ba leidimą davė net 
nuo spalių 1 iki lapkričio 16 d.

Kad vajus sėkmingiau vyk
tų, išrinkta eilė asmenų komi
sijoms pirmininkauti, sudaryti 
veikimą savo komisijos ribose 
vystyti.

Vajaus Vidaus Rinkliavos 
Komisijai —Komiteto vicepir
mininkas kun. A. Račkauskas 
ir Česlovą Sakalauskaitė.

Vajaus propagandos Komi
sijai — laikraštininke Salomė
ja Narkeliūnaitė.

Vajaus užbaigimo pramogai 
lapkričio 16 d. .programą suda
ryti pavesta kun. A. Račkaus
kui.

Koncerto Programos knyge
lei paruošti Komisiją sudary
ti ir pirmininkauti išrinkta 
Ona Valaitienė ir Izabelė Ra
dzevičiūtė.

Programos bilietams platin
ti suorganizuoti aparatą pa
vesta Komiteto iždininkui Le
opoldui Dymšai.

Nutarta surengti laimėjimus, 
šią komisiją sudaryti pavesta 
Antanui Revenčiui.

Amerikiečių radijo, spaudos, 
televizijos programas infor
muoti apie BALF vajų nutar
ta pakviesti Joseph Boley.

Komiteto Valdyba nutarė se 
kantį susirinkimą šaukti, kai 
griš i New Yorką Komiteto 
pirmininkas Al. Brazis. Kadan 
gi susirinkime tikimasi daug 
žmonių, jis įvyks Apreiškimo 
parapijos salėje. Svarbu, kad 
šiam susirinkime dalyvautų 
visų organizacijų atstovai.

Visais Didžiojo New Yorko 
Vajaus Komiteto reikalais pra 
šome kreiptis į 105 Grand St., 
Brooklyn 11, Telefonas, 
EVergreen 7-1'422, .prie BALF 
Centro patalpų.

ČIKAGOS ŠEŠĖLIAI
ČIKAGOS ŠEŠĖLIAI — žiaurios tikrovės vaizdai.'Visas pa
saulis žino Čikagą, bet netokią, kokia aprašyta' ČIKAGOS 
ŠEŠĖLIUOSE. Upton Sinclair rašė apie Čikagos^^lietuvius 
savo romane RAISTAS, bet netiek daug, kiek apie juos 
parašyta šitoje naujojoje novelių knygoje. 31-6 puslapių, 
iliustruota, kaina 3 doleriai. H "
ŠIRDIES RŪMAI — Amerikos lietuvių gyvenimo romanas. 
450 puslapių, iliustruota, kaina 4 doleriai.
ŠLIUPTARNIAI — pirmutinis romanas, kuriam^'tiek daug 
.parašyta apie Amerikos lietuvių gyvenimo sunkumus, var-

Dr. Alg. Margeris, 3325 So. Halsted St., Chicago 3, HL 
gus ir kovas dėl lietuvybės. 652 puslapiai, Jono šliupo, “dė
dės šerno ir kun. Dembskio atvaizdai, kaina 3 doleriai. 
V^sos trys knygos sykiu tik už 8 dolerius!
Rašykite: '

♦ •'-i

Tretysis karas yra prasidė
jęs ne šiandien ir ne vakar, bet 
jau 1945 metais.

“Tą dieną, kada Rooseveitas 
paspaudė Stalinui ranką, pra
sidėjo tretysis pasaulinis ka
ras ir Roose velto sąjunga su 
Stalinu yra pati bjauriausia, 
bet bus nei kiek nepastovesnė 
už Stalino paktą su Hitle
riu....” Taip yra pasakęs Mus
solini paskutiniais karo mėne
siais savo sūnui Vittorio, ku
ris šiandien tuos tėvo žodžius 
atidengė spaudai.

GREITA PAGALBA
SAK-SAK OINTMENT. Nauja 

mostis, naujai sudaryta pagal vėliau
sią mokslo supratimą, stebėtinai grei
tai gelbsti nuo ODOS IŠBĖRIMO. 
NIEŽĖJIMO. DEDERVINIŲ ir 
PUČKŲ.niežėjimo ausų, taip pat la
bai gelbsti nuo PILES raudonoji gys
la (hemorrhoidai) ir dėl niežėjimo 
kojų (atlete’s foot). Gal bandei vi
sokius, tai dar išbandyk geriausius. 
Užtikrinam pasekmes. arba pinigus 
grąžinam. Kaina ST.00.

DEKEN’S PRODUCTS
P. O. Box 666, Newark 1, N. J.

' Šitaip atrodo Amerikoje išrastas naujasis atomų skaldy
tojas, vadinamas sinchrotronas, duodąs galingą rentgeno 
spindulių (X spindulių) pluoštą, koks nebuvo iki šiam laikui 
niekad pasiektas, šis aparatas duoda spindulius nuo 20 iki 
70 milijonų voltų ir panaudojamas vėžio ligai tirti. Aparatas 
kainuoja apie pusę milijono dolerių.

moji troba ir kiti jam anks
čiau priklausę smulkūs pasta
tai. Tvartai, kluonai naciona
lizuoti.
KOLEKTYVIZACIJOS 
PROCESAS

Nežiūrint visos beviltiškos 
padėties, Lietuvos ūkininkai 
kiek galėdami priešinosi kolek 
tyvizacijai: slėpė grūdus, par
davinėjo ir skerdė gyvulius, 
bėgo iš kaimų į miestus, nėjo 
į kolchozus dirbti, o neretai su 
ginklu rankose stodavo ginti 
savo nuosavybės teisės, savo 
darbo.------ •

Tokioje nelygioje kovoje da
lis turėjo pasiduoti likimui, da 
lis buvo tiesiog nušluota repre 
sijų, kita užguita savo pačių 
brolių, apmulkintų bolševiki
nės propagandos apie “pasitu
rinti kolchozininkų gyvenimą 
Rusijoje”, nuėjo dirbti bolše
vizmui.

Pajėgumui pavaizduoti gali 
padėti toks palyginimas: prieš 
karą Lietuvoje buvo 624 dvarai 
ir 27,500 pasiturinčių stambių 
ūkininkų, tai yra maždaug a- 
pie 65,000 aktyvaus, sąmonin
go elemento, galinčio parodyti 
efektyvų pasipriešinimą bol_ 
vikams.

1945 m. karo išdavoje šis 
skaičius sumažėjo iki 45,000.

Kumečių ir biedniokų Lie
tuvoje buvo maždaug 12,000 
šeimynų, t. y., maždaug 50,000 
žmonių, ši masė galėjo padė
ti bolševikams sulaužyti pasi
priešinimą kolektyvizacijai.

Tuo būdu diktatūrinis bolše
vikų režimas ėmęsis aktyviai 
pravesti kolektyvizaciją ir ly
giai aktyviai užgniaužęs prie
šingą nuomonę šiuo klausimu, 
panaudodamas savo tikslui pa 
siekti beatodairinį ekonominį 
spaudimą progresyvinių mo
kesčių pavidalu, turėdamas, be 
to, rezerve keliasdešimt tūks
tančių “biedniokų” ir kume
čių, o iš dalies ir silpnųjų ir 
vidutiniokų (šiaurės rytų ra
jonai), galėjo ’drąsiai imtis 
Lietuvos žemės ūkio sistemos 
griovimo ir jos pertvarkymo 
darbo.

šis procesas vyko tokiu bū
du: pradžioje, tikslu įtikti 
“biedniokų” masėms, bolševi
kai pravedė žemės reformą, 
kurios rezultate 70,000 smul
kių ir bežemių valstiečių gavo 
po 8-15 ha. Paskui vadinamie
siems “buožėms” uždėjo aukš
tus .progresyvinius mokesčius, 
tuo būdu susilpnindami jų 
ekonominį pajėgumą. Ruošda
miesi kolektyvizacijai bolševi
kai atvežė nemažą kiekį trak
torių ir stambiųjų žemės ūkio 
mašinų. Kita dalis buvo atim
ta', oficialiai konfiskuota, iš 
pasiturinčių ūkininkų pagal 
vadinamąjį' “nubuožinimo” 
procesą.

Tai buvo pirmas žingsnis.
1949 m. jį sekė ištisinė ko

lektyvizacija. pasipriešinimas 
kolektyvyzacijai, ypač labiau 
pasiturinčių ir stambesniųjų 
ūkininkų, kartais įgaudavo 
kraštutines formas (užmuši
mai, padegimai, grasinimai, 
sabotažas) iki ginkluoto imti
nai. Tačiau šis pasipriešinimas 
buvo likviduotas deportacijų 
ir kitų represyvinių priemonių 
keliu. Palyginti su ūkininkų 
mase, aktyviai besipriešinan
čių procentas buvo palyginus 
mažas (1-1,5%), todėl bolševi
kai gana greitai sugebėjo juos 
izoliuoti. Juo labiau, kad oku
pantai neretai sugebėjo išnau
doti pagalbą tų, kurie buvo į_ 
pykinti padegimų, nužudymų 
bei grasinimų, ir naudodamie
si šiuo pretekstu siundė “bied_ 
nus” prieš “bagočius”. šis dirb 
tinas siundymas, klasinė di- 
ferenciiacija, sukėlė nauja, be 
viltišką pasiturinčių ūkininkų 
pasipriešinimą.
KADRŲ PARUOŠIMAS

žemės ūkio specialistams 
parūpinti yra žemės ūkio Aka 
demija Kaune, Veterinarijos 
Akademija, viso 1,000 studen
tų, 10 žemės ūkio technikumų, 
žemės ūkio mechanizacijos 
kursai, dvimetės žemės ūkio 
mokyklos, kurios ruošia vado
vaujantį kolchozų personalą, 
jų pirmininkus, brigadininkus, 
sąskaitininkus, gyvulių ir pau
kščių farmų kolchozinius ve
dėjus.

(Nukelta J 6 psl.)

II. — 1911 air.ais visas pasaulis žinojo, kad Rusijos ca- , 
ras Nikalojus II ir jo žmona Aleksandra Feodorovna yra įta- [ 
koje neraštingo “stebukladario”, vadinama Grigorįum Efi- ![ 
movičium Rasputin u.

Gruodžio 31 d. vyskupas Hermogenijus ir vienuolis Trufa- JĮ 
novas, pradžioj buvę Rasputino draugai ir padėję jam atvykti 
1904 metais į Petrapilį, bet vėliau pasidarę mirtinais priešais 
— išsikvietę pas save ir pradėjo jį įžeidinėti ir plūsti popų > 
akivaizdoje.

Taip užpultas, Rasputinas nežinojo ką daryti. Jis bandė 
pabėgti, bet Hermogenijus, mtfšdamas jį su savo dideliu kry
žiumi, šaukė:

Klaupk, nelaimingasai! Klaupk, prieš šventas ikonas 
ir prašyk Dievo atleidimo už visas savo paleistuvystės nuo
dėmes. Prisiek, kad tu daugiau nebeišdrįsi purvinti savo ba
tais mūsų mylimo caro rūmų! p.

- Rasputinas prisiekė, ką tik iš jo reikalavo ir primuštas 
su kruvina nosimi, visų popų apspjaudomas, pabėgo.

Bet jis savo priesaikos netesėjo. Tuojau pat skubinosi į 
Carskoje Sielo — pas carą ir carienę, pripasakoti savaip 
visą įvykį.

V?-’
i-v Y
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Caro reagavimas buvo greitas. Policija pakvietė Mgr. 
Herir ©genijų užsidaryti viename vienuolyne Lietu
voje ir iš jo buvo atimta Saratovo vyskupija, o vienuolis Tru
fanovas, po stipria sargyba pasiųstas į Florinčevo vr.enuolyną.

(Bus daugiau)



Kai beždžionė netenka motinos...

BALTIJA, BALTAI IR PABALTIJYS
J. žmuidzinas savo straips

nyje "Baltai ar pabaltiečiai?” 
(Vienybėje Nr. 28) įrodinėja, 
kad vienintelė tikra ir istoriš
kai paliudyta lytis tesanti 
Baltija, ir todėl jos vietoje ne
vartotinas Pabaltijys, kuris es
ąs sudarytas nusižiūrėjus į ru
sų Pribaltijskij krąij. Dėl to jis 
rašo: "Priešdėli uotas is termi
nas Pabaltijys juk skiriasi nuo 

estiškojo, latviškojo ir apla
mai nuo europiškojo ir teturi 
tik rusiškąjį imperialisinių 
siekių plonybėmis bei tautinio 
pažeminimo užgaidomis įvestą 
vienintelį pavyzdį Pribaltijskij 
krai... Toks pavadinimas labai 
tiko ir prilipo didelei Rusijai, 
kuriai Baltija tebuvo pakraš
tėlis — Pribaltijskij kraij. Ki
ta vertus, šis pavadinimas ir 
darybos atžvilgiu, jo nuomone, 
esąs nevykęs "Kerėpliškos 
priesagos” naujadaras, t. y. 
verstinis slaviškos ' lyties lydi-

Ka*o PK. SKARDŽIUS

nys, kurio vartojimas visai ne
derąs su mūsų bendrinės kal
bos raida, vykstančia skirtin
ga, "antislaviška”, kryptimi. 
Todfi, baigdamas savo straip- 
snįvJis patetiškai klausia: "Ko 
dėl Vergti Baltijai priedėlį pa 
ir jai prikabinti tokių auUai 
nenftelą siurbėlę ijys ir šiuo iš 
šito; istorinio daiktavardiško 
pavadinimo padaryti priklau. 
sorų^binį' vietos žymimąjį vie
tovardį — tą verstinį Pabalti
jį? Kodėl, užsimerkiant akis 
prieš’ istoriją,... primygtinai 
kildinti Baltijos krašto pava
dinimą iš Baltijos jūros vardo, 
kai ši pastaroji tik po aštuo- 
nių šimtų metų Einhardu 
nusižiūrėjus į mus Baltijos 
vardu buvo pakrikštytas?”

f šiuos klausimus, atrodo, J. 
Zmuidzino nėra kaip reikiant 
atsakyta. Visų pirma tebėr ne-

tai viskas tuo tarpu tėra ne
tikri spėliojimai.

Bendrinis baltų (t. y. indo
europiečių šeimai priklausan
čios tautų grupės: lietuvių, 
latvių, prūsų, kuršių, žiemga
lių ir sėlių) pavadinimas yra 
vėlyvas naujadaras, žodynin- 
ko Nesselmanno dirbtinai su
darytas remiantis senovine 
Baltia ir mare Balticum, žr. 
jo "Sprache der alten Preus- 
sen, 1845 m. 28 tt. Vėliau iš 
analogijos pagal kitus tauto
vardžius su ija galėjo būti 
naujai sudaryta ir Baltija 
"baltų gyventasis arba gyve
namasis kraštas”, (baltas: Bal 
tija, gudas, Gudija, lenkas: 
Lenkija, rusas: Rusija ir kt.). 
Kad šios reikšmės Baltija tu
rėtų kokį nors tiesioginį isto
rinį ryšį su senovine Baltia ar
ba mare Balticum, negalima 
pasakyti.

Iganiui, ypač nepriklauso
mybės laikais, daugiau ėmus

NE VISI MŪSŲ SKAITYTOJAI PATENKINTI ■«
VIENYBĖS REDAKCIJAI, 
Brooklyn, N. Y. a
GERBIAMA:

Siunčiant prenumeratą už 
1952, noriu štai ką pasakyti 
Jum:

Nuo 1904 metų pribuvus 
man Amerikon skaičiau ir dar 
skaitau Amerikos lietuvių ir 
kitą spaudą. Ją platinau, rė
miau pinigiškai ir daug jai ra
šiau be jokio atlyginimo ar 
"honoraro”. Dirva redaguoja-

ksmingų, lietuvių sužalotai 
tautai straipsnių organais. Jo
kie kiti spaudos leidiniai tų 
skaitytoją varginančių ir pik
tinančių raštų savo kolumnos- 
na nesileido taip plačiai, kaip 
kad Jūs juos pamylėjote. Lai. 
kas būtų pasakyti jiems: Stop, 
Look and Listen... Rašykite ką 
nors naudingesnio skaityto
jams, kas lietuvius vienytų ir 
juos stiprintų, vietoj pragaiš
ties ir ardymo lietuvių vienin

gumo, piktą sėklą sėję. Ame
rikos Lietuvių Taryba gi, iš 
kurios lovio vlikiečiai sau mais 
tą gauna, turėtų pasakyti: Tu
ri būti SUTARTIS IR TAIKA 
kitaip nė cento negausite jū
sų palaikymui.

Kaip visada, lieku Jūsų, 
Su gilia pagarba;

Z. Jankauskas
2029 Brandwyne Street, 
Philadelphia 30, Pa.

aišku, koks yra sąryšis tarp 
Baltica arba Baltia kurią sen. 
roėnų istorikas Plinijus mini 
savo "Gamtos istorijoje” (His_ 
toria Naturalis), ir vėliau isto
riniuose šaltiniuose pasirodžiu 
sios Baltijos jūros (mare Bal
ticum). Kaip pats Plinijus 4,- 
95 rašo, pagal Ksenofoną Bal- 
cia esanti “milžiniška” sala, 
kurią Mesalijos Pitėjas (Phyh. 
eas) vadinas Basilia, bet kitoj 
vietoj (37,35) jis jau teigia, kad 
ši sala pagal Pitėjų veikiau 
vadinantis Abalus, o pagal Ti
me ją Basilia. Taigi šis dalykas 
paties Plinijaus istorijjoje yra 
gero kai supainiotas ir todėl 
miglotas, juo labiau, kad ir

tarpusavy santykiauti lietu
viams, latviams ir estams, 
augščiau minėtoji kalbotyrinė 
baltų reikšmė buvo susiaurin
ta: š|iuO žodžiu buvo pradėta 
vadinti tik dvi indoeuropiečių 
kilmės padermės lietuviai bei 
latviai, ir suomių ugrų pader
mė, estai. Tai ypač lengvai ga
lėjo atsitikti, kad ir kitose V. 
Europos kalbose tuo vardu bu
vo pradėtos vadinti šios trys 
tautos bei jų valstybės, plg. 
anglų the Baltic nations, the 
the Baltic States, vok die bal- 
tischen Staten ir kt. Taip pat 
šių trijų tautų kraštas lengvai 
iš naujo vadintis Baltija (vok. 
Baltenland.

NEW YORKO LIETUVIAI GYDYTOJAI

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

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

Tekf. MUrray Hill 8 8677

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

VALANDOS:.
Susitarus: anirad , ketv. ir 
sėst, nuo 5 iki 8 v. v.

Susitarus: pirm., tree, ir 
penkr. visų dienų ir šešt. 
tik iš ryto.

DR. F. M. BINTAKYS Valandos:
91 Hanson Place Antr. ir ketv. nuo 5 iki 8

Brooklyn 17, N. Y. v. v. šeštadieniais visą
STerling 9_5285 dieną ir pagal susitarimą

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

Woodhaven, L. I., N. Y.

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

DR. JANINA SN1EŠKA 
(DANTŲ GYDYTOJA)

408 Ja> Str. Room 306, 
kamp. Fulton Str. (Brooklyne) 

Ofiso tel. ULster 8-8789 
Namų tel. TAyior 7-8231

VALANDOS:
1 — 7 vai.
susitarus
Ketvirtadieniais visų dieną 
ir šeštadieniais po piet^ 
uždaryta.

DR. VACLOVAS PAPROCKAS VALANDOS:

1357 Bushwick Ave. J2 50

Ofiso tel. GLcnmore 5-3094 Šeštad. 10 — 3
Namų tel. GLenmore 3-4445 Ketvirtadieniais ir Švcnta-

važiuoti Jamaica line iki Chauncey St. dieniais uždaryta

DR. A. PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 So. 4th Street 
Brooklyn, N. Y.

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

Tek EVergreen 7-6868

DR. BLADAS K. VENCIUS
(DANTŲ GYDYTOJAS)

499 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

VALANDOS:
9 — 12 ryte
2 — 9 vakare
Penktadieniais uždaryta 
Tel. Ofiso STagg y2-0706 
Namų — Jamaica 6-3=834

ma K S. Karpiaus buvo daug 
žingeidesnė ir vertesnė Ameri
kos lietuviams ir Lietuvos lais
vinimo reikalams negu ji pa
virto patekus į naujakurių re
dagavimo rankas. Jūs ir dasi- 
leidote to paties Vienybėje.

Ilgi, nubodūs ir ^-kenksmingi 
lietuvių bendruomenės veiks
mui VLIKO reikalais straips
niai, kurie skaitytojui tik pyk
čio jausmą kelia dėlei varžo ir 
nesantaikos tarpe VLIKO ir 
kitų nepriklausomos Lietuvos 
Lietuvos valdininkų likučių, 
nestiprina, bet silpnina mūsų 
tautos gaivinimui vieningumo 
dvasią. Vienybė ir Dirva ypa
tingai . tokiais raštais pasižy
mi, kuriuos, manau, labai ma
ža dalis skaitytojų ir tik patys 
rašytojai skaito, dauguma gi 
skaitytojų pažiūri į ilgus ant- 
galvius ir raštų ilgumą juos 
meta į sąšlavų vietą.

Praradus nepriklausomybę 
tėvynės, mes neturime mažiau 
sios sanvokos, kada jai galėsi
me laisvę atgauti,- tikėdami, 
kad šis mūsų kraštas ir kitos 
laisvos valstybės padės ir pa
skubins mums Lietuvos laisvę 
atgauti. Vienok ant kiek seku 
savo krašto ir pasaulio politi
ką, nesimato jokių prospektų, 
kad greitu laiku Lietuvą galė
tume išlaisvinti. Tam gali imti 
25 ar daugiau metų, kada jau 
visi šių dienų ekzilės Lietuvos 
šefai, pasiuntiniai, diplomatai 
ir visi vlikiečiai bus jau išlai
doti... Tai kokiems paibeliams 
reikalinga vesti beprasmę ko
vą, kas turi vyrauti dabar ir 
kas vyraus nepriklausomybę 
Lietuvai atgavus? Varžytis už 
būsimos Lietuvos valdžią da
bar, kurios mes netekome ir 
neturime, ir kas ją valdys, tai 
pačiam • Lietuvos laisvinimui 
ir mūsų mažos, sudarkytos 
tautos likučių, yra varomas 
pragaištingas darbas.

Kaip Vienybė, taip Dirva pa
virto tų ilgų, nubodžių ir ken-
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Pagal oficialius duomenis 
dvimetės žemės ūkio mokyklas 
baigė 2,842 kolchozų farmų 
pirmininkai, 4794 sąskaitinin
kai, 2308 farmų vedėjai. Tri
metiniuose ‘ sezoniniuose kur
suose 25 tūksančiai, kol- 
chozininkų mokosi pakelti sa
vo “agrotechnikos žinių lygį”.
BOLŠEVIKŲ NAUDOJAMOS 
SKATINAMOSIOS
PRIEMONĖS

Suvarytiems į kolchozus? ū- 
kininkams patraukti okupaci
nė valdžia naudoja įvairias 
skatinamąsias priemones ir 
propagandinius vylius, kaip, 
pvzd?: *

1. vyriausybės duodamos do
vanos uolumu pasižymėju
siems kolūkiečiams, kaip orde 
nai, medaliai, piniginės pre
mijos,

2. įvairūs gamybiniai vadi
namųjų “žemės ūkio pirmūnų” 
pasitarimai su vadovaujan
čiais partijos nariais ir moks
lininkais. Jie vyksta daugiau
siai Vilniuje, bet kartais ir 
provincijoje,

3. įvairios parodomosios eks
kursijos supažindinti Lietuvos 
kolchozininkus su stambių kol 
chozų technika .ir vadovavimu 
Kubanėje, Krasnodore, Stavro
polyje,

4. lankymasis Lietuvoje pa
sižymėjusių Rusijos ir Ukrai
nos kolchozininkų, daugiausiai 
"socialistinio darbo didvyrių”, 
tikslu’ "pasikeisti patyrimu’, 
su vietiniais kolchozininkais,

5. kinas. Kaime šiuo metu 
veikia per 100 kilnojamų kinų,

6. teikiamos premijos maši
nomis už didesnę gamybą. Kol 
chozas, atidavęs valstybei per 
metus 30,000 Itr. pieno, gauna 
dovaną 2,5 tonų sunkvežimį. 
Tokių premijų išduota jau 80,

7. premijos kolchozų pirmi
ninkams ir valdybai už "pui
kų plano vykdymą” — pvzd., 
lengvosios mašinos, kurios lai
komos kolchozų valdybų nuo
savybe,

8. spauda. Savaitraštis "Vai 
jtiečių laikraštis”, žurnalas 
"Lietuvos kolūkietis”, jo atitik
muo rusų kalba "Litovskij kol- 
choznik" siauro lokalinio po
būdžio periodiniai MTS laik
raščiai, redaguojami vietinio 
MTS polit. skyriaus ir kt.
FAKTIŠKOJI BŪKLĖ

Nežiūrint to viso, taip pat 
to, kad 1951 m. padėtis žemės 
ūkyje šiek tiek stabilizavosi, 
šiuo metu žemės ūkio lygis 
Lietuvoje yra žemesnis, paly
ginti su 1940 m., ypač galvijų 
ir kiaulių auginimo atžvilgiu.

LIETUVOJE
Pradėjus aktyviai vykdyti ko
lektyvizacijos 1949 metais, že
mės ūkio lygis smarkiai krito 
tiek 1949, tiek 1951 metais.

Kaip paaiškinti 1951 m. įvy
kusią daliną stabilizaciją ir ar 
ji pereis į kilimą ar žemės ūkio 
smukimą dar daugiau?

Realiai ir konkrečiai įverti
nant faktus, 1951 m. įvykusios 
stabilizacijos priežastis yra vi 
sai paprasta — ekonominis 
spaudimas į pačius kolchozi
ninkus.

1951 metais įvykusią žemės 
ūkio stabilizaciją tenka tad 
aiškinti Lietuvos ūkininko 
psichologiniu palūžimu. Triuš
kinamas sovietinės mašinos jis 
atsidūrė būklėje be išeities, o- 
kupacinės valdžios ekonomiš
kai prispaustas ir toliau be- 
spaudžiamas, kartais tik to 
spaudimo kartumą pasaldi
nant įvairiomis propagandinė
mis priemonėmis, ar net vieną 
kitą riebesnį kąsnį jam nume
tant.

Lietuvos4 ūkininkas jau tėra 
sovietinės žemės ūkio darbi
ninkas, kumetis. Jis dirba ne 
sau, bet kažkokiai abstrakci
jai, “socialistinei valstybei”. 
Klaikiausiai yra tai, kad patys 
ūkininkai buvo priversti savo 
rankomis sulaužyti nuo amžių 
nusistovėjusį savo gyvenimo 
būdą. Tuo būdu buvo pakirs
tas pats tvirčiausias lietuvių 
tautos kamienas — Lietuvos 
ūkininkija.

Kokia galės būti tolimesnė 
raida? Atsakymas nėra leng
vas. Bolševikinė valdžia rimtai 
rengiasi kolchozinių miestelių 
statybai, individualių sodybų, 
kuriose kolchozininkai tebe
gyvena, perkėlimui ir atskirų 
sodybų panaikinimui.

Kyla rimtas ir sunkus klau
simas, kurių priemonių teks 
imtis ir kuriuo keliu eiti, Lie
tuvai laisvę atgavus, padėčiai 
pakeisti. *

Ar bus įmanomas visiškas 
grįžimas į senąją privataus že 
mes ūkio sistemą?

žemės reforma buvo reika
linga dar 1939 metais. Bolševi
kai tuo pasinaudojo. Tie klau
simai reikalingi nuodugnaus 
ir rimto svarstymo.

svarbiausiuose vėlyvesnių lai
kų Šaltiniuose (pvz. Codex 
Bambergensis) Basilia bei Bal
tia nevisados gali gali būti 
griežtai skiriami. Kita vertus, 
XI. a. vokiečių bažnyčios isto
rikas Adomas ' Bremenietis 
(Adam von Bremen) mini ne
va iš vietinių gyventojų kilusi 
sinus Balticus, kuris esąs ištį
sęs diržo (lot. balteteus,-um) 
pavidalu. Taip pat ir XII-XIII 
a. danų istorikas Saxo Grama- 
A itičus rašo apie Balticum 
fretum (jūros sąsiaurį) Jeigu 
atsiminsime, kad senovėje 
Baltia dar - buvo vadinamas j u 
tų kraštas, dabartinių Dnijos 
pusiasalis (dan. Jylland, angį., 
vok. Jutland), tai, atrodo, ne
tenka daug abejoti, kad vėly
vesnių jsto^ikų minimi pavadi
nimai, sinus (jūros įlanka) 
Balticus ir Balticum fretum, 
neskirtini-nuo Baltia “Jutlan- 
das”<*3fiet' tas pats Adomas 
Bremenietis pažįsta ir mare 
Balticumv “Baltijos jūra, vok. 
Ostsee”. f ’i’ad kyla klausimas, 
ar šis'-pavadinimas, mare Bal
ticum, yra tos kilmės, kaip ir 
augščiau minėtieji vardai? Tai 
yra galimas daiktas, bet to 
griežtai begalime įrodyti, juo 
mažiau yra aiški šio .pavadini
mo tikroji kilmė. Senovinių šal 
tinių autorių nuomone, mare 
Balticum irgi esanti kilusi iš 
lot. balteus "diržas”, nes ši jū-* 
ra atrodė diržo pavidalu išti
sus! nuo Skftijos ligi Graikijos. 
Tai lyg iš dalies patvirtintų ir 
sen. skandinavų beiti, švedų, 
danų ir norvegų balte (su per
balsimu a, žymimu dviem taš
kais viršuje) "diržas”, plg. vid. 
vok. augšt. Beltemerė” Balti
jos jūra”. Kaikurie dabartiniai 
kalbininkai (pvz. italas Bon- 
fante) Baltijos Jūros vardą no 
retų kildinti iš* sen. ilirų kal
bos ir toliau jungti su albanų 
balte, slavų balto (rus. boloto, 
lenkų bloto, čekų blato ir kt.) 
"bala” ir kt. Latvių kalbinin
kas E. Blese yra linkęs Baltia 
ir imare Balticum laikyti, bal
tiškos (aistiškos) kilmės, plg. 
liet, vietovordžius Baltas, Bal- 
telis, Baltežeris, Baltis, Baltys 
(ežerai), latvių Baltinava, Balt. 
na ežeras ir kt. Bet visų šių 
samprotavimų negalime kaip 
reikiant suderinti su istoriniuo 
se šaltiniuose minimais atitin
kamais pavadinimais bei se
novės istorikų nuomonėmis:

Bet daugumui šios reikšmės 
Baltija, apimanti tik Lietuvą, 
Latviją ir Estiją, pasirodė kiek 
neįprasta, — dažnas šiuo var
du buvo linkęs vadinti ir kitus 
Baltijos pajūrį siekiančius 
kraštus, pvz. Suomiją, Švediją 
ir kt., — todėl ilganiui šio pa
vadinimo vietoje buvo pradė
tas vartoti Pabaltijys, ir nie
kam, bent nepriklausomybės 
laikais, neatėjo į galvą, kad šis 
darinys būtų kerėbliškos dary
bos arba svetimas vertimas. 
Visų pirma Pabaltijys yra iš 
Baltijos sudarytas tuo pat bū
du, kaip pvz. Pavilkijys ir Vil
kija, Pavaišuokys iš Vašuoka 
ir kt., taigi priesaga -ijys yra 
visai galima ir niekuo nedėta. 
Kaip Baltija yra dirbtinai va
dinami tik trys augščiau mi
nėti Baltijos pajūrį siekiantie
ji kraštai, taip panašiai ir Pa
baltijys gali lengvai apimti 
šiuos tris kraštus, esančius pa
lei Baltijos jūrą, plg. Pavilkij
ys kraštas tam tikras žemės 
plotas) palei Vilkiją, Pava- 
luokys — kraštas palei Vašuo. 
ką ir kt. Taigi Pabaltijys leng
vai gali būti išaiškintas iš pa
čios lietuvių kalbos, be jokios 
svętimos įtakos. Antra vertus, 
šis pavadinimas yra atsiradęs 
gana vėlai, nepriklausomybės 
laikais, kadą rusų viešpatavi
mo (carizmo) laikai jau buvo 
praslinkę. Pagaliau Pabaltijys 
ir formaliai nelabai lengvai 
gali būti išverstas iš rusų Pri- 
baltijsky kraj, arba tuo rusų 
pavyzdžiu naujai sudarytas: iš 
to veikiau būtų lauktinas Prie- 
baltijys, t. y. priė Baltijos jū
ros esąs kraštas, ne Pabaltijys, 
t. y. palei Baltijos jūrą esą 
kraštai, būtent — Lietuva, Lat 
vija ir Estija. Tai yra didelis 
skirtumas, ir to lengvai nerei
kėtų užmiršti net publicisti
niuose straipsniuose, nes toks 
paviršutiniškas ir kaip rei
kiant nepagrįstas rašymas tik 
be reikalo klaidina platesnę, 
daugiausia nekritišką visuome 
nę.

šia proga tenka dar paste
bėti, kad patys rusai savo Pa- 
baltiškoje more “Baltijos jū
ra” tėra vėlai susidarę, nusi
žiūrėdami viduržamžio lotynų 
Balticum Mare, sen. rusų kal
boje tai dar buvo vadinama 
Varjažskoje more, t. y. varin-

JOHN DERUHA, M. D.
Pūslės, odos, kraujo, vidaus ligos ir nusilpimai. Nervai,, 

glendos, užkietėjimai, vidiniai skauduliai. ____  <!
Apžiūrėjimas ir kraujo tyrimas 3 dol. Priėmimo valandos 10-2 ir 4-9. !'

128 E. 86th ST., v NEW YORK CITY '
Virš Lexington Ave. požeminio traukinio stoties. Lengva privažiuoti iš 
visur. Atskiri laukimo kambariai vyrams ir tnoterisna. '---------- ----- --------------------- - --------- ------------------------

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- 
riausiai.

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

NAMŲ SAVININKŲ DĖMESIUI!
Mes Įtaisome ir pataisome:
šilumos sistemą, vandms 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
Licensed Plumbing & Home Repairs

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

EVergreen 7-5590

LIETUVIŲ RADIJO PROGRAMA
JUOZAS GINKUS, VEDĖJAS 

ŠEŠTADIENIAIS, NUO 2 IKI 3 VAL. PP. 
IŠ WWRL, 5000 kcl.

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

GEORGE RACHUN
RESTORANAS IR BARAS

MORGAN AVĖ. IR HARRISON PL., BRROKLYN, N. Y. 
Tel. HY 7-9758. ;!

; The DRIFTWOOD BAR AND GRILL :Į 
s žuvies maistas ir gėrimai. Vienas seniausių barų !; 
<[ • New Yorke. J

254 Water St. Tarpe Peck Slip St. ir Beackman St.
!l New York City, N. Y. Tel. WOrth 2-8551.

gų (sen. normanų, rus. varia
gų) jūra. Taip pat ir vokiečiai 
užuot Baltisches Meer tevar- 
tojaOstsee, t. y. rytinė (rytų) 
jūra. Be to, anksčiau, ypač 
prieš pirmąjį karą, vokiečiams 
baltai (die Balten) dar reiškė 
vokiečių kilmės Pabaltijo gy
ventojus, o Baltijos vietoje jų 
buvo vartojamas Baltikum 
"die baltischen Randstaaten, 
Baltenland”.

HENRY J. WONSON
(Vencevičius)

GENERAL INSURANCE
Bendros apdraudos reikalais patartina kreiptis į 
jauną, bet patyrusį toje srityje savo tautietį. Gau
site tinkamą ir sąžiningą patarnavimą.

536 JAFFREY COURT 
Brooklyn 35, N. Y.

NI. 8-6222

189 MONTAGUE ST., 
Brooklyn, N. Y. 

TR. 5-5796
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DŽIUGINANTI PIMENYBIŲ PRADŽIA
Pirmosios mūsų futbolinin

kų rungtynės DAFB aukštosios 
lygos pirmenybėse buvo malo
nios daugeliu atžvilgiu.

Rugsėjo 14 d. vėl matėme 
pasiryžusią, energingą ko
mandą, kuri į savo užduoti žiū 
rėjo visu rimtumu ir atidavė 
visa ką galėjo. Be to, susigrą
žintas kiek susvyravęs visuo
menės pasitikėjimas ir tie 600 
žiūrovų, kurie turėjo progos 
stebėti įtemptą dramą aikštė
je, geresnio spektaklio vargu 
ar galėjo reikalauti.

Pati rungtynių pradžia ne
buvo labai skraidi, nes 3 min. 
vidurio puolikas Athineos įpi
la baudinį, o 11 min. tas pats 
Athineos, Bagdonui toli išbė
gus lengvai įkelia 2-0.

Bet tai ir viekas. Tolesnę 
žaidimo eigą diriguoja mūsiš
kiai. 15 min. Sabaliauskas pra
eina kairiąja puse, pakiša į vi
durį ir Kalašinskas švelnina 
iki 1-2. Pora sultingų Adoma- 
ėiaus šūvių — vieną priešinin
kų vartininkas likviduoja, pa- 
sigelbėdamas kampiniu, o ki
tas ištyška į skersinį. 27 min. 
Adomavičius rankomis sustab
domas baudos aikštelėj ir jis 
pats iš H m baudos išlygina 
2-2. 34 min. iš Kalašinsko pa-

PROGA NAUJAKURIUI labai 
prieinama kaina įsigyti gerą, 
daugiau kaip 30 metų veikian
tį, drabužių valymo ir taisymo 
biznį. Patalpos su trijų kam
barių butu. Visi įtaisymai. Nuo 
ma vos 35 dol. mėnesiui. Savi
ninkai turi išvykti į kitą mies
tą. Pageidaujama, kad šį biz
nį perimtų kas nors iš nauja
kurių. Puiki proga pelningam 
bizniui ir savarankiam gyveni
mui. Kreiptis: Daniels Clea
ners, 277 Nassau Ąve., Braak- 
lyn, N. Y. 

* — -

REUMATIŠKI SKAUSMAI

davimo Gražys stilingai įkerta 
3-2, o 42 min. Kalašinskas iš 
susigrūdimo fiksuoja 4_2.

Po pertraukos Eintracht SC 
sudėty padaro kai kurių refor
mų ir tas jiems gelbsti. 5 min. 
baudinis jų naudai ir Athine
os įkerta 3-4. Tolesnės priešin- 
kų pastangos veltui, o iš vieno 
antpuolio jų teritorijoj Gražys 
kelia pasekmę iki 5.3. Ein
tracht SC dažnai pavojingai 
atakuoja, bet ketvirtą įvartį 
jie pelni laimingu atveju, kai 
saugo Oakes iš kokių 35 m pa
keltas kamuolys pro Bagdoną 
nusileidžia į -vartus. Atrodo, 
rungtynės taip- ir turėjo baig
tis, bet teisėjas vis nešvilpia 
ir skelbia pabaigą, kai Ein
tracht SC iš sąmyšio prię var
tų pagaliau išlygina 5-5.

Lietuvių SK sudėtis: Bagdo
nas -Modzeliauskas, Baziliaus- 
kas - Jegers, Saldaitis, Stepo
navičius - Adomavičius, Kala
šinskas, Sabaliauskas, Jokūbai
tis, Gražys.

Kitos rugsėjo 14 d. pirmeny
bių rungtynės: DSC Brooklyn- 
Hoboken FC 4-1, Swiss FC- 
Sport Club New York 2-2 
Greek Americans-Elizabeth S 
C 2_4, SC Hota-Minerva SC 0- 
2, Newark© SC-German Hun
garians 2-3. Pirmosios koman
dos žaidė savo aikštėse.
SEKMADIENĮ FUTBOLAS

Rugsėjo 21 d. Lietuvių SK 
turi DAFB aukštosios lygos pir 
menybių rungtynes su meiste
riu German Hungarian. Vieta 
Metropolitan Oval, Ridgewood. 
Pradžia 3:30 vai. Prieš tai, 1:_ 
45 vai., žaidžia rezervinės ko
mandos.

Tuo būdu mūsiškiai turi ant 
ra iš eilės sunkų uždavinį — 
išbandyti jėgas su pačiu mei
steriu.

Laisvei švintant...

1

THE

1 a test 
Inures 
Rate

Credited ąnd 
Compounded 

Quarterly

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

on sums from $25. to $10,000.
Deposits made on or before January 10. April 5.
Julv 10. and October 5 will draw interest from the 

first of such months if left to the end of 3 
quarterly dividend period

SAVINGS BANK
1.35 BROADWAY at BEDFORD AVE.

539 Eastern Parkway at Nostrand Avenue
Your Deposits in This liank Arc Fully Insured Up to $10,000.

Member Federal Deposit Insurance Corporation

Jau 10 metų, kai visi klauso

“LIETUVOS ATSIMINIMŲ” 
radijo valandų,

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

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

Į S6-™ ST. CASINO TEATRAS I
210 East 86th Street

į Nuo rugsėjo 19 iki 25 d.
“FAISTAFF IN WIEN”

;; HOCHZEIT M1T ERIKA” 
' NAUJAUSIA SAVAITES APŽVALGA. I

WAGNER THEATER
KASDIEN DVI FILMOS VOKIEČIŲ KALBA 

PASAULINĖ KRONIKA
JAUKI KINO TEATRO SALĖ

Filnios keičiamos penktadieniais visai savaitei 
110 WYCKOFF AVE., BROOKLYN. N. Y.
Kasa atidaryta 1 vai. kasdien. Tel HE 3 26 13

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

ALBRECHT & KOELBER
MĖSOS URMO PARDAVIMAS

197 NORTH «th ST., BROOKLYN 11, N. Y.
; EVergreen 8-6322 ?

,, —--------------- —-— ——  ——j

POVILANŠKŲ BARAS IR RESTORANAS '
sale šeimyninėms pramogoms

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

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

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

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

Dcksnio Galinga Mostis. sudaryta iš 
daugelio skirtingų elementų, turi sa- 
vyje galingą šilumą. Šildydama galin
gai. ištarpins reumatiškus skausmus, 
rankų, kojų skaudėjimą ir tirpimą, 
gelbėjo ir tamstai pagelbės, nelauk il- 
gelgėjo ir tamstai pagelbės. Nelauk il
giau bet tuojau įsigyk DEKENS 
OINTMENT, arba rašykite į dirbtu
vę. Kaina 2 oz. $1.00. ,4 oz. $2.00. 
Ekstra didelė dėžė — 16 oz. $5.00.

DEKEN’S PRODUCTS
P. O. Box 666, Newark 1. N. J

] PARDUODAMA
į; ' VASARVIETĖ į
b Sena moteris priversta tuojau par-* 
i ’duoti vasarvietę, kur galima laiky-'Į 
J'ti 30 žmonių. Graži vieta New J 

Yorko valstybėje. 80 mylių nuo > 
j New Yorko. Vasarvietės vertė? 
1 $20.000. bet parduodama už $14,- h 
i700. Dėl platesnių informacijų? 
•i kreiptis pirmadieniais ir ketvirta- 1 
? dieniais tarp 6 ir 8 vai. vakare. ų

E. W. Apt. 33
? 408 S. 2nd Street, ?
J Brooklyn 11, N. Y. ?

INVESTUOKITE I

MUTUAL FUNDS
Informacijų reikalu kreiptis į atstovą 

ALFONSAS MAŽEIKA 
c/o Ira Haupt & Co.

Ill BROADWAY, Room 515, 
WO 4-6000

New York 6. N. Y.
Members NewY ork Stock Exchange

—------- ~-------
Anne M. Sabliskas ?

(Atkelta iš 3 psl.)
Kartą, žiūrime, į mūsų kai

mą atvažiuoja ūkiškas veži
mas. Pasiklausia, kur mūsų 
štabas, ir nurodyti sustoja prie 
kuopos būstinės, iš vežimų iš
lipa ūkininkai ir parodo, ką jie 
atvežė. Ogi vežime guli surišti, 
kaip kokie meitėliai, du gra
žūs, jauni ir aukšto ūgio vo
kiečiai — bermontininkai. Ka
reiviai juos atrišo ir įvedė į 
kuopos būstinę, ūkininkai juos 
sučiupo, kada jie laužėsi į jų 
tvartus. Surišo 'ir atvežė ati
duoti savo kariuomenei.

Tokių belaisvių likimas aiš
kus. Jie buvo pagauti ne ko
vose, kaip kareiviai, bet beplė- 
šikaujant fronto zonoje kaip 
plėšikai. Karo įstatymai to
kiems žiaurūs. Abu buvo pa
smerkti sušaudyti. Vokietukai 
ir lietuvišką’ žodį “sušaudyti’ 
suprato. Vienas jų pradėjo gai 
Ietis savo motinos, kad ji sena 
liks be globėjų. Vienas sūnus 
žuvo Prancūzijoje ties Verdu, 
no tvirtove, o jis paskutinis 
čia žūna. Išvesti šaudyti ėjo 
kepures nusiėmę, žegnodamie- 
si ir melsdamiesi. Pastačius su 
šaudyti ir atstačius į juos šau
tuvus, kepurėmis užstatė savo 
akis ir tik suriko lenkiškai: 
“pan, pan!” Abu buvo palaido
ti kaimo senkapiuose.

Kitą savaitę: ŽYGIUOJAME 
APSUPTI BERMONTININKUS

PHILIP BENDER
AVALINĖS KRAUTUVĖ

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

Lietuviams ypač gerai žinoma 
mūsų avalinės kokybė.

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

: .... ■ — ■■■/.-> -r-r--------- —.

Or
Telefonas: EV ergreen 7-7411 ' •tg,

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 MaspetĖ, N. T.

* * * i9 fįJ Z f <.

Telefonuoti po 5 vai. vakarais - ■

LEONA’S BAR & RESTAURANT

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

EVergreen 4-9414

Pirmoji Lietuvaitė
CHIROPRAKTORE

i, Ligoniai priimami antradieniais ir
? ketvirtadieniais nuo 6 iki 8 v. v. J 

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

< M2 BELMONT AVENUE, ; 
Brooklyn 8, N. Y.

L APlegate 7-4236---------- --------- — ~~~~~~ ~~~ j

GERIAUSIS

INSURANCE
REAL ESTATE
ORMAN & MICHELSON

LA1D0TUV1U DIREKTORIAI Į
ŠTĖPHĖN AROMiSKE ‘ Į

(ARMAKAUSKAS) m ‘ I
423 Metropolitan Ave., Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 7-4335 Koplyčia Laidotuvėms

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

Direktorius Reikalų Vedėjas
660 GRAND STREET, BROOKLYN, N. Y. I
Tel. STagg 2-5043 NOTARY PUBLIC

JUOZAS GARŠVA I
231 Bedford Avenue, Brooklyn, N. YM

KOPLYČIA LAIDOTUVĖMS I
Telefonas, EVergreen 8-9770

SHALINS FUNERAL HOME
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

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

“ MARCY FUNERAL HOME, Inc.
354 MARCY AVE., BROOKLYN, N. Y.

(KOPLYČIOS SUTEIKIAMOS IR KITUR)
EVergreen 7-4774

PATRICK FUNERAL HOME
635 NORTH WOOD AVENUE, LINDEN, NEW JERSEY

Telephone Linden 2-4119

ROGERS FUNERAL HOME
P. RADZEVIČIUS, Direktorius

Telefonas. STagg 2-4409

410 METROPOLITAN AVE., BROOKLYN 11, N. Y.

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

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

1 ... ....... ........................ ' " - ;,j .----------
Visi šie laidotuvių direktoriai išnuomoja

a n to mobilius įvairiems reikalams

■r

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

F~~----------------------------------------- ---------------------- ----- -------- -
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.

GAPP1EI.L0 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.

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

Visi Brooklyn© ir apylinkės lietuviai perka Cappiello 
krautuvėje.

Cappiello krautuvėje gaunamos lietuviškos plokštelės.

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

EVergreen 8-7848

NAUJAI ATIDARYTAS

JULIUS’ RESTAURANT
JULIUS DAUGMAUDIS, 

Savininkas

111-11 JAMAICA AVE.
IM U, M. I

Virginia 9-0642 b 
VhrtiaU 7-41 IT

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

EVergreen 4-9538.

Lietuviai advokatai
ST. BREDIS, JR. 

37 Sheridan Avenue, 
BROOKLYN 11. N. Y.

AP 7 7083

wm. j. Drake
(DRAGŪNAS)

85-03 Wareham Pl. 
JAMAICA I S I ATI S 3. N. Y.

JAmaka 3 7722

ALFRED J. WENTZ 
225 S. 4th Street, 

BROOK! YN II. N. Y.
F Verg retn 7-8067

ANTHONY J. WESLAN 
t VIŽI.ANSKAS)

16 Court Street, 
BROOKLYN N. Y.

MAin 5 1260

Anthony Grigalis
KONTRAKTORIUS

Namų statybai, taisymui, medžio 
darbams, šingeliavimui, stogų 

dengimui, dažymui ir lt.

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

NEwton 9-3215

JOSEPH VASTUNAS . j
Real Estate & Insurance ;

Paskolos namams 
108-07 LIBERTY AVĖ., 
Richmond Hill, N. Y.

VI 8-2239
--------- i-------- ----

JONAS SUTKAITIS, 
Laikrodininkas. 

Parduofiami nauji ir 
taisomi bei atnaujinami 

seni laikrodžiai.
449 Grand Street, 

Brooklyn 11, N. Y.

JONAS PATAŠIUS’
žiedai, laikrodžiai, jų tai

symas, Kosmetika ir 
religiniai dalykai.

307 GRAND STREET
Brooklyn, N. Y. ''

j---------------- ----- ----

ROEBLING SUPPLY Co. 
L FISHMAN

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

Patarnavimas garantuotas.
244 ROEBLING SKREET, - , 

BROOKLYN 11. N. Y. i 
Telefonai: EV. 7-5633

UL. 5-0083

e--------------------------------
A. ANDRIUŠKEVIČIUS

Laikrodininkas
Taisomi ir parduodami laik
rodžiai, žiedai, apyrankiai, 

auskarai ir t. t.
485 GRAND STREET

Brooklyn 11, N. Y.

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

223 SECOND AVENUE, 
Room 14

Tel. GR. 7-7697

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

galvos skaudėjimų, 
ir lytiško silpnumo,

nerviškų 
nuo šalčių 
greito pavargimo, gera nuo in
kstų (kidneys) ir dėl visokių 
vidurių nesveikumų — ištver
mingas maistas ir stimuliuo
jantis tonikas. Nežiūrint kokia 
liga sirgtumėt, šitame mišiny 
yra pastiprinimų. Vartojama 
arbatos formoje. Svaras $8.00, 
pusė svaro $4.00, ketvirtis sva
ro $2.00.

Prisiunčiam į namus.
ALEXANDER’S CO.

414 WEST BROADWAY, 
South Boston 27, Mass.

:: THOMAS MATAS
REAL ESTATE

? 81 Fox Street
Waterbury, Conn.

W DAver.port :

R ALPWXRd’WH
FOTOGRAFAS i
65 -23 Grand Avenue

Maspeth. N. Y.
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Prašomi įsidėmėti fe
Metinis Vienybės koncertas, 

kurio programa bus ne tik la
bai įdomi, bet ir grięžtai skir
tinga nuo buvusių šio laikraš
čio koncertų, jau yra ruošia
mas ir jis įvyks 1953 nu sausio 
25 d. Webster Hall, New York.

Stepas Malinauskas, gavęs 
vienos popieriaus bendrovės 
stipendiją, išvyko specializuo
tis popieriaus gamyboje j 
Syracuse universitetą.

J. Budrys, Gen. Lietuvos 
Konsulas New Yorke, su žmo
na lengvai susižeidė automo
bilio? katastrofoje ir porą die
nų išgulėjo ligoninėje.

Dr. M. Alseikaitė-Gimbutie
nė kultūros istorikė, Vienybės 
bendradarbė, buvo atvykusi į 
New Yorką ir čia aktyviai da
lyvavo Columbijos universite
to suorganizuotame mokslo, 
filosofijos ir religijos kongre
se. Ta pačia proga ji turėjo 
pasitarimus su lietuviais kul
tūrininkais.

Nijolė Stadalnikaitė, atvy
kusi į JAV prieš 3 metus, sėk
mingai baigė Stąmfordo aukš
tesniąją mokyklą, gaudama 
stipendiją studijuoti muziką 
Hartfordo kolegijoje. Kaip pia 
nistė, ji jau spėjo pasireikšti 
ir per radiją. '

Henrikas žemelis, LRS Vyr. 
Komiteto narys, išvyko į Ka
nadą, kur organizaciniais rei
kalais lankysis St. Catharines, 
Londono, Hamiltono ir Toron
to miestuose.

Vyt. Maželis, fotografas spė
jęs plačiai .pasižymėti, spalio 
27 d. atidaro savo darbų paro
dą foto reikmenų krąutuvėje 
Willoughby, 110 W. 32 St. New 
Yorke.

Algirdas Brazis, Metropoli
tan operos artistas, grįždamas 
į New Yorką, pakeliui buvo pa 
tekęs i automobilių nelaimę, 
bet jis nebuvo sužeistas.

A. Simutis praneša, kad Pa
saulio Lietuvių žinynas jau 
renkamas. Nežiūrint to, infor
macijos apie organizacijas dar 
priimamos. Knyga bus 400 psl.

Daneta Railienė, Vienybės 
bendradarbio B. Railos žmona, 
gyvenanti Los Angeles, Calif, 
neseniai turėjo labai sunkią 
akies ašarų kanalo operaciją 
(penkias valandas turėjo iš
būti po narkozu). Operacija 
pavyko ir šiuo metu baigia 
sveikti namuose.

J. Vedegys pradėjo dirbti te 
levizijoje, orkestracijos sky
riuje Kate Smith programoje.

Laimė Šeštokienė, rašytoja, 
Vienybės skaitytoja, šiomis 
dienomis iš Newark, N. J. su 
vyru agr. A. šeštoku ir sūne
lių Vincu, persikėlė nuolati
niam apsigyvenimui į Los An
geles.

M. Baronienė, išbuvusi visą 
vasarą pas dukterį ir žentą, 
Mildą ir Antaną Vaivadus, Vo
kietijoje, šiomis dienomis grįž
ta į Chicagą, pakeliui sustoda
ma New Yorke.

Petronėlė Zinienė ir jos dūk 
tė Aldona, nuvykusios į Maine 
valstybę atostogų, siunčia 
murųs^savo linkėjimus.

Prof K. V. Banaitis savo mu.
zikos studiją perkėlė į 377 So. 
4th St., Brooklyn, N. Y., Joje 
dėstoma pianas ir visi teoreti
niai muzikos dalykai. Priima
mi vaikai ir suaugusieji. To
liau gyvenantieji, teoretinius 
dalykus ga<Ji studijuoti susira
šinėjimo keliu.
THE NEW YORK TIMES 
APIE BALTŲ SIMFONINĮ . 
KONCERTĄ NEW YORKE

Teko patirti, kad Baltijos 
tautų simfoniniu koncertu, ku 
ris įvyks spalio 12 d. Carnegie 
Hall, New Yorke, domisi ir ki
tataučiai. New Yorko spauda 
taip pat pranešinėja apie šį 
koncertą. Pavyzdžiui, praėjusį 
pirmadienį New York Times 
muzikos skyriuje buvo įdėtas 
pranešimas, liečiąs busimąjį 
baltų simfoninį koncertą.

Tą pačią spalio 12 d. savo 
gastroles Amerikoje pradeda 
Danijos karališkas simfonijos 
orkestras, kurio taip pat ne
kantriai laukia visi skandina
vų kilmės amerikiečiai.

TRYS SAVAITES LIKO IKI 
SIMFONINIOBALTŲ

Vos trys savaitės beliko iki 
Baltijos Tautų Simfoninio 
Koncerto, kuriam buvo ruošia
masi beveik metai laiko. Tiek 
laiko skyrus vieno koncerto su 
rengimui, rodo, kad tai bus 
vienas didžiausių įvykių Ame
rikos lietuvių kultūros gyveni
me. Lietuvių orkestrinių veika 
lų kūryba, kuri iki šiol mums 
Amerikoje tebuvo pažįstama 
tik iš polkučių ir pan., paga
liau bus parodoma pilname sa 
vo didume ir grožyje.

Lietuviškoje šio nepaprasto 
koncerto programoje bus at
stovaujami keturi žymiausieji 
Lietuvos simfoninių veikalų 
kompozitoriai: Gruodis, Jaku- 
bėnas, Kačinskas ir Bacevičius.

•Dėl Gruodžio, tenka paaiš
kinti, kad visi jo kūriniai liko 
okupantams ir spėjama, kad 
jie iš Lietuvos buvo išvežti į 
Maskvą. Didelis nuostolis buvo 
padarytas lietuvių tautai, kad 
Gruodžio veikalų nuorašai ne
buvo persiųsti į Ameriką. Ne
žiūrint visų sunkumų, šio kon
certo rengėjai pasirūpino, kad 
ir šis žymusis mūsų kompozi
torius, prieš metus miręs Lie
tuvoje, būtų reprezentuojamas 
pirmajame simfoniniame kon
certe, kuris yra rengiamas di
džiausiame pasaulio muzikos 
centre, New Yorke.

Komp. V. Bacevičiaus dėka, 
specialiai šiam koncertui buvo 
paruošta orkestracija iš vieno 
Gruodžio kūrinio pianui, “Lie
tuvoje” parašytas populiariu 
ir visų mėgiamu liaudies mo-

Senatorius W. Benton 
pasveikino J. Stuką

Jokūbo J. Stuko vadovauja
ma “Lietuvos Atsiminimų” ra
dijo valandėlė per 12 metų 
daug nuveikusi lietuvių kultū
rinėje srityje. Tą pripažįsta ne 
tik lietuviai, bet ir svetimtau
čiai.

“Lietuvos Atsiminimų” 12 
metų sukakties proga, senato
rius William Benton iš Conn, 
tos valandėlės direktoriui J. 
Stukui atsiuntė tokio turinio 
pasveikinimo -telegramą.

“Geriausi linkėjimai Lietu
vos Atsiminimų 12 metų’ pro
ga. Yra malonu pažymėti, kad 
Jūs padedate Amerikoje išlai
kyti didžiąsias tradicijas Lie
tuvos žmonių, kurie mindomi 
priespaudėjo batų jų pačių tė
vynėje. Visos lietuvių sukaktys 
primena Lietuvos žmonių ne
palaužiamą dvasią ir jų didžią 
laisvės meilę, kuria niekas ne
gali sunaikinti. Aš sakau lie- 

* tuviams draugams, kad kol A- 
merika bus laisva, mes padė
sime visiems laisvę mylintiems 
žmonėms atstatyti ir išlaikyti 
nepriklausomybę”.

Panašių sveikinimų J J. Stu- 
kas gavo ir iš daugiau.

Gi Brooklyno Amerikos Lie
tuvių Veteranų postas per Ant. 
Linkų įteikė jam bronzinę len
telę su atatinkamu įrašu, at
sidėkodamas už rėmimą lietu
viu veteranu.

Reikia pažymėti, kad “Lie
tuvos Atsiminimu” valandėlė
yra vedama tikrai kultūringai.

Sezono pradžia
Rudens pramogų sezono ati

darymo garbė šiemet tenka 
Angelų Karalienės parapijos 
chorui, kuriam vadovauja var
goninkas P. Dulkė. Rugsėjo 21 
d. 5 v. v. (sekmadienį) šv. Sta 
nislovo salėje (Greenpoint) į- 
vyksta metinis tos parapijos 
choro koncertas.

Muziko Dulkės energijos dė
ka, tas choras ir vasaros metu 
nenutraukė savo darbo. Todėl 
reikia manyti, kad ir ruošiamo 
koncerto programa bus įdomi.

Šia proga noriu pažymėti,' 
kad P. Dulkė jau 25 metai dar
buojasi šioje parapijoje. Ne
nuostabu, kad ir pats choras 
jau gali pasigirti savo ilgame
čiais nariais, kaip, pavyzdžiui, 
Ona Ginkuvienė, kuri šiame 
chore dainuoja 30 metų.

Linkiu P. Dulkės vadovauja
mam chorui sėkmės šio kon
certo proga. K. Kraučiūnas

Komp. J. Gruodis

tyvu, Tykiai, tykiai, Nemunėlis 
teka.

Kaip jau buvo minėta, kon
certe bus statomi du Jakubėno 
veikalai orkestrui— Raspodija 
ir Legenda.

Jeronimas Kačinskas šiame 
koncerte dalyvauja kaip diri
gentas ir kompozitorius. Spa
lio 12 d. girdėsime fragmentą 
iš jo veikalo “Didžioji švento
sios žemės Misterija”, šį kūri
nį kompozitorius parašė Vo
kietijoje būdamas, “kada ne
turėjo nei popierio, nei pini
gų”. Kačinsko, kaip ir kitų 
mūsų kompozitorių veikalai, 
liko Lietuvoje arba buvo su
naikinti karo audroje.

V. Bacevičius, berods, yra 
vienintelis lietuvių kompozito
rius, kurio veikalai jau buvo 
statomi Amerikoje. Jo pirmoji 
simfonija ir kiti veikalai buvo 
pastatyti Flint, Mich., Buffalo, 
N. Y., ir garsiajame vasarinių 
koncertų centre Chautauqua, 
N. Y., diriguojant N. Y. Filhar
monijos dirigentui Autori." Pir
moji Bacevičiaus simfonija, pa 
rašyta kompozitoriui esant vos

KONCERTO
17 metų amžiaus, spalio 12 d. 
pirmą kartą statoma New 
Yorke. « 1

Be lietuvių veikalų, kaip ži
nia, šiame koncerte bus stato
mi latvių ir estų simfoniniai 
veikalai, apie kuriuos — kitą 
kartą.

Pažymėtina, kad koncerte 
taip pat bus grojami Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos himnai.

NAMAI PARDAVIMUI
RICHMOND HILL — Arti 

Rockaway Blvd. Gražus vienos 
šeimos namas, atskiras, šešių 
kambarių, du garažai. Karšto 
vandens šildymo sistema. Na
mas tuščias naujam savinin
kui. Reikia tik dekoruoti. 
$8,500.

WOODHAVEN — Atskiras 
dviems šeimoms namas, 4 ir 5 
kambarių apartmentai. Du ga
ražai, aliejum apšildomas. Ap
atinis apartmentas 4 kamba
rių su porčiais dabar tuščias. 
Kaina tiktai $11,500.

NAMŲ SAVININKAMS: Mes 
galime jūsų apartmentą iš
nuomoti. Turim šimtus užsire
gistravusių .tenantų, sutinkan
čių mokėti iki $75 į mėnesį ar
ba daugiau. Savininkams pa
tarnavimas nemokamas. Pa
rinksime jums gerus tenantus. 
Turintieji tuščią apartmentą 
kreipkitės į mus patarimui 
bei patarnavimui.

ORMAN & MICHELSON 
Real Estate ir Insurance 

111-15 Jamaica Avenue 
Richmond Hill, N. Y.

Telefonas Virginia 9-0842

PRAMOGOS IR 
SUSIRINKIMAI

šeštadienį, rugsėjo 20 d. New 
Yorko skautų vyčių dr-vė ren
gia arbatėlę — pasilinksmini
mą Apreiškimo par. patalpose. 
Pradžia 6 v. v. Programoje: 
užkandžiai, trumpa meninė da 
lis ir šokiai. Įėjimas $1.00.^

•
Vietos Lietuvių Vaizbos Buto 

susirinkimas bus rugsėjo 25 d. 
Tautininkų Klubo patalpose, 
337 Union Avė. Kiekvieno na
rio dalyvavimas būtinas, nes 
bus svarstoma reorganizacijos 
reikalai, tap pat taupymo ir 
skolinimo bendrovės (Savings 
and Loan Ass.) steigimo klau
simas.

•

šeštadeninės Maironio mo
kyklos mokslo pradžia šį šeš
tadienį. Mokiniai renkasi 15 
minučių prieš 10 valandą ry
te. Po iškilmingų pamaldų, 
•mokiniai ir jų tėvai renkasi į 
mokyklos salę. Iškilmės bus 
Apreiškimo parapijos patalpo
se.

NAUJA PROGRAMA
Vienintelis vokiečių kalba ki 

no Wagner Teatre nuo rugsėjo 
19 iki 25 pirmą kartą Brookly- 
ne bus rodoma linksma filmą 
“Gruss und Kuss auš der Wa
chau” ir “Ein Ganzer Keri”.

REIKALINGA moteris, norinti 
dirbti nuo 4 v. p. p. iki 11 v. v. 
kepyklos krautuvėje. Dėl in
formacijų, kreiptis: J. Lukas, 
532 Grand St., Brooklyn, N. Y.

MEDŽIOTOJŲ IR ŽVEJŲ 
KLUBAS (WARA) 

Brooklyno ir ^apylinkės spor
tininkams praneša, kad klubas 
turi įsigijęs farmą Catskills 
kalnuose, kur galima medžio
ti ir žvejoti. Dėl platesnių in
formacijų prašoma kreiptis į 
Igno Pečinsko užeigą, 404 
Wythe Ave., Brooklyn, N. Y. 
Norintiems vykti tiesiog į klu
bo farmą, adresas yra toks: 
Townersville, Greene County, 
New York Club House (Platte 
Clove) Elka Park. (Trys keŲ*r- 
tys mylios nuo vieškelio).

CARNEGIE HALL
SEKMADIENĮ, SPALIO 12-d., 1952 m., 2:30 vai. po pietų

BALTIJOS TAUTŲ SIMFONINIS KONCERTAS
" ’i į. •

Pirm; kartį Amerikoje bus statomi
LIETUVIŲ, LATVIŲ, IR ESTŲ KOMPOZITORIŲ SIMFONINIAI VEIKALAI

DIRIGUOJA:
JERONIMAS KAČINSKAS — BRUNO SKULTE — ENDEL HALAM

Programoje: Gruodis, Jakubėnas, Bacevičius, Medina, Vitols, Tubin.

f BILIETŲ KAINOS: $4.00, $3.00, $2.00

Iš anksto gaunami lietuviškų laikraščių redakcijose ir įstaigose.

PELNAS SKIRIAMAS ŠALPOS REIKALAMS.

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 rūiies darbo drabužių

* * • ' *

pasirinkimą. Nueikite persitikrinti!

, E. P. MITCHELL CO
| Manufactures of

FINE CLOTHES FOR MEN.13*

1245 BROADWAY 5 BROOKLYN 21, N. Y. 
GL 5-2244

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

NORITE GEROS — MENIŠISOS

FOTOGRAFIJOS:
PORTRETO, 

ŠEIMOS, 
VAIKŲ, 
įvairių progų nuotraukų? 

Jums geromis sąlygomis padarys
VYT. MAŽELIS,

baigęs New York Institute of Photography, 
422 MENAHAN STREET, BROOKLYN, N. Y.

skambinti tel. HY 7-4677

—AUTOMOBIUŲ SAVININKAMS- 
Lietuviai specialistai atidarė collision ir auto taisymo dirb
tuvę. Atliekami visi collision dažymo ir mašinos taisymo 

darbai pigiai ir sąžiningai. Tepamos ir poliruojamos 
mašinos.

M. and Z. Auto Collision Works' 
BODIES & FENDERS STRAIGHTENED 

COMPLETE D U C O
AUTO PAINTING REFINISHING

1506-16 MYRTLE AVENUE
J. MALDUTIS Bet. Gates Ave. and Linden St.
Z. ŽALIAUSKAS BROOKLYN, N. Y.

EVergreen 6-6438

LATVĖ ADVOKATĖ

DR. JUR. SOPHIE BERZINS
Praktikavo Baltijos valstybėse, Vokietijoje ir dabar — Ame
rikoje. Taip pat padeda lietuviams, reikalingiems teisinių 
patarimų.

245 LENOX RD., BROOKLYN 26, N. Y.
ULster 6-4938

l------------------------------------------------------------------------------- /

Pasinaudokite šia proga
DABAR jums siūloma tikrai žemomis kaino
mis Įvairiausiu baldu — 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 Brooklyno 
lietuviams. KREIPKITĖS DABAR.

FU RMAT CO. Ine.
(Prieš Republic teatrą)

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

ALBERT. =
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

STEAMBOAT INN I
ALMA KASMOČIUS, Vedėja

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

kitokiems pobūviams.
Didelis ir gražus daržas piknikams bei išvažiavimams.
89-91 Steamboat Rd., Great Neck, L L

—
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AŠTRĖJA RINKIMINĖ KAMPANIJA
Triukšmas dėl nieko 
Apokalipsinė mįslė 
Tai ne prieš gerą? 
Kur šiaurės ašigalis

JUOZAS TYSLIAVA
Rinkiminėje kovoje dėl prie

monių nesivaržoma. Ypač, kai 
norima “sudirbti” oponentas.

štai senatorius Nixon pasi
gyrė, kad jo kampanijai finan
suoti, draugai Kalifornijoje 
sudėję 18,235 dolerių.

To užteko, kad republikonų 
partijos kandidatas vicepirmi
ninko vietai būtų apšauktas ir 
šiokiu ir dar kitokiu.

Tuo tarpu, demokratų par
tijos kandidatai šiuo atveju 
nėra nė kiek geresni.

Politikams, kurie- prieš rin
kimus pešasi, bet po rinkimų 
sveikinasi, Nietzsche turi tris 
žodžius:

“Null und Nix”.
♦

Pranešimai apie “skrajojan
čias lėkštes” tebesikartoja.

Kurį laiką net buvo pradė
ta manyti, kad tie paslaptingi 
dangaus daiktai esą rusiškos 
kilmės.

Pavyzdžiui, Vienybė pakarto
jo yieno prancūzų laikraščio 
pranešimą apie tai, kad nor
vegai radę nukritusią “lėkštę” 
su rusiškais įrašais...

Kitų, patvirtinančių tą pra
nešimą, žinių betgi negauta.

Nežiūrint to, “lėkštės” tebe- 
skraido.

Jos buvo pastebėtos viršum 
Baltijos jūrų. Vos praeitą sa
vaitę FBI agentai jas matė čia 
pat. Amerikoje...

Rodos, duotum peilį ir pini
gą tam, kas įspėtų šią apoka
lipsinę mįslę. • * “ ■** -V

♦t*
O tuo tarpu Pan Amerikos 

oro linijos lakūnai, William B. 
Nash ir William H. Forten
berry, rašo, kaip praeitą vasa
rą, liepos 14 naktį, jiedu skri
dę viršum ’’skrojančių lėkščių”.

Netoli Norfolk, Virginijos 
valstybėje, apačioje savo lėk
tuvo lakūnai pastebėjo išsiri
kiavusias aštuonias raudonos 
šviesos “lėkštes”, kurios skri
dusias apie 12,000 mylių į va
landą....
■ Savo pranešime lakūnai sa
ko:

“Nors mes ir nežinome, kas 
tai galėtų būti, vis dėlto esa
me linkę manyti, kad tie keis
ti, bet išmintingai vairuoja
mi daiktai yra ne iš šios pla- 

-feg hiaiAog (auiB^noĮuAAap) 
„o^ĮASSioą., jį SBąonupuno sfep 
U03 soCĮįJEd hąsĮunuio^ soSunf

*♦* 

netos”.
Sakoma, kad busimajame 

grėsė, tarp kitų reformų, bū- 
terminas.

Bet tai niekis, palyginti su 
klausimu, būtent, kas po to 
kongreso?

Kaip žinoma, paskutinis So
vietų komunistų partijos kon
gresas įvyko prieš pat antrąjį 
pasaulinį karą, kuriam vartus 
atkėlė garsusis Stalino. Hitle
rio paktas.

Daugelis ženklų rodo,’kad ir 
šis kongresas šaukiamas ne 
prieš gerą.

»♦

Amerikos ir Danijos laikraš
tininkai aplankė Grenlandiją, 
tą didžiausią pasaulio salą, 
kur dabar nepaprastas darby
metis.

Aplankę aviacijos bazes, iš 
kur Amerikos lėktuvai galės 
bombarduoti “bet kurią Eura
zijos vietą”, laikraštininkai 
taip pat matėsi su eskimu 
Odaq, vieninteliu gyvu admi
rolo Peary ekspedicijos daly
viu,— ekspedicijos, kurios me
tu (1909 m. balandžio 9 d.) bu
vo atrasta /taurinis ašigalis.

Laikraštininkams susidomė
jus “pirmuoju” Odaą’o vardu, 
vietos danų pareigūnas pareiš
kė:

“Čia taip maža gyventojų, 
kad jiems užtenka ir po vieną 
vardą.*’

Pasiaiškinimui dėl Nixono 18,000 dol., republikonai šleido 75,000... 
— Stevensonas pasmerkė Tafto-Hartley darbo Įstatymą — AFL 

nutarė remti rinkimuoc demokratų kandidatą
Prieš kurį laiką, specialios į- 

staigos, besipraktikuojančios 
visuomenės nuomonės tyrimu, 
paskelbėm jog amerikiečių už 
Eisenhowerj pasiryžę balsuoti 
60% ir už Stevensoną 40%.

Bet į tas visas pranašystes 
reikia žiūrėti labai atsargiai. 
Visi tur būt prisimena, kaip 
tas “neklystantis” Gallupas ap 
sigavo 1948 m. “užtikrintai” 
išpranašavęs Dewey pergalę.

Kuris kandidatų laimės, pri
klausys nuo įvairių įvykių. 
Jau dabar viena ir kita pusė 
stengiasi iškelti, kad labiau su- 
juodinus priešininką.

štai vienas iš tokių su juo
dinimui yra “iškeltas”.senato
riaus Nixono 18,000 dolerių fon 
das. Mat Nixon būk paskuti
niųjų dviejų 
vo šalininkų 
dolerių aukų 
propagandai.
me randa korupciją, bandymą 
papirkti.

Pasklidus tai istorijai iškilo 
klausimas, ar Nixonui never
tėtų atsisakyti iš kandidatavi
mo. Bet Nixon nutarė pasilikti 
kandidatu ir todėl per radi
ją kreipėsi į Amerikos visuo
menę “pasiaiškindamas” dėl 
to fondo.

Republikonų partijai kašta
vo 75,000 dolerių senatoriaus 
Nixono kalba, kurią jis pasakė 
rugsėjo 23 d. per televiziją, šio 
je kalboje senatorius iš Kali
fornijos išaiškino, kaip jis ga
vo tuos 18,000 dolerių savo

metų bėgy iš sa- 
gavęs apie 18,000 
ir juos naudojęs 
Demokratai ta-

18,000 dolerių kaštavo r 75,000 
dolerių...

Bet. reikia pasakyti, kad se
natoriaus kalba visais atžvil
giais gera. Jis Nixon, milijo-

nams televizijos žiūrovų išaiš
kino ne tik apie tuos 18,000 do
lerių, kuriuos jo rėmėjai jam 
sudėjo, bet taip pat išdėstė vi
są savo gyvenimą.

Davęs smulkmenišką savo 
finansinių reikalu atskaitą, ta 
pačia proga republikonų kan
didatas yiceprezidento vietai 
pasiūlė, kad tokią pat atskai
tą suteiktų ir jo oponentai — 
Stevensonas su Sparkmanu. 
Tarp kita ko, senatorius Nixo- 
nas prisipažino, kad jis banke 
turįs vos 4,500 dolerių, tuo 
tarpu, kai jo namai Washing
tone ir Kalifornijoje tebėra 
dar neišmokėti ir tuo būdu jo 
skolos siekiančios 41,000' dole
rių.

Senatorius Nixonas savo dra
matiškoje ir gana jaudinan
čioje kalboje pareiškė, kad. jis 
neketina pasitraukti iš kovos 
su komunistais ir sukčiais lau
ko. Kiek tai liečia jo kandida
tūrą į viceprezidentus, tai jis 
palieka spręsti partijai ir pla
čiajai visuomenei.

Po šios kalbos, Nixonas iš
vyko pasitarimui su gen. Eisen 
howeriu, kuris, beje, senato, 
riui atsiuntė sveikinimo tele
gramą. Baigus Nixonui kalbėti, 
republikonų partijos centrą už 
plūdo tūkstančiai telegramų, 
kurių 98 nuošimčiai buvo se
natoriaus naudai.

Artėjant rinkimų dienai Ste- 
vensono pozicija tvirtėja. Jis 
pasirodė esąs gabus kalbėto
jas ir moka neį kiek neblogiau 
už EHsenhowerį sužavėti klau
sytojus.

Vienas iš svarbesnių jo pasi
sekimų buvo Amerikos Darbo 
Federacijos konferencijoje.

Stevensonas buvo nepalygi 
namai su didesniu entuazmu 
išklausytas, negu Eisenhowe- 
ris, gal dėl to, kad jis pasmer
kė Ta f to-Hartley darbo įstaty
mą.

Baigiant kalbėti, 800 konfe
rencijos atstovų pasitiko Ste- 
vensoną išskėstomis rankomis 
ir pirmą kartą Ąmerikos isto
rijoje AFL davė savo pritari
mą kandidatui J respublikos 
prezidentus.

Savo rezoliucijoje AFL priė
mė sprendimą, kviečiant dar
bininkiją balsuoti už Steven - 
soną. Tai yra labai reikšmin
gas įvykis, įsidėmint, jog ALF 
turi 8 milijonus narių.

Maskvos satelitai 
pergyvena krizę

Dėl nesiliaujančio “spaudi
mo”, kad būtų išpildytos įvai
rios “programos”, Maskvos sa
telitai pergyvena ekonominius 
sunkumus.

Pagal JT ekonominės komi
sijos raportą, satelitų produk
cija neatsiekė užsibrėžto tiks
lo ir jaučia didelį žaliavų tru
kumą.

Maisto
teles vėl 
kijo j e ir

Dideli neramumai
Kurdistane

Irano provincijoje Kurdista
ne įvyko smarkūs susirėmimai

išdavimas pagal kor 
iš naujo įvestas Len_ 
čekoslovakfjoje.

Demokratų kandidatas gub. A. Stevensonas moka nei kiek 
neblogiau už gen. Eisenhowerj sužavėti klausytojus.'

ATEITY LĖKTUVAI MUŠIS BE LAKŪNU 
Korėjos fronte Amerika turi 1800 lėktuvų robotų

Prieš savaitę žurnalistai tu
rėjo progos Korėjoje pamaty
ti išbandant pirmuosius lėktu
vus robotus, valdomus per ra
diją.

šie lėktuvai kiekvienu mo
mentu galės būti panaudoti 
bombardavimui priešo pozici
jų ir pirmieji bandymai, pada
ryti iš lėktuvnešio Boxer, davė 
gerus rezultatus.

Lakūnai paruošė pakilimui 
lėktuvą ir patys nuo jo pasi
traukė. Nuo to momento jis 
pasidarė paklusnus per radiją 
duodamiems signalams, ku
rtuos davinėjo pirm jo pasikė
lęs kitas lėktuvas. Lėktuvo ro
boto priešaky yra įtaisytas 
mažas televizijos siųstuvas, 
jog lakūnas, sėdėdamas kitam 
lėktuve per 100 mylių, lengvai 
gali valdyti, lyg pats sėdėtų 
jame.

Anot kariškių, ateity 
veiksmuose dalyvaus tik

karo 
tokie

lėktuvai robotai, ir nebus pa
vojaus lakūnams nukristi prie
šo pusėje. 1800 lėktuvuose jau 
įrengti tokie robotai. Bet tai 
tik pradžia, nors per radiją 
valdomų lėktuvų technika jau 
viršija visas mūsų svajones.

Kontroliuojant lėktuvą su 
televizijos pagalba leidžia tiks
liai matyti objektyvą ir net 
vesti oro kautynes su priešo 
lėktuvais.

Bandymas kontroliuoti lėk
tuvus iš tolo nėra naujas da
lykas. Jau bombonešiai B-29 
yra perskridę Atlantą, lakū
nams ne vienu pirštu nepaju
dinus vairą. Gi du lėktuvai B- 
17 be lakūno perskrido Ramų
jį vandenyną iš Havajų iki Ka 
lifornijos.

Be abejo, sovietai irgi turi 
tokius lėktuvus robotus, tad 
galimas dalykaš, kad ateities 
kare lėktuvai, mušis vieni be 
žmonių.

šių už žemės padalinimą vals
tiečiams, ir policijos.

Manifestantai apdaužė ak
menimis gubernatoriaus rū
mus. Policijai pradėjus šaudy
ti, buvo sužeista 60 žmonių.

Reikėjo net iš lėktuvų mė
tyti atsišaukimus,'kad gyven
tojai nurimtų ir būtų sugrą
žinta tvarka. Bet padėtis pasi
lieka įtempta.

vadovybė, besilankydama Washingtone National Conference on Citizenship proga, 
Arlington tautinėse kapinėse, žuvusį Lietuvoje, Itn. S. L. Harrį. Prie paminklo, pri
deda vainiką, SLA naujasis prezidentas adv. Kalinauskas. Iš kairės i dešinę stovi:

SLA 
pagerbė 
klaupęs
SLA generalinis sekretorius dr. M. Vinikas, Lietuvos Nepaprastas Pasiuntinys Amerikoje P.
Žadeikis, pasiuntinybės valdininkas S. Žadeikis ir SLA viceprezidentas P. Dargis (Žiūrėk 
korespondenciją trečiame puslapyje).

STALINAS NIEKO NEDAVĖ KINAMS
Sovietai ir toliau pasilieka tikraisiais Mandžiūrijos geležinkelio šei 

mininkais — Kinai sovietams “lei do” pasilikti Port-Arthure

Pasibaigus kinų_sovietų de
ryboms Maskvoje, kurios užsi
tęsė keturias savaites, buvo iš
leistas komunikatas, bet, rei
kia pripažinti, visai “liesas”.

Yra žinoma, kad sovietai tu
rėjo interesą išlaikyti 
kontrolėj Mandžiūrijos 
žinkelį ir laivyno bazę 
Arthure. Mainais kinai
labiau efektyvesnę ekonominę 
pagalbą. Kaip tik dėl šių da
lykų ir buvo laukiama susita
rimo.

savo 
gele- 
Port- 
prašė

Bet derybose to nebuvo pa
siekta, Sovietai, tiesa, atsisakė 
nuo Mandžiūrijos geležinkelio 
administravimo, bet pasiliko 
prie savo pozicijų Port-Arthu- 
re, kuris šiuo metu yra oku
puotas kinų ir sovietų laivų. 
Bet atsisakydami nuo geležin
kelio kontrolės, sovietai nepa
darė didelę auką, jie pasilieka 
šeimininkais jo galų, nes, kaip 
žinome, šis geležinkelis prasi
deda. sovietų’ teritorijoje 
baigiasi Port-Arthure.

ir

JOKIOS TAIKOS SU KINU KOMUNISTAIS, 
KOL NEBUS BAIGTAS KORĖJOJE KARAS

Stengdamasis užkirsti kelią 
gandams, jog Japonija žadan
ti pasirašyti taiką su komu
nistine Kinija, Japonijos vy
riausybės pirmininkas Shigeru 
Yoshida pareiškė, kad pirm 
kalbant apie taiką su Mao Tse

VIEN TIK SU ATOMINE BOMBA 
NEGALIMA BUS LAIMĖTI KARĄ

Gen. Bradley, Amerikos vy
riausiojo štabo viršininkas, 
lankydamasis Europoje, laik
raštininkams pareiškė, jog At
lanto .valstybės esančios per 
daug optimistiškos ir daro di
delę klaidą sulėtindamos apsi
ginklavimą.

Jų optimizmas yra tame, jog 
per daug pasitiki atomine bom 
ba ir nesistengia paruošti ka
riuomenę.

Atlanto Tarybos nutarimu 
šiais metais turėjo jau būti su
organizuota 50 divizŲų, o iki 
1954 metų pabaigos 97 divizi
jos.

Šitoks divizijų skaičius už
tektų tik atmušimui agresijos, 
bet jokiu būdu neužtenkamas 
kontrofenzyvai, ar karo laimė
jimui.

Nežiūrint
bombų būtų pavesta Atlanto 
armijai, reikia, kad ji turėtų 
stiprią sausumos kariuomenę, 
kuri priverstų priešą koncent-

ruotis puolimui. Jei priešas ga 
lės žygiuoti 300 pėdų tarpais 
tarp kareivio, tai jis galės ju
dėti pirmyn, net jei priešaky 
jo sąjungininkai turės didelį 
skaičių atominių bombų.

Gen. Bradley padarė išvadą, 
rekomenduodamas kiekvienai 
valstybei tuojau įvesti karinę 
tarnybą, kaip galima ilgesnę, 
pareikšdamas, jog jis esąs ša
lininkas, kad bendroje armijo
je dalyvautų vokiečiai ir ispa
nai.

Tungu, reikia, kad būtų, baig
ta kinų komunistų agresija 
Korėjoje, pakeistos kai kurios 
vietos savitarpio pagalbos pak 
to tarp Rusijos ir Kinijos, ku
ri nukreipta prieš Japoniją ir 
gražinti visi karo belaisviai 
kurie laikomi Kinijoje dar nuo 
antrojo karo pabaigos.

Bet kaip šios sąlygos komu
nistams niekad nebus priimti
nos, Japonija dar pasiliks ku
rį laiką “karo stovy” su komu
nistinėmis Azijos valstybėmis, 
per tą laiką, stengdamasi išplės 
ti savo bendradarbiavimą su 
laisvuoju pasauliu.

Jo pervedimas kinams turė
tų pilną prasmę tik tuo atveju, 
jei sovietai visai pasitrauktų 
iš Port-Arthuro.

Sovietų pasilikimui Port- 
Arthure, motyvuota tuo, jog 
Japonijoje dar yra amerikie
čiai ir tarp Kinijos ir Japoni
jos dar negreit būsianti pasi
rašyta taika.

Ar kinai tikrai norėjo, kad 
rusai pasiliktų Port-Arthure?

Visa tai yra tik diplomatiš
kas triukas. Vietoj, kad jėga 
išlaikyti šią poziciją, sovietai 
sudarė vaizdą, jog patys ki
nai prašo to.

Tokiu būdu sovietai gavo vis 
ką ką norėjo, bet kartu sudaro 
įspūdį, lyg jie būtų kinams pa
darę malonę. Chou en Lai, tur 
būt, norėjo, kad ta “malonė” 
pasireikštų realesne forma, tai 
yra ekonomiška ir kariška pa
galba. Bet apie ją' komunika
te visai nekalbama.

Tikrumoje visoj 
joje ^nusileidimus 
sovietai, bet kinai 
Chou en Lai bus 
entuziazmu, kada 
Maskvos į Pekiną.

Kaip sakant, iš
besio, iš visos tos reklamos, ku 
ri buvo padaryta kinų delega
cijai atvykus į Maskvą, iškrito 
tik keli lašai...

šioj istori- 
padarė ne 

ir vargu, ar 
sutiktas su 

sugrįš iš

didelio de-

kiek atominių

APLINK

pro.

Čekoslovakijoje 
žmonės badauja

Čekoslovakijoje vyksta
testo manifestacijos dėl mais
to trukumo. Pats vyriausybės 
pirmininkas Zapotocki prisi
pažįsta, kad buvo liudininku 
vienos tokios manifestacijos, 
kur alkani žmonės reikalavo 
duonos.

PRANCŪZIJA GRASINA IŠSTOTI Iš JT

Paskutiniame savo laiške Tu 
niso bejui (vyriausybės pirmi
ninkui) Prahcūzijos preziden
tas Auriolis, nors ir labai trum 
pai, bet griežtai išdėstė Pran
cūzijos poziciją konflikte tarp 
Tuniso ir Prancūzijos.

Kalbama, kad Prancūzija 
esanti pasiryžusi eiti iki galo 
ir visai nemananti pripažinti 
kompetetingu JT įsikišimą į 
šį konfliktą.

Jei JT rudens sesijoje Tuni
so klausimas bus įrašytas į 
darbotvarkę, Prancūzija grasi-

na pasitraukti tokiu atveju iš 
Jungtinių Tautų OraganizacL 
jos.

Milžiniškas
sprogimas...

Tur būt, nenorėdama atsilik 
ti nuo Anglijos, Amerika žada 
šį rudenį Eniwetok saloje pa
daryti tokį sprogimą, kokio 
dar niekad niekas nėra matęs 
ir girdėjęs.

Anot mokslininkų pareiški
mo, šifas bandymas būsiąs pra 
džia pavojingiausio amžiaus.

• Amerika, Australija ir Naujoji Zelandija atmetė Chur- 
chillio reikalavimą pakviesti Angliją į .Pacifiko konferenciją, 
aiškindamos tuo, kad tada tektų kviesti Prancūziją, Olandiją ir 
Filipinus.

• Praėjusią savaitę Korėjoje buvo užmušta 40 amerikie
čių, sužeista 161 ir be žinios dingo 4.

• Mao Tse Tungo Kinijos delegacija, vedusi Maskvoje de
rybas, apleido sovietų sostinę. Į aerodromą palydėjo Molotovas 
ir dar keletas Politbiuro narių.

• Jugoslavijos diktatorius maršalas Tito priėmė Church- 
illio kvietimą apsilankyti AngHjoje.

• Tarptautinė bepročių organizacija, kurios centras yra 
Indijoje, New Delhi, išsiuntinėjo kvietimus Stalinui, Mao Tse 
Tungui, Churchilliui ir Trumanui su pasiūlymu: “Pasidarykit 
mūsų organizacijos nariais ir jūs tapsite žymiai protingesni”.

• Vakarų Vokietijos vyriausybės ministras Seenbohon vie
noj savo paskutinėje kalboje reikalavo, kad prie Vokietijos bū
tų sugražinti sudėtai. Kaip matome, istorija kartojasi.

• Amerikos armija išbandė “kišeninį” helicopterj XH-26, 
tesveriantį 270 svarų, kuris galįs pakelti dvigubai didesnį svorį. 
Jis varomas sprausminio motoro, įtaisyto sparnų galuose.

• Lybane be mažiausio kraujo praliejimo gen. Chenab pa
darė perversmą. Buvęs prezidentas Bechara el Khoury atsista
tydino ir persikėlė gyventi į Prancūziją.

• Paryžiuje prie Operos, taisant gatvę, darbininkai iškasė 
žmogaus griaučius. Manoma, kad tai esą Liudviko XV meilužės 
markizos Pompadour liekanos. Mat ji buvusi palaidota Kapuci
nų koplyčioje, stovėjusioj šioj vietoj, kuri per revoliuciją buvo 
sugriauta.

• 12 anglų lakūnų, izoliuoti Grenlando leduose, laukia kol 
bus suorganizuota pagalba jiems išgelbėti.

• James Byrnes, buvęs valstybės sekretorius Trumano 
vyriausybėje, pareiškė, jog jis balsuosiąs už gen. Eisenhowerj.




