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DABAR PRASIDEDA PASITARIMAI TARP
Chaim Weizmann
Pravda švilpia
Holland tunelis

. “Free country”
JUO2TA TYSLIAVA

Zz'šiomis dienomis miręs Izra
elio prezidentas Chaim Weiz
mann, kaip ir daugelis tos 
jaunutės valstybės vyru, buvo 
kilęs iš istorinės Lietuvos.

Kaip žinoma, šis pasaulinio 
masto chemikas savo išradi
mais pirmajame pasauliniame 
kare išgelbėjo britų armiją.

Bet, kai Lloyd George pa
klausė, kokio atlyginimo jis, 
Weizmann, už tuos savo nuo-’ 
pelnus norėtų, pastarasis at
sakė:

“Tik vieno dalyko — pasto
gės mano tautai.” |

Rezultate, Balfouro deklara
cija buvo pradžia įgyvendimo 
tų svajonių, kuriomis visą' sa
vo gyvenimą maitinosi moder
nusis žydų tautos Mozė, pir
masis Izraelio valstybės prezi-

- dentas, Chaim Weizmann.

Maskvos Pravda vėl švilpia. 
Anot Adomo Lasto, “toks švil
pavimas pranašauja žmogui 
amžiaus galą.”

Tai ne mūsų biznis, ir mes 
gal net nebūtume kreipę dė- 
mesto, j eigų Sovietų Są jungos 
komunistų partijos organas 
nebūtų paminėjęs Lietuvos.

Girdi, komunistų partijos 
nariai turėtų būti atsargesni 
ir žiūrėti, kokios rūsies žmo
nes jie priima į savo tarpą.

Ir štai, kaip blogumo pavyz
dį, Pravda nurodo Lietuvos ko
munistų partiją, (į kurios eiles 
esą įsibrovė “nevertingų žmo
nių”.

KRUPAVIČIAUS IR LOZORAIČIO
Sėkmingumui užtikrinti pagrindinė atsakomybė tenka Vlikui

(Vienybės korespondento Europoje pranešimas)
Iš Vliko sluoksnių patiriama, 

kad šią savaitę į Vokietiją at
vyksta Lietuvos Diplomatijos 
šefas min. S. Lozoraitis ir ta 
proga prasidės pasitarimai su 
Vliko pirmininku Krupavi
čiumi, dėl bendradarbiavimo 
tarp diplomatų ir Vliko.

Ar į šiuos pasitarimus bus į- 
traukti dar kiti asmenys, šiuo 
metu nežinoma.

Min. Lozoraitis ruošėsi į Vo
kietiją jau rugsėjo mėnesį, 
tiems pasitarimams įvykti, 
trukdė Krupavičius.

t Dr. Karvelis, tuo metu 
' vadavęs sergantį Vliko pirmi

ninką Krupavičių, buvo pasi
kvietęs Diplomatijos šefą pa
sitarimams, bet Krupavičius iš 
ligoninės pranešė Lozoraičiui, 
kad dėl ligos negalės priimti. 
Esant tokiems prieštaravi
mams tarp Krupavičiaus ir 
Karvelio, Lozoraitis laukė, kol 
bus išaiškinta, su kuriuo Vliko 
pirmininko poste esančiu as
meniu jam teks kalbėtis.

šiuo metu, Krupavičiui su
grįžus prie pareigų, atrodo 
bus susidariusios palankesnės 
sąlygos pasitarimams. Kai ku
rie Vliko nariai neoficialiai 
tvirtina, kad Krupavičius savo 
atostogas Prancūzijoje uždelsė 
tyčia, kad galimai ilgiau galė
tų nudelsti momentą susitiki
mui su Diplomatjos šefu. Kaip 
ten bebūtų, šiuo metu iau ga
lima tvirtai tikėtis kad pasi
tarimai įvyks.

bet
su-

pa-

Apie jų sėkmingumą šian
dien spėlioti dar sunku. Opti
mistinių vilčių yra nedaug, 
nes Vlike vis dar nėra vienin
go ir Lietuvos valstybiniams 
reikalams protingo supratimo. 
Dr. Karveliui vis dar išsprūsta 
Vliko “seimiškumo” ir VT “vy- 
riausybiškumo” terminologijos.

Kadangi iš Vliko pusės pa
sitarimu su Diplomatijos še
fu sėkmingumui užtikrinti pa
grindinė atsakomybė tenka 
pagal susitarimą Paryžiaus 
konferencijoje Vliko pirminin
kui, tai yra' dr. Karvelio min
ties broliui Krupavičiui, tenka 
abejoti, ar susitarimas tarp 
Lietuvos ^Diplomatijos šefo ir 
dali lietuviškos visuomenės 
apjungiančio visuomeniniai po 
litinio centro bus artimiausiu 
laiku įgyvendintas.

Kiekvienu atveju, apie tai 
konkrečiai galima bus Vieny-

bes skatytojus painformuoti 
netolimoje ateityje.

Dr. Karvelio ir Krupavičiaus 
buvusi ir tebesitęsianti žalin
ga įtaka santykiams su Diplo
matijos Šefu sureguliuoti būtų, • 
gal, mažiau buvus jaučiama, 
jei kiti Vliko atstovai turėtų 
kokią nors aiškią ir pilną nuo
monę santykiams sureguliuoti. 
Deja, apie taf per eilę metų ir 
šiandien patirti dar nepavyko.

Atrodo, kad: minimi- santy
kiai susitvarįęytų ir; bendrai, 
mūsų visuomeniniuose ; reika
luose daug kaš pagerėtų, jei 
Vlikas pagaliau save .pradėtų 
laikyti ir atstovauti tuo, kuo 
jis faktinai yra, būtent, tik da
lį lietuvių visuomenės užsieny
je atstovaujajičiu visuomeni
niai politinių organu. Gaila, 
kad lietuvių visuomenė .užsie
nyje dar neturį platesnio ir 
kompetentingesnio savo atsto
vaujančio organo. j

Sveicinam 
bralu tautu

Latvijas neatkaribas
svėtkos!

LATVIJOS TREMTINIAI

JUNGTINĖSE TAUTOSE 
VEIKLA PASILIEKA S 
Kol amerikiečiu delegacija nebus

DIPLOMATINĖ

' šaulyje, kur ir 
tu naikinami taip, kaip Sovie- 

_ tų Sąjungoje...
*

Esame tikri, kad republiko- 
nai perėmę administracijos 

f vairą, iškels ne vieną tamsią 
praeities bylą.

Pavyzdžiui, dabar paaiškė
jo, kad karo metu Rooseveltas 
sąmoningai ignoravęs nacių 
pranešimus apie tai, kad so
vietai išžudė tūkstančius Len
kijos karininkų.

Tai Katyno istorija, dėl ku
rios taip sielojosi velionis Si
korskis, savo laiku kreipėsi į 
Tarptautinį Raudonąjį Kryžių 
ir urašęs bešališko žodžio.

. O ką bekalbėti apie Tehera
no konferenciją, kurios metu 
prezidentas Rooseveltas apsi
gyveno Sovietų ambasadoje...

30 meta
Mgr. Borgoncini-Duca, po 12 

metų tyrinėjimo Vatikano ar
chyvuose, paskelbė išvadą, kad 
Kristus buvo nukryžiuotas 30 
metais, bet ne 33 metais, kaip 
iki šiol buvo tvirtinama.

šios išvados atidengimas į- 
rodo, kad Vatikanas sutinka, 
iog ji esanti galutina.

Nustatyta, jog Kristus bu
vo nukryžiuotas balandžio 7 d., 
tokiu būdu ateity Velykų šven
tės nebus kilnojamos, bet ga
lės būti švenčiamos pirmąjį 
sekmadienį .po balandžio 7 d.

Naujai išrinktasis JAV prezidentas gen. Eisenhoweris kal
basi su New Jersey lietuvių republikonų atstovu A. S. Tre
čioku, kuris rinkimų dieną, lapkričio 4, buvo pakviestas da
lyvauti centralinio republikonų rinkiminio komiteto būsti
nėje, Commodore viešbutyje, New Yorke.

• Atvykus į New Yorką ki
tiems dviem didiesiem “teno
ram”, Edenui ir Schumanui, 
Jungtinių Tautų posėdžiai pa
sidarė gyvesni, nors, kaip pa
reiškė Schumanas, diplomati
nis veikimas tebėra suparali- 
žuotas, kol amerikiečių dele
gacija nebus pakeista republi
konų diplomatais.

šiuo metu Achesonas ir jo 
pavaduotojai negali imtis jo
kio svarbesnio nutarimo, 
gavę pritarimo iš naujojo 
zidento. Gi Eisenhoweris 
diplomatinius patarėjus

ne
pre
savo

skirs tik po lapkričio 18 dienos, 
kad jis susitiks su Trumanu.

Lapkričio 10 d. didelę sensa
ciją Jungtinėse Tautose sukė
lė generalinio sekretoriaus 
Trygve lie pareiškimas,* kad jis 
pasitraukiąs iš pareigų, šį nu
tarimą, sakosi priėmęs anks
čiau, bet tik laukęs atvykstant 
Anglijos.ir Prancūzijos užsie
nių reikalų ministrų.

Trygve Lie mano, kad 
buvimas kliudo susitarti
Korėjos paliaubų ir naujajam 
generaliniam sekretoriui gal 
būt geriau pavyks sureguliuoti 
šį konfliktą, kuris per ilgai už
sitęsė.

Jam 
savo 
ima, į

jo 
dėl

tas naujojo 
toriaus

ojo generalinio sekre-
Inkimo klausimas; ;
delegacijų į Trygve

“laimingasis”, gal 
paaiškės.
savaitę Višinskis 
siūlė savo projek-

štai jau ir 25 metai, kai bu
vo baigtas Holland tunelis, a- 
pie kuri Kauno spauda savo

“Tai tunelis, kuris jungia 
New Yorką su Chicaga...”

Holland tunelis kaštavo 48,- 
400,000 dolerių. Nuo 1927 m. 
lapkričio 13 d. iki šiandien tuo 
tuneliu pravažiavo 330,000,000 
automobilistų, už tai sumokė
dami 180,000,000 dolerių.

Nežiūrint to, pusdoleriai te- 
• berenkami...

Sunku kupranugariui išlįsti 
pro adatos ausį, bet dar sun
kiau ra j am verteivai pasiso
tinti pelnu.

many- 
ir kitų

žiauriai klystume te, 
darni, kad Mississippi 
pietinių valstybių pliečiai jau 
pamiršę civilinio karo laikus.

Pavyzdžiui, šiomis dienomis 
tą valstybę skubiai apleido 
laikraštininkas Newell Ander
son, kurį maskuoti vyrai išsi
vedė automobiliu, skustuvu su
raižė jam veidą ir ultimatyviai 
pareiškė:

“We don’t want Yankees in 
Mississippi.”

Ir, nežiūrint pasiūlytos poli
cijas globos, FBI tyrinėjimų, 

z Tupėto Daily Journal tarnau
tojas keliams minutėms prieš 
“ultimatumo” išsibaigimą ap
leido Tupėto, Missdssiptri.

Štai jums ir “free country

Neo Lithuania, korporacijos 30 metų sukakties minėjimo publika ir garbės prezidiu
mas: D. Penikas, P. Ališauskas, dr. M. J. Colney, Vyt. Abraitis, (už jo konsulas Bud
rys), J. Ginkus, B. Paprockienė ir St. Mackevičius. Plačiau 3 psl.) —V. Maželio foto.

patarėjų, nusižudė, 
iš dvylikto aukšto, 

Park West, kur jis 
žmona ir dukra.

Nusižudė Jungtiniu 
Tautų patarėjas

Lapkričio 14 d. Abraham H. 
Feller, 47 metų amžiaus advo
katas, vienas svarbiausių Jung 
tinių Tautų generalinio sekre
toriaus Lie 
iššokdamas 
50 Central 
gyveno su
žmona mėgino jį sulaikyti nuo 
to tragiško žygio, bet jai ne
pavyko. ,

Lie, kuris netrukus pasitrau
kia iš generalinio sekretoriaus 
pareigų, pareiškė, kad ši “bai
si tragedija” įvykusi dėl vė
liausių Senato Vidaus Saugu
mo tyrinėjimų, liečiančių ko
munistų veiklą Jungtinėse 
Tautose.
RINKIMŲ SIURPRIZAS 
VAKARŲ VOKIETIJOJ

Savivaldybių rinkimai, kurie 
vyko V. Vokietijoje. Saksoni
joj, Reino krašte, Westfalijoje 
ir Palatine, davė .nelauktus re
zultatus. Visur krikščionių de
mokratų partija smarkiai pra
laimėjo, užleisdama vietą so
cialdemokratams ir naujie
siems nacionalistams.

Saksonijoje, kur 1950 metais 
krik, demokratai buvo gavę 
23,7% balsų, šį kartą tesurinko 

60% gavo ultra- 
kuriuos sudaro

rinkimus gru-

tik 5%.. Apie 
nacionalistai, 
buvę naciai.

Laimėjusios
pės yra nusistačiusios prieš 
Vokietijos ginklavimą ir Ade
naueriui teks su tuo faktu skai 
tytis.

tvirtai pareiškus, kad 
atsistatydinimą neatsi- 
darbotvarkę buvo įrašy-

Lie įpėdinio vietą minimi 
lipinu atstovo C. R.
Meksikos — Padilla

Irano — N. Entezam vardai.
Kuris bus 

dar negreit
Paskutinę 

antru kartu
tą Korėjos konfliktui išspręsti, 
bet jį Edenas smarkiai sukri

tikavo.
Prancūzijos ministras Schu

manas savo kalboj daugiausia 
lietė Prancūzijos interesus š. 
Afrikoje, pabrėždamas, kad jo 
vyriausybė iliekad nesutiks, 
jog būtų kišamasi į tuos reika
lus.

• Pietinėje Afrikoje praėjusią savaitę įvyko kruvinos riau
šės, kuriose buvo užmušta 22 asmenys ir 108 sužeisti. Apie 10,000 
negrų protestavo prieš rasinius įstatymus.

• Iš Korėjos lėktuvu buvo evakuotas 250,000-tasis sužeis
tais. Juo buvo amerikietis karporalas Sherman. Fronte tebe
vyksta smarkūs mūšiai.

• Churchillis pareiškė parlamente, kad jis norįs kuo grei
čiau susitikti su gen. Eisenhoweriu.

• šiomis dienomis slaptai Eniwetok salyne buvo išbandy
ta pirmoji H bomba. Bet ji serijomis bus pradėta gaminti tik 
kada bus užbaigti statyti Savannah River fabrikai.

• Gen. Clark, vadovaująs JT armijai Korėjoje, žada pa
siūlyti gen. Eisenhoweriui, kada lankysis fronte, kad kovoje 
prieš komunistus būtų panaudota kinų nacionalistų armija ir 
atominiai ginklai.

• Maskva padarė Iranui visą eilę pasiūlymų,, kaip tai pa
sirašyti nepuolimo sutartį (!), perduoti žuvavimo koncesija 
Kaspijos jūroje, panaikinti nepalankų Iranui 1924) m. susitari
mą. jei tik Iržnas nutrauks santykius su Amerika.

• Maršalas Tito priėmė JLondono vyriausybės kvietimą ir 
žada ateinančių metų pradžioje apsilankyti Anglijoje.

• Stačiatikių bažnyčios patriarchas Aleksejus apdovano
tas Raudonosios Vėliavos ordenu už padarytą pasitarnavimą So
vietų Sąjungai.

• Anglai atšaukia savo kariuomenę ii Bernuido salų. Atei
ty salų apasauga rūpinsis Amerika.

• Prancūzų rašytojui Francois Mauriac suteikta Nobelio 
literatūros premija. Gi amerikiečių mokslininkams Edward 
Mills Purcell ir Felix Bloch fizikos premija.

• Belgijos karalius Baudouin antru kartu atsisakė vyk
ti i Angliją. Į Elzbietos karūnavimo iškilmes pasiųs savo broty 
Albertą.



jAmerjto Lietuviu Savaite ETTORE GALENO, Ine.
KORPORACIJAI “NEO LITHUANIA” 30 METŲ BALTIJOS UNIVERSITETĄ PRISIMINUS

LIETUVIAI STATOSI 
SAVO SVETAINĘ 
MIAMI. Fla — Po didelių 

audrų ir lietaus, čia vėl prasi
dėjo gražus oras. Dienos saulė
tos ir šiltos, jog smagu būna 
pasimaudyti Atlanto bangose. 
Nenuostabu todėl, jei žiemos 
metu čia suvažiuoja ne tik iš 
visų Amerikos valstybių, bet ir 
iš kitų tolimesnių kraštų.

Vietinė lietuvių kolonij a 
nors ir maža, bet užsibrėžusi 
nuveikti didelius dalykus.

Lapkričio 1 d. Lietuvių Pi
liečių Klubo iniciatyva ir pas
tangomis buvo atžymėtas tik
rai istorinis įvykis. Būtent, 
plevėsuojant Amerikos ir Lie
tuvos vėliavoms, miesto meras 
Chelsia J. Senerchia susirin- 
kusiem^ lietuviam pasakė gra
žia kalbą ir prakasė žemę, ant 
kurios bus Matoma graži lie
tuvių svetainė.

Kiti kalbėtojai, kaip klubo 
pirmininkas A. Noris, A. Na
vickaitė ir kt. plačau nušvie
tė projektus.

Iškilmės buvo užbaigtos Lie
tuvos himnu.

Svetainės statymo darbai 
greitai prasidės ir vietos lie
tuviai turės savo pastogę, ku
rioj galės gražiai ir kultūrin
gai praleisti laiką.

Spalio 29 d. su kitais lietu
viais teko dalyvauti Laisvės 
Sargų susirinkime, šiai organi
zacijai priklauso įvairios tau
tos, kurių visų tikslas kovoti 
prieš komunizmą. Lietuvius 
atstovavo p-lė A. Navickaitė.

O. Račkienė

BALTIMORĖS LIETUVIAI ADV. ANTANAS OLIS — VĖL CHICAGOS
SANITARY DISTRICT PREZIDENTU

THOMAS MATAS
REAL ESTATE 
81 Fox Street 

Waterbury, Conn.

KARTONAS
Funeral Home

Lietuviams tarnauja dau-
- giau, kaip 20 metų.

280 CHESNUT STREET, 
NEW BRITAIN, CONN.

TeL 9-1181
.—----------------------------------------------1

SIMON’S CAFE
Si KRAUČIUNAS. Sav. 

Pirmos rūšies maistas 
DU BARAI

Šokiai penktadieniais ir 
šeštadieniais

26 ANDOVER STREET, 
LOWELL, MASS.

2-8568 ■
> J

rgt . "i !■<
UBEtTY FEDERAL SAVINGS 

1MB LOAN ASSOCIATION rUadeipHa, Pa.
Mi MOBTH BROAD STKKKX 

CT—pnriry

CBUUEUB ». CXOXJEDEN.

: BACH’S CAFE i
Akis, vynas, likeris.

, Visada draugiška nuotaika. ;
' 6629 TORRESDALE AVE., 

Philadelphia 24, Pa.
JE 5-9643

<
i WILLIAM VALAITIS

Vitohuicpn cutomobilių 1
730-2 E. M oy amen ting Ava i

Philadelphia, Pa. 
TeL Howard 8-0596

J. MARKIEWICZ
AND

SONS, Ine.
Laidotuvių Direktoriai 
15 Trumbull Street 
New Haven, Conn. 
TeL LOcust 2-9229

BALTIMORE, MD. — Lap- 
krčio 23 d. sukanka 34 metai 
nuo Nepriklausomos Lietuvos 
kariuomenės atkūrimo. Lietu
vių Sąjungos "Ramovė” Balti- 
morės skyrius tą dieną rengia 
iškilmingą tos sukakties minė
jimą.

Iškilmės prasidės 10 vai. pa
maldomis Sv. Alfonso bažny
čioje už žuvusius už Lietuvos 
laisvę, dalyvaujant 154 Lietu
vių posto vėliavoms. Per mi
šias giedos Kauno valst. ope
ros solistas Ipolitas Nauragis.

Po pamaldų, 7 vai. vak. šv. 
Alfonso parapijos salėje įvyks 
iškilmingas posėdis ir koncer
tas. Posėdyje bus pranešimai 
Liet, kariuomenės temomis ir 
pagerbti kūrėjai — savanoriai 
ir Vyties kryžiaus kavalieriai. 
Koncerte dainuos solistas Nau 
ragis, akompanuojant- Halinai 
Leonienei.

Visi baltimoriečiai, o taip 
pat kaimynai vašingtoniečiai, 
o ypač jaunimas, kviečiami į 
minėjimą, mūsų laisvės die
noms .orisiminti ir pasisemti 
pasiryžimo ateičiai, ateities 
kovoms, nesgi mūsų visų di
džiausia ir švenčiausia parei-

ga — visomis išgalėmis ir viso
mis priemonėmis kovoti už 
mūsų tėvų žemės laisvę.

Pusė pelno, jei tokio būtų, 
skiriama Liet. kariuomenės 
invalidams šelpti. K. P.

TRAUN’S CAFE
N. E. cor. 16th Street 

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

Bes. Cheltenham 2562 
Philadelphia, Pa.

Tik iki Nauju Metų
Gaunamos beveik už pusę 

kainos tinkamiausios ilgiems 
žiemos vakarams ir Kalėdų 
dovanoms knygos:

ŠLIUPTARNIAI. Pirma kny
ga, kurioje tiek daug pasaky
ta apie Amerikos lietuvių gy
venimo sunkumus, vargus ir 
kovas dėl lietuvybės. 652 pus
lapiai, Jono šliupo, “dėdės” 
šerno ir kun. Demskio atvaiz
dai, kaina tik 3 doleriai.

ŠIRDIES RŪMAI. Amerikos 
lietuvių gyvenimo romanas, 
pirmas apie širdį, iliustruotas, 
450 puslapių, kaina 4 doleriai.

ČIKAGOS ŠEŠĖLIAI. Septy
nios novelės, baisesnės už Up
ton Sinclair’io RAISTĄ, iliuos- 
truotos, 316 puslapių, kaina 3 
doleriai.

Visos 3 knygos sykiu tik už 
6 dolerius! Bet šita beprotiškai 
numušta kaina galios tik iki 
Naujų Metų. Todėl nelaukite 
rytojaus, bet tuoj kiškite į vo
ką 6 dolerius ir siųskite:

Dr. Alg. Margeris, 3325 So. 
Halsted St., Chicago 8, III.

Persiuntimo kaštus apmo
kame.

DZŪKIŠKAS RYŽTUMAS '
NUGALI VISUS SUNKUMUS

CHICAGO, Ill. — Lapkričio 
4-tos dienos rinkimuose Chi- 
cagos lietuviai turėjo tris lie
tuvius kandidatus į valstybės 
ir miesto valdžios vietas: du 
į Chicagos miesto teisėjus ir 
vieną — į Sanitary District 
patikėtinius. Chicagos miestas 
yra demokratų įtakoj ir ten 
republikonams iki šiol nebuvo 
galimybių laimėti.

Adv. Antanas Lapinskas, 
kandidatavęs republikonų tei
sėjų sąraše, neturėjo rinki
minės laimės. Neturėjo jos ir 
joks kitas republikonų kandi
datas teisėjų sąraše: visi 12 
teisėjų išrinkti iš demokratų 
sąrašo. Tame sąraše buvo vie
nas lietuvis adv. Wells, ir jis, 
žinoma, išrinktas.

Prieš rinkimus daugeliui 
Chicagos lietuvių buvo aišku, 
kaip gal atsitikti su adv. Anta
nu Oliu — Santary District 
Prezidentu.' Jis turėjo rimtą ir 
didelę opoziciją.

Pirmiausia — visi demokra
tai būtinai norėjo Antaną Olį 
pašalinti. Norėjo jį pašalinti 
taip pat ir dalis repiįblikonų, 
su .kuriais; jis buvo bloguose 
santykiuose/jau visi metai ir 
po to, kai Jis. pasipriešino kai 
kuriems.’jų : vadovams, , kurių 
elgesys politiniame darbe ne
buvo užgįrtinas.

Antanas Olis tada pašalino 
iš savo įstaigos apie 35 jų glo- 
boiamus asmenis ir už tai jie 
buvo nasiryžę “atkeršyti” jam. 
Tuo tikslu” jie buvo susipėię 
su demokratais ir ragino “jų

įtakoj esančius republikonus 
balsuoti už demokratų kandi
datą — tūlą italą. Rinkiminėj 
propagandoj jie skleidė labai 
plačiai visokų šmeižtų prieš 
Antaną Olį. Bet jis turėjo pa
ramą visos spaudos Chicagoj, 
ir visos įstaigos, kurios rūpi
nasi geresne valdžia—užgyrė 
jo vadovybę Sanitary District 
įstaigoj ir net pristatė jį kaip 
pavyzdį kitiems. Tad nežiūrint 
aršios prieš Olį nukreiptos ak
cijos, jis laimėjo su nuostabiai 
didele persvara. Laimėjo ir vi
si bendradarbiai - republiko- 
nai.

Taigi, ateinantiems šešiems 
metams vėl turime Illinois 
valstybėj — įtakingoj valdžios 
vietoj taurų Amerikos lietuvių 
visuomenės atstovą, turime 
žmogų, kurs su visa Lietuvos 
laisvinimo byla ir lietuvių kul
tūros skleidimo ’reikalais yra 
tampriai susirišęs. Dabar — 
kada visa Illinois valstybės ad
ministracija perėjo *į republi
konų rankas, adv. Antano Olio 
įtaka neabejotinai yra dvigu
bai reikšmingesnė.

Chicagos lietuviai, o taip pat 
ir visi Amerikos lietuviai gali 
teisingai didžiuots laimėję, kai 
laimėjo adv. Antanas Olis. 
Reikia tikėtis, kad jo įgytas 
pasitikėjimas Illinois gyvento
jų ir republikonų partijos va
dovybės atidarys jam kelią į 
naują siekimą: to linki jam 
visi Amerikos ir viso pasaulio 
lietuviai. T. B.

7954 METROPOLITAN AVENUE 
MIDDLE VILLAGE 79, N. Y.

(Prie Šv. Jono kapų)

Paminklai ir nauzoliejai statomi visuose kapuose. Atdara 
kasdien, įskaitant sekmadienius ir šentadienius. 

Sutaupysite, pirkdami tiesiog iš gamintojų.
Tel. DA 6-2356

_ ________________________ j

Gyvoji Jėzaus Kristaus Bažnyčia
543 LEONARD ST., BROOKLYN, N. Y.

Moldos už ligonius kiekvieną sekmadienį 3 v. v. p. p. Ant
rasis Jėzaus sugrįžimas —- Jono Ev. 14-318. Nepaliksiu jūsų 
našlaičiais. Aš sugrįšiu jūsų pasiimti Būkite pasiruošę susi
tikti. Jėz. 55-6. Jieškokite Dievo, kol jis yra randamas, šau
kitės jo, kol jis yra arti. Lietuviškos giesmės. Pamokslinin
kas D. Diškevičius.
VISI KVIEČIAMI ATSILANKYTI. ĮĖJIMAS NEMOKAMAS^

STANLEY'SMmMARKET
KAZYS VALAITIS, Savininkas

PIRMOS RŪŠIES MĖSA IR KITI MAISTO DALYKAI

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

Nepriklausomo gyvenimo pir 
mieji metai slinko kovo ženkle 
ne tik fronte, bet ir valstybės 
vidaus gyvenime.

Svetimas lietuvių tautai ele
mentas, nepalankiai nuritei-

ANTANAS SODAITIS

AMSTERDAM, N. Y. — šio
je kolonijoje daugiausiai susi
telkę kauniškiai. Tačiau šiek 
tiek yra vilniečių ir suvalkie
čių — dzūkų. Prieš keliasde- 
šimts metų atvykę, jie Čia įsi
kūrė ir daugelis gražiai gyve
na. šį kartą iš jų tenka pami
nėti dzūką Vincą Aleksą.

Jis prieš 40 metų paliko sa
vo gimtąjį kraštą — Lietuvą. 
Gražiausias savo jaunystės die 
nas praleido tėviškėje Taba- 
rauskuose, Kalvarijos valsč., 
Marijampolės apskr. Sunku

IVY LEAF GRILL
Antonia Smith, Sav.

42 SCHUYLER STREET 
AMSTERDAM, N. Y.

WALLY’S 
RESTAURANT 
Geri žmonės, geri gėrimai, 

geras maistas 
865 BANK STREET 

WATERBURY, CONN. 
Tel. 3-9838

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

» REgent 9-4156

QUALITY MARKET
VICTOR ABECUNAS, Sav. 

356 PARK STREET, 
NBW BRITAIN, CONN.

GREITA PAGALBA
SAK-SAK OINTMENT. Nauja 

mo$tis, naujai sudaryta pagal vėliau
siu 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 (hemorrboidai) ir dėl niežėjimo 
kojų (atlete’s foot). Gal bandei vi
sokius, tai dar išbandyk geriausius. 
Užtikrinam pasekmes. arba pinigus 
grąžinam. Kaina $3.00.

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

John Baltaduonis
FRANKFORD AVENUE

CAFE
1700 Frankford Ave^

PHILADELPHIA. PA. 
w—-------------------------- s

jam buvo skirtis su namiš
kiais, lygiais ir . derlingais lau
kais, vingiuojančiu upeliu ir 
prie namų banguojančiu ežeru, 
kuriuo netik, žavėjosi, bet daž
nai Irstydamasis su kaimo jau
nimų dainuodavo “Tris dzie- 
nas tris nakcis keleliu ėjau”.

Kada artinosi laikas eiti į 
caro kariuomenę, Vincas Alek
sa, paliko savo mielą gimtinę 
ir išvyko už jūrų marių lai
mės ieškoti. Nors į Ameriką at 
važiavo ne su' tuščia kišene, 
bet visvien pradžia jam buvo 
sunki ir varginga. Tačiau dzū
kiškas ryžtumas padėjo Alek
sai pirmuosius sunkumus nu
galėti. Amsterdame jis susira
do savo gyvenimo drauge Sofi
ją Karbočiūtę ir su ją sukūrė 
šeimą. Bet vos tik pradėjus 
jiems laime džiaugtis, prasidė
jo pirmasis (pasaulinis karas ir 
Vincas Aleksa buvo pašauktas 
į US armiją. Ir vėl nauji rū
pesčiai bei sunkumai.

Karui pasibaigus, grįžęs iš 
kariuomenės sunkiai dirbda
mas šiek tiek susitaupęs pini
gų bandė eiti į biznį, bet kai 
tik tuo metu buvo sunkūs lai
kai. Tad atsisakęs nuo biznio 
nusipirko didelį ūkį, kurį per 
keliolika metų .pavyzdingai ve
dė ir tvarkė. Visi jo prieteliai 
lietuviai atsilankę pas jį į ūkį, 
ne tik nuoširdžiai buvo sutikti 
bei pavaišinami, bet reikalui 
esant gaudavo iš jo ir medžia
ginę paramą.

Beūkininkaudamas išaugino 
du sūnus kaip ąžuolus: Joną, 
Jeronimą ir dukrelę Jeanę, ku
rią dabar leidžia į mokslus.

V. Aleksa, pardavęs ūkį Am
sterdame nusipirko d vie jus 
namus ir atidarė saliūną. 
Aleksai yra labai malonūs ir 
nuoširdūs žmonės. Todėl ir blz 
nis jiems gerai sekasi. Pas ji 
lankosi ne tik lietuviai, bet ir 
kitataučiai.

Be to, V. Aleksa yra susipra
tęs lietuvis. Skaito lietuvišką 
spaudą, o su Vienybe labai se
niai suibičiuliavęs. Tremti
niam atjaučia ir jiems padeda. 
Iš Vokietijos prieš tris metus 
parsikvietė savo brolio sūnų J. 
Aleksą ir Miškinių šeimą iš 4 
asmenų. Jis juos maloniai pri
ėmė, daug kuo aprūpino ir pas 
save apgyvendino. Amsterda- 
mišklai tremtiniai dažnai pas 
jį apsilanko. Jis jiems daug 
papasakoja gražių atsiminimų 
Iš Lietuvos, o progai pasitai
kius mėgsta dainuoti lietuviš
kas liaudies dainas.

Jonas Miškinis

Chicagos lietuviai užbaigs metus
didele Margučio muzikos iškila

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

Jau taip įsigyveno, kad Chi
cagoj kiekvienų įmetu baigoj 
Margutis surengia didelę mu- 

> zikos bei dąįįįį , iškilą. Šiais 
metais }i jvylcš' ‘gruodžio 28 
dieną — Orchestra Hali rū
muose, kuriuose telpa' per 3,000 
klausytojų.

Jau paskelbta, kad tos meti
nės tradicinės iškilos progra
mai atlikti kviečiamas žino
mas pianistas iš Argentinos 
Andrius Kuprevičius, šis pia
nistas yra įsikūręs Argentinoje 
ir savo gastrolėmis pagarsėjo 
Pietų Amerikos valstybėse. 
Programoj dalyvaus Chicagos 
simfonijos orkestras, kuri di- 

■ riguos muzikas Aleksandras 
Kučiūnas.

Vokalinę programos dalį iš
pildys geriausios Amerikos lie
tuvių jėgos: Algirdas Brazis, 
Anna Kaskas ir kt.

Prieš metus Margutis yra 
paskelbęs muzikos konkursą, 
kurio terminas baigiasi lapkri
čio 1 dieną. Jei jury komisija 
ras iš prisiųstų kūrinių ką nors 
premijuotiną, tai neabejotinai 
—premijuotas kūrinys bus pir
mą kartą pristatytas gruodžio 
28 dieną. Premija už kūrinį 
paskirta $500.00.

šiuos tradicinius lietuvių ir 
dainos didesnius pasirodymus 
yra pradėjęs velionis A. Vana
gaitis. Dabar Margutis — jojo 
palikėj as — juos tęsia kasmet 
toliau. Chicagos lietuviai šias 
platesnio- muzikos šven
tes priima sū geru nusiteikimu 
ir visados su kaupu pripildo 
salę. Jose nemažai dalyvauja

ir amerikietiškos visuomenės, 
visados Chicagos amerikiečių 
spauda plačiai įvertina ir pri
stato savo skaitytojams, kaip 
aukštą lietuvių kultūros pa
sirodymą Amerikoj.

Visi laukia BALFo 
Seimo ir banketo

BOSTON, Mass. — Visas Di
dysis Bostonas, Worcester, 
Brockton, Norwood ir kitos 
Naujosios Anglijos kolonijos 
sujudusios ruoštis Balfo Sei
mui, įvyksiančiam Hotel Stat
ler, Bostone sausio 9 ir 10 die
nomis.

Draugijos,, organizacijos po
sėdžiauja, kaip daugiausia bū
tų galima Balfo Seimui pagel
bėti. Bostonas ir Nauj. Angli
ja stengiasi Balfo Seimą pada
ryti įdomų.

Neseniai čia lankėsi iš Cent
ro Jonas Valaitis, kviesdamas 
draugijas ir veikėjus pagelbėti. 
Lapkričio 13 d. Bostone, o lap
kričio 14 d. Worcester, Mass, 
lankysis iš Europos . grįžęs 
Balfo Centro pirmininkas 
Kan. Dr. J. B. Končius..

Kai tik sėsi prie stalo ir pil
na burna kąsi duoną, atsi
mink, kad yra žmonių, kurie 
dėl senatvės ar nesveikatos 
negali užsidirbti ir nepažįsta 
tos laimės — turėti duonos 
kasdieninės. Tai mūsų ligoniai 
ir seneliai Vokietijoje. Paskirk 
jiems nors trupinėlį nuo savo 
riekės.

LINKSMAS VAIDINIMAS
Pirmą kartą šį rudenį New Jersey valstybėje! Juokų iki 

ašarų! LINDENO vaidintojų trupė 

1952 m. lapkričio'22 dieną, šeštadieni
LIETUVIŲ LAISVĖS SALĖJE,

2nd St. ELIZABETH, N. J.

“TETA IŠ AMERIKOS”
stato 3 veiksmų linksmą KOMEDIJĄ — premjerą 

Vaidina geriausios New Jersey jauniausios pajėgos 
Veikalą režisuoja ALFA PETRUTIS.

Dekoracijas pritaikė — VYT. KVEDERAS.
Vaidinimo pradžia 6 vai. 30 min. vak. šakių 9 vaL vak.

Groja ALG. KAČANAUSKO šokiu kapela
Bilietų kaina įskaitant mokesčius — $1.25.

Maloniai visus kviečia atsilankyti
LINDENO VAIDINTOJAI

i

UNION BRONZE FOUNDRY
High Grade Bronze CastingsUi

SAVININKAS
(Pėda nu© Union Avenue)

Bridgeport, Conn.
TEL.: 3-4696

PHILADELPHIA, PA
MALONI LIETUVIŠKA UŽEIGA

M'i'YtiCrt'W BALCHIUNAS. SAV. 
113 SOUTH 34th STREET 

Arti Pennsylvanijos Universiteto

PETER DAVIDONIS
VYNAI — LIKERIAI — ALUS 

2327 Brown Street Philadelphia, Pa.

ADAMS’ CAFI
RESTORANAS IR BARAS

941 SPRING GARDEN, PHII
TeL PO 5-9785

T

TRAUN’S BAR
AUGUST TRAUN, Sav.

N. E. cor. 7th and DAUPIHN STREET, PHILADELPHIA, PA.
TeL PO 5-9566

HOLLYWOOD INN & HALL
ELZBIETA RUDAUSKIENĖ, 

Savininkė
Baras Ir salės pramogoms

2419 W. 43rd STREET CHICAGO, ILL.
Tel. Virginia 7-9880 
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kęs jaunai valstybei, skverbėsi 
į jos organizmą su destrukty
viais užmąsčiais ir dažnai kur 
savo akiplėšiškumu nustelbda
vo krašto šeimininkus lietu
vius. Tokia padėtis reiškėsi ir 
pirmose Lietuvos universiteto 
gyvenimo dienose. Be to, ne
maža dalis lietuvių studentų 
buvo srovinio, Lietuvai sveti
mo, ar net priešingo judėjimo 
įtakoj.

Tokiai atmosferai esant, pa
triotiškai nusiteikusiems stu
dentams rūpėjo sutelkti tą 
jaunimą, kuriuose ruseno ne
svetimų doktrinų sustingusi 
partinė ideologija, bet gryna 
pieilė savo tautai ir kraštui. 
Tokio nusistatymo vyrai ilgai 
nedelsdami, sukruto veikti.

Pirmas tautiškos studentų 
korporacijos steigimo reikalu 
1922 metų pavasarį Tėvynės 
Balse pasisakė V. Gustainis. 
Tų pačių metų rudens semes
tre, lapkričio mėn. 11 d. uni
versiteto senatas ^patvirtino 
naujai steigiamos korporaci
jos įstatus, o rytojaus dieną 
universiteto salėje įvyko kor
poracijos viešas susirinkimas.

Steigėjų eilėse buvo teisi- 
, ninkas V. Banaitis, teis. J. Ba- 
taitis, teis. A. Drevinskas, teis. 
J. Dargis, Dr. A. Dumbrys, 
žurn. V. Gustainis, Dr. L. Mus
teikis, teis. J. Pikčilingis, Dr. 
Juozas Vileišis, Dr. S. Virkutis, 
ir dar vienas kitas, kurių pa
vardžių, čia Amerikoj, nepasi
sekė patirti. Aišku, kad tuo 
metu, steigėjai buvo gryni 
studentai ir akademinių moks 
lų laipsnių neturėjo, ši naujai 
įsteigtoji organizacija pasiva
dino lietuvių studentų tauti
ninkų koproracija “Neo Lithu
ania”, atseit, “Naujoji Lietu
va”, taigi jos vardas buvo sim
boliu naujai atgimusios Lietu
vos valstybės.

• Tai buvo pirmoji Lietuvos 
universiteto korporacija. Se
nesnės karto§ Lietuvos studen
tija, ėjusi mokslus svetimuose 
universitetuqse, organizacijos 
sukurtos korporacijos pagrin
dais neturėjo. Jos lietuviškoji 
veikla reiškėsi organizuotai 
dažnai pridengiama šalpos 
draugijų vardu. Nepriklauso
ma Lietuva jau sudarė sąlygas 
Lietuvos studentijai laisvai or
ganizuotis vakarų galių stu
dentų pavyzdžiu.

Įsikūrus pirmajai korporaci
jai kai kas priekaištavo, kad 
tai yra kopijavimas vokiečių 
universitetų korporacijų.

Toks galvojimas yra klaidin
gas ir priekaištavimas nepa- 
matuotaą. Studentų korpora
cijos yra ne vokiečių kūrinys. 
Jos yra kilusios viduramžy 
Italijos universitetuos ir ten 
paplito po vakarus.. Pirmoji 
Lietuvos u-to korporacija tu
rėjo savo lietuvišką ideologiją, 
vadavosi tautiniais papročiais 
ir gaivino senas tradicijas. 
Naujoj organizacijoj galėjo pa 
sitaikyti kai kas ir svetimo, o 
gal teisingiau kai kas bendro 
visom tautom ko niekados ne
išvengs nei viena organizaci
ja nei pati visuomenė.

Korporacija “Neo Lithuania” 
savo šūkiu pasirinko žodžius 
“Pro Patria” — “Už Tėvynę”.

galvose gimusi doktrina, bet 
kilusi iš pačios tautos, jos in
teresų > ir gaivališko troškimo 
būti ir gyventi.

Adv. Vyt. Abrahis, Taut. Akad.
Korp. Sambūrio pirmininkas

Į tokią korporaciją kelias 
buvo atviras kiekvienam lietu
viui studentui, nežiūrint kuria 
religiją jis išpažintų. Tačiau 
jo įsitikinimai turėjo būti su
derinti su tautinės minties ide 
ologija, o dorovės principai 
grindžiami krikščionybės dės
niais.

Akademiniam gyvenime lie
tuviškoji studentija greit pa
juto naujos organizacijos įta
ką. Ji įnešė lietuvišką dvasią į 
visą studentų gyvenimą.

Neo Lithuania korporacijai 
vadovaujant buvo laimėta lie
tuviškos studijos- kova prieš 
inter nacionalistini gaivalą, ga
na stipriai mėginusiam reikštis 
jaunam Lietuvos universitete. 
Korporacija netik ‘patraukė i 
save gausias eiles jaunuolių, 
bet plėsdama savo veiklą, ke- 
lerių metų eigoj, įsteigė eilę 
taip vadinamų broliškų korpo
racijų. Tos pačios krypties stu
dentės persiorganizavo į mer
gaičių korporacija “Filiae Lith 
uania”. žemės ūkio akademi
joj buvo įsteigta korporacija 
“Jaunoji , Lietuva” prekybos 
institute Klaipėdoje — “Her- 

t cųs Mpnte’; . (vardas prūsų su
kilėlio prieš kryžiuočius) ir 
tremtinių studentų studijuo
jančių Vokietijoj korporacija’ 
“Viltis”

Pačiam Lietuvos u-te “Neo- 
Lithuania” pavyzdžiu įsisteigė 
eilė korporacijų su kuriomis 
palaikyta glaudūs bendradar
biavimo ryšiai. Net ir priešiško 
nusistatymo kai kurios akade
minės organizacijos persiorga
nizavo korporacijos pagrindais 
ir perėmė pradėtas N. L. kurti 
tradicijas.

Tautininkiškoji studentija 
savo įtaką plėtė ir už univer
siteto sienų. Ji davė pradžią 
moksleivių draugovei ir tautiš
kąja! kaimo jaunuomenės or
ganizacijai “Jaunoji Lietuva”, 
korporantai aktyviai dalyvavo 
ir kitose visuomeniško pabū- 
džio organizacijose, kur tik 
buvo liečiama Lietuvos reika
lai. Buvo pradėta glaudus ben
dradarbiavimas ir su kitų ša
lių studentais. Ypač nuoširdūs 
ryšiai buvo su latviais ir es-

tais. Nekartą korporacijos sve
čiai buvo ir švedai.

Korporacijos veiklai daug 
padėjo jos įsigytieji rūmai. Jie 
buvo pastatyti visuomenės au
komis kurių nemažą dalį suau 
kojo Amerikos lietuviai. Aukų 
rinkimui Amerikoj vadovavo 
Juozas Ginkus ir Pranas Nar
vydas, todėl korporacija įver
tindama Amerikos lietuvių žy
mią paramą, J. Ginkų ir P. 
Narvydą išsirinko korporacijos 
mecenatais. Įsigytieji namai 
sudarė korporacijos židinį. 
Juose vyko ne vien korporaci
jos gyvenimas, bet jie tapo 
tautiškojo judėjimo centru. Be 
to, namai buvo nuolatinė pa
stogė studijuojamo jaunimo 
tuo lengvindami sąlygas siekti 
mokslo tiems kurių ištekliai 
buvo maži.

Organizacijos reikalams ir 
tautiškai minčiai papuliarinti 
korporacija pradėjo leisti žur
nalą Jaunoji Lietuva kuri grei
tai virto to paties vardo moks
leivių organizacijos laikraščiu. 
Vėliau buvo leidžiamas dvisa
vaitinis laikraštis Studentų 
žodis, o po šio žurnalas Aka
demikas.

Korporacijos garbes nariais 
tapo tautinės ideologijos pirm- 
takūnai. Pirmuoju garbės na
riu korporacija išsirinko kan. 
J. Tumą-Vaižgantą. Jis korpo
racijos įsteigimą pasitiko šiais 
žodžiais/ “Pajutau naujus šalt 
kalvius naujai grandžiai kalti, 
tautinei krandinei tęsti”...

Vėliau garbės nariais buvo 
išrinkti Dr. Jonas Basanavi
čius, inž. Petras Vileišis, B. K. 
Balutis, Jonas Jablonskis-Ry- 
giškių Jonas, Antanas Smeto
na ir pral. Jonas Maironis — 
Mačiulis. .
. šie tautinės minties reiškė
jai kėlė ir stiprino jaunų aka
demikų dvasią. Korporacijos 
uždavinys ir buvo padėti stu
dentui susidaryti stiprią pa
saulėžiūrą, kad išėjęs į gyveni
mą, tvirta ir valinga dvasia 
prisidėtų prie tautinės .kultū
ros kėlimo.

Iš korporacijos eilių išėjo 
nemaži kadrai iįvairių sričių 
dąrbininkų; profesinių gydyto
jų, inžinierių, pedagogų, teisė
jų, advokatų, ekonomistų, 
aukštų valdininkų ' ir kt.

Nė vienas jų nenutraukė ry
šių su koiporacija, buvo ištiki
mi jos šūkiui “Pro Patrih” ir 
kaip korporacijos filisteriai ar
timai su ja bendravo tartum 
su gimtaisiais namais.

Kada Lietuvą užgriuvo ne
laimės, viena ir kita okupacija, 
korporacijos nariai skaudžiai 
tai pajuto! Nereikia nei minė
ti, kad pati organizacija buvo 
uždaryta, jos namai ir turtas 
atimta, o nariai tapo išblašky
ti ir pasijuto daugiau perse
kiojami nei kitų organizacijų 
žmonės, kalėjimas, trėmimas, 
koncentracijos stovyklos ir 
mirtis nuo priešo rankos išti
ko ne vieną tos šeimos narį. 
Tačiau tų žmonių dvasia ne
buvo palaužta. Turima gražių 
aukojimosi tėvynei pavyzdžių, 
kurie tik ateity tegalės būti 
paskelbti.

(Nukelta 1 6 psL)

M. STONYS

PĖDA IR PĖDAS
Laikraščiuose nuolat maišo

mi šie du lietuviški žodžiai.
PĖDA — ilgio matas, ang

liškai vadinamas FOOT. Pa
vyzdžiui. Upės gilumas 26 pė
dos. Pėda lygi 12 colių. Kelio 
plačiausia vieta — 38 pėdos. ■

PĖDAS — nuplautų rugių 
(javų) ar pupų kūlelis. P*a- 
vyzdžiai. Rugius ir kviečius ri
šame į pėdus. Geros rišėjos 
(rinkėjos) pėdai dailūs, nesu- 
įrę. Vyras kaip pupų pėdas.

Solidarumo šventė
Mūsų scenose ir feljetonuose 

mėgstama pašiepti “idealus už 
miršusius dolerio garbintojus”. 
Ir mes, žiūrovai ar skaityto
jai, per nesusipratimą juokia
mės... iš savęs. Nes kas jie iš 
tikrųjų yra, tie nelemti “dole
rio garbintojai”? Gi, mes pa
tys. Išvyti iš namų, netekę 
visko, panikiškai bijome “juo
dos dienos” ir todėl sunkiai 
uždirbtąjį dolerį taupėme, kad 
ligoj ar senatvėj (kuri dauge
liui mūs ne už kalnų) netekę 
darbingumo, neliktume gatvė- - 
j e, nepasidarytume- našta ki
tam. . .

Užuot šaipytis, turėtume 
džiaugtis, kad mūsų dauguma 
negyvena lengvapėdiškai “iš 
rankos į bumą”, kad ne tik 
nenori apsunkinti kitų ateity
je, bet stengiasi sudaryti są
lygas, kad. reikalui esant, ga
lėtų pagelbėti kitiems, • kurie 
ne dėl savo kaltės, - atsidurtų 
nelaimėj-e. ‘;

O tokių, likimo nuskriaustų 
tautiečių jau dabar turime. 
Karo nualintoje Europoje, kur 
milijonai savų piliečių skursta ; 
kiekvienoje valstybėje, mūsų 
priverstiems tenai pasilikti pa
bėgėliams ' žmoniškai įsikurti 
neįmanoma. Medžiaginio skur
do slėgiama savijauta pasida
ro dar sunkesnė, kai laiks nuo 
laiko atsiranda baimė patekti 
į nagus -tų, nuo kįįrių jie, pa
likdami viską, buvo pabėgę.

BALFas, rūpindamasis anais 
■nuskriaustaisiais, sudaro ' gra
žią tradiciją, kasmet rengda
mas Vajų, kurio kulminacinis 
punktas yrą Koncertas — pa
baigtuvės. šis koncertas pasi
darė lyg kokia mūsų solidaru
mo šventė, nes, lankydamiesi 
jame, mes ne tik susitinkame 
su seniai nematytais priete- 
liais, ne tik džiaugiamės gra
žia lietuviška daina ar giesme, 
ne tik turime progą pasiklau
syti pasaulinio mąsto lietuvių 
solistų, bet žinome, kad mūsų 
išleisti šiame koncėrte dole
riai, nuneš mūsų nelaimin
giems broliams ir seserims 
nors truputį džiaugsmo.

Taigi, nepasigailėkime laiko, 
nepasigailėkime nors ir sun
kiai uždirbto, bet protingai su 
taupyto dolerio, ir nuvykime į 
šių metų BALFo Koncertą, 
rengiamą Lost Battalion salė
je, Elmhurst, N. Y. lapkričio 16 
dieną. Leopoldas Dymša

Neseniai buvo paminėta Vy
tauto Didžiojo Universiteto 30 
metų sukaktis. Jo augžtas ly
gis ir nepaprasta reikšmė mū
sų tautai padarė jį mūsų kul
tūros branduoliu.

Tremtyje šio universiteto 
darbą dalinai perėmė ir tęsė 
Baltijos Universitetas Ham
burge bei Pinneberge, kuris 
nustojo veikti lygiai prieš tris 
metus, t. y. 1949 m. rudenį. 
Nors Vytauto Didžiojo Univer
sitetas nenustojo veikti, deja, 
jo tikslas Ir auklėjimo būdas 
pasikeitė ir jau nebetarnauja 
tiems aukštiems idealams, ku
riems jis buvo numatytas. Da
bar jo uždavinys yra sukurti 
sovietinį žmogų.

Daugelis profesorių ir stu
dentų atsidūrę vakaruose 1945 
m. būtų patekę į dvasinį skur
dą, jeigu nebūtų susikūręs 
naujas mokslo židinys, kuris 
bent kukliai galėtų tarnauti 
buvusiems idealams. Vokiečių 
universitetai tuomet dar ne
veikė, ir jaunimas turėjo pra
leistų savo aktyviausias dienas 
niūriose stovyklose. Vien lie
tuviams sukurti augšto moks
lo židinį tuometinėse sąlygose

DR. F. BINTAKYS

buvo neįmanoma. Bendromis 
visų trijų Pabaltijo tautų moks 
lo personalo jėgomis, studentų 
pagalba, ir anglų valdžios pa
lankumu įsikūrė Baltijos Uni
versitetas Hamburge 1946 m. 
pradžioje. Jo uždavinys buvo 
tęsti buvusias Baltijos tautų 
universitetų tradicijas. Pirmo
sios paskaitos pradėtos skaity
ti 1946 m. kovo mėn.

Universitetas pradėjo savo 
darbą su apytikriai 2000 stu
dentų. Buvo daugiau užsire
gistravusių, bet, atsidarius vo
kiečių universitetams, jie rado 
naujas galimybes ir neatvyko. 
Studentų tarpe buvo 700 lietu
vių. Suaktyvėjus emigracijai 
studentų skaičius mažėjo ir 
universiteto uždarymo metu 
buvo likę tik apie 500-studen
tų.

Mokslo ipersonalas susidėjo 
iš visų trijų tautybių: lietuvių, 
latvių ir estų. Jų tarpe buvo 
Kauno, Vilniaus, Talino ir Ri- 
gos buvę universitetų rekto
riai: Mykolas Biržiška, Grav- 
rogkas, Kaho ir Laube. Uni
versiteto prezidentais buvo

Keliauju per Kanadą (3) Henrikas Žemelis

Ateina ruduo, ir nykioj kasdienybėj ge
riausias Tavo draugas bus lietuviškoji 
knyga. Skaityk naujausias “Gabijos” lei
dyklos išleistas knygas — žymiųjų mū
sų rašytojų kūrinius:

JURGIS JANKUS

PAKLYDĘ PAUKŠČIAI
“Knyga skaitytoją įstengia suintriguoti nuo pačių pirmų
jų puslapių, priverčia romaną skaityti neatsitraukiant ligi 
paskutinio puslapio...” — Nepr. Lietuva (H. Nagys).
I tomas f' psl., kaina $2.20, II tomas 225 psl.., $2.60

NELĖ MAZALAITĖ

.MĖNUO, VADINAMAS MEDAUS
‘'...knyga iš tikrųjų rimta ir įdomi”. — Naujienos (P. Du- 
lakis). — “Ji skaitosi lengvai, talpina dailių gamtos vaiz
dų'” — Draugas (A. Landsbergis).
220 psl., kaina $2.50

JURGIS SAVICKIS

RAUDONI BATUKAI
“Raudonieji batukai” tikrai šviežia ir didelė knyga. Ji 
yra meisteriška'”. — Gabija (J. Aistis). ------  “Jurgis Sa
vickis — novelės meistras”. — Draugas (A. R.).
134 psl., kaina $1.50

MOTIEJUS VALANČIUS

' VAIKŲ KNYGELĖ
Knygelė skiriama visiems: ir jauniems ir suaugusiems. Pir- 

, mieji ras gražiausių apsakymų ir pedagoginių pamokymų,
o suaugusieji galės pasimokyti gražiausios mūsų gimtosios 
kalbos stiliaus.
16Č psl.. kaina $1.80 ’

STEPAS ZOBARSKAS

= t DOLERIS Iš PITSBURGO ‘
Tai. lengvu, gražiu stiliumi parašytos dvi apysakaitės, skir
tos jauniems skaitytojams. Apysakaičių veiksmas vyksta 

'i Lietuvoje. Iliustruota dailininkų P. Osmolskio ir V. Vi jei*
kio piešiniais.
57 psl., kaina 80 c.

j: JUOZAS KĖKŠTAS

RAMYBĖ MAN
iĮ Jauno, bet spėjusio parodyti savitą veidą, rašytojo poezi-

joi rinkinys.
t 45 psl., kaina 80 c.

Rašykite leidyklai laiš
ką, ir knygos Jums bus 
atsiųstos į namus.

GABIJA
335 Union Ave., Brooklyn 11, N. Y.

profesoriai Gulbis, Stanka ir 
Strums. Lietuvių rektoriais 
buvo profesoriai Manelis, Pu
zinas ir dr. Bintakys. Mokslo 
personalas susidėjo iš apytik
riai 180 narių ir profesorių 
svečių.

Buvo fakultetai su posky
riais. Mokslinės priemonės 
dalinai buvo atsivežtos iš se
nųjų universitetų, dalinai su
pirktos Vokietijoje, dalinai 
gaunamos vietoje arba skoli
namos iš Hamburgo Hansos 
Universiteto, su kuriuo buvo 
sklandus bendradarbiavimas. 
Pinneberge buvo net Vytauto 
Didžiojo Universiteto chemi
jos institutas ir mechanikos 
dirbtuvės, kurias vokiečiai, pa
sitraukdami iš Lietuvos, buvo 
perkėlę į vakarus ir kurias 
prof. Čiurlys netikėtai atrado.

Biblioteka U-te susidarė 
iš 12,000 tomų, kurių dalis 
gauta iš Amerikos lietuvių or
ganizacijų. Personalo parašyti 
vadovėliai buvo spausdinami 
mažoje universiteto spaustu^ 
vėje.

Be mokymo darbo buvo at
liekami ir moksliniai bei tyri
mo darbai. Universitetas išlei-, 
do apie 70 mokslinių darbų ir 
turėjo ryšius su daugiau kaip 
200 žinomų universitetų visuo
se kontinentuose, su kuriais 
koresponduodavo ir pasikeis
davo moksliniais darbais.

Baltijos Universitetas, kaip 
iš augščiau paduotų duomenų 
jiškėja, neturėjo tikslo vien
pusiškai auklėti akademini 
jaunimą, bet garbingai tęsė. 
Baltijos tautų universitetų tra 
dicijas.

Nors universitetas tegyveno 
vos 31/2 metų, tačiau jo reikš
mė buvo didelė ne tik studen
tams, bet ir mokslo persona
lui. Pastarieji turėjo galimy- - 
bes dirbti dėstymo ir mokslinį 
darbą, o akademinis jąunimas 
įsigijo žinių, subrendo akade
minėje dvasioje, įsigijo dįplo- 
mus ir pasiruošė emigracijai 
arba galėjo persikelti i kitus r 
universitetus ir ten tęsti savo 
studijas. Kiti universitetai pri- 
.pažino išeitą mokslą ir studen 

. tams neręikėjo kartoti išeito 
dalyko. Diplomaniaf " galėj’o 
baigti savo diplominį dar
bą -Amerikoje ir gavo ten sa
vo universiteto baigiamą pa
žymėjimą. - ' ■

Universitete dirbo trys tau
tybės sklandžiai ir darniai, 
profesoriai ir studentai gyve
no po vienu stogu, visi atliko 
savo pareigas sąžiningai ir 
drausmingai. Tai buvo pati 
demokrtatiškiausia institucija; 
Kartu tai ir buvo įrodymas, 
kad trys tautos gali, bendrai 
dirbti ir nugalėti visas kliūtis 
be jokių aštrių žodžių ir dis
kusijų. Baltijos Universitetas 
suartino labiau lietuvius, lat
vius ir estus ir dėjo pagrindą 
dar glaudesniam bendradarbia
vimui ateityje. Nors Baltijos , 
Universitetas prieš 3 metus 
nustojo egzistavęs, tačiau jis 
turės savo vie*ta Baltijos tautų 
kultūros istorijoje 1940 m. 
rusrsėio mėn. 30 d. universiter 
tas buvo uždarytas iškilmin
game nosėdvie, kuriame daly
vavo Pinneberge like profeso
riai, studentai ir svečiai.

Trumpi žodžiai, bet jų pras
mė .gili ir plati. Jos prasmės 
galime j ieškoti ir istorinės 
Lietuvos didžiųjų kungaikščių 
žygiuose ir vėlyvesniam jos 
laikotarpy, kada prasidėjo lie
tuvių tautos atgimimas. Tau
tinė mintis brendo tų vyrų šir
dyse, kuriems terūpėjo savos 
tautos išlaikymas ir išlaisvini- 
nimas. Todėl ryškiausieji tau
tinės ideologijos kųrėjai yra 
Dr. J. Basanavičius su Aušra, 
Dr. V. Kudirka su Varpu ir vi
si tie, kurie jų darbus rėtnė. 
Tokiu keliu ėjo Petras Vileišis, 
kan. J. Tumas-Važgantas, A. 
Smetona ir kt. Jie spietėsi apie 
laikraštį Vilti, kuri žymiai vė
liau pakeitė Vairas. Viltimi bu 
vo skatinatna į bendrą darbą 
lietuvių tautos labui.

Čia ir išryškėjo tautinio so
lidarumo ir vienybės idėja ta
pusi vidurio srovės kelrodžiu.

šios minties esmė glūdi ir 
korp. N. L. Sūky “Pro Patria”. 
Taigi korporacijos N. L. ideo
logija neatneštlnė iš svetur, 
nedirbtinė ir ne mokslininkų

VYRAI IR MOTERYS GERIA SKYRIUM
Vos pervažiavus sieną, kiek* 

vieną amerikietį laukia neti
kėtumai, kurie jautresnį turis
tą gali net iš lygsvaros išvesti. 
Ar gali kam nors ateiti į gal
vą mintis, kad toji kaimynė 
Kanada pvz. nereikštų pagar
bos amerikoniškam doleriui, 
tam praeities ir dabarties eko
nominio . pasaulio viešpačiui, 
kuris visuose kraštuose su pa
garba ir nuolankumu buvo 
sutinkamas ir labai mielai pri
imamas. Tas amerikoniškas 
doleris buvo pasipūtęs į tokią 
puikybę, kad dar ir šiandien 
vaikšto masės nuomonė, jog 
mes nugalėsime komunizmą 
be ginklų ir kbvos — mūsų do
leris prives kapituliuoti visus 
tuos, kurie šiaušiasi prieš Ame
riką...

Ir tai tokio didingo galvoji
mo metu kaimynė Kanada iš
krečia pokštą, labai paprastą 
—imdama amerikonišką dolerį

atskaito 5 centus. Būdavo lai
kai, važiuoji skersai ir išilgai 
Kanados, kaip tikras bajoras, 
nes kur tk iš pinignės parodai 
žaliuką — tuoj patarnautojai 
lenkiasi iki žemės, mielai šyp
sosi ir giria .tavo išvaizdą, pro
tą ir net sulūžusį automobilį. 
Dabar gi, viskas staiga pasi
keitė — priima tą tavo dolerį 
labai šaltai, dar šalčiau atskai
to tuos 5 centus ir visur kur 
gauni grąžą tik amerikoniš
kais pinigais.

Tokia, sakyčiau, kvaila ir 
nepakenčiama ekonominio gy
venimo Išdaiga amerikiečiui 
yra tiesiog peilis po kaklu. Ir 
tai suprantama. Iki šiol bent 
kontinente niekas neišdrįso pa 
reikšti abejonę, kad pinigas 
nėra pagrindinis ir lemiantis 
veiksnys toje susiraizgiusioje 
pasaulio būklėje. Kai kurie net 
sako, kad daug svarbiau, ne 
tas pats pinigas, »bet rankos Ir 
galva, kuri tą pinigą skirsto.

Tačiau visos tos abejonės 
reiškiamos daugumoje ne čia, 
bet anapus vandenyno, su
griautoje ir nualintoje. Euro
poje, kurią amerikiečių doleris 
nori ant kojų pastatyti, kaip 
pylimą prieš besiveržiančią ko 
munizmo bangą. Ten net drįs
tama iš amerikiečių juoktis ir 
jų duosnumą išnaudoti. Čia 
reikėtų tik prisiminti, kaip 
europiečiai išnaudojo Marsha
ll© planą. Gi satelitiniuose 
kraštuose apie Ameriką yra 
nukaltas net toks terminas: 
giant with a peanut head.

Bet grįžkime prie eilinio ka
nadiečio, kuriam toji filosofi
ja visai nereikalinga, nes jis 
tuos pačius veiksmus atlieka su 
paprastos aritmetikas pagel- 
ba: iš 100 atima 5 ir išmoka 
95. Tai ir viskas. Lygiai toji 

» filosofija nedomina eilinio a- 
meriklečio turisto, užtat aš vi
siškai nenustebau pamatęs to
kį vaizdą.

Vienoje benzino pardavimo 
stotyje tarp amerikiečio turis
to ir džentelmeno kanadiečio 
vyksta smarkus ginčas, vis dėl 
tų pačių 5 centų. Amerikietis 
nenori nusileisti, o kanadietis 
mandagiai aiškina, girdi, čia 
jis nieko dėtas, toks valdžios 
patvarkymas. Kai aš prisiarti
nau prie jų, amerikietis atsi
sukęs J mano pusę, su aiškiu 
nepasitenkinimu kalbėjo:

— Matai, koks akiplėšišku
mas. Man aiškina, kad mūsų 
doleris niekam vertas. Visas 
pasaulis jį gerbia, o čia atsira
do kažkokia Kanada, kuri ban
do iš mūsų juoktis...—

Aš visiškai pritariau kolegai 
turistui, nes ir man toji tvar
ka nepatiko, bet, sakau, kąžin 
ar mes tryse Išspręsime mūsų 
valstybių ekonominius klausi
mus. Turistas, matyt buvo prie 
šingos nuomonės ir protesto 
ženklan, pasuko atgal Ameri
kos pusėn...

Nemažesnę nuostabą išgy
vena pirmą kartą keliaujantis 
turistas ir tada, kai jis užsi
mano paragauti kanadietiško 
alaus, kuris visų pripažįsta
mas geresnis už mūsiškį. Kai

prieini prie aludės, kaip taisy
klė, pamatai dvejas duris, ant 
kurių kabo tokie užrašai: mo
terims ir vyrams. Tie, kurie 
yra įpratę panašius užrašus 
matyti ant kitų “įstaigų” durų, 
kartais susiduria su keblu
mais, bet apsiprantama, nes 
Kanadoje vyrai ir moterys ge
ria skyrium. Ir tebando vyrai 
ar moterys eiti ne į savo sky
rius — mandagiai išprašomi.

šia anglosaksiška tvarka, at 
rodo, labiausiai patenknti vy
rai. Ir kur jie nebus patenkin
ti, jei niekas jų netampo už 
skvernų ir neskaičiuoja stikle
lių. Užtat, kai jie įkrenta į 
tuos savo skyrius, plūduriuoja, 
kaip žuvys vandenyje ir džiau
giasi, nes tai, turbūt, vienin
telė Kanadoje saugi viea, ku
rioje vyrai jaučiami laisvi ir 
nepriklausomi. Viena žmona 
man rimtai skundėsi:

— Tai kvailiausias kanadie
čių išmilslas. Kur girdėjai pa
sauly, kad žmona neturėtų 
teisės kartu su vyru eiti į res
toraną. Stovėk prie durų ir 
lauk, kol tas biesas išeis...

Aš pritariančiai palingavau 
galvą, bet slaptai pagalvojau

sau — būtų gal nebloga, jei 
panašią tvarką įvestų ir ki
tuose kraštuose...

Bet dar neviskas. Įsėdam J 
automobilį ir pasukam vin
giuotais Kanados keliais į kraš 
to gilumą. Zvalgomės, ryjam 
vaizdus, stebim, besiganančias 
karves ar išdykaujančias ave
les ir štai iš karto kažkoks 
kvapas užima nosį. Menkas 
ten kvapas — grynas smirdė- 
jimas. Užsidarai langus, nieks 
nesidaro, pagaliau ir nosį už
kimšt bet tebesmirdi, kaip 
smirdėjo. Ir taip maždaug 5 
mylių spinduliu šis kvapas ta
ve negailestingai persekioja.

Tai tave pasitiko gan sim
patiškos Kanados gyvulėlis — 
skunke, kuri, kaip ir mūsų šeš
kas. priverčia savą ar svečią 
turistą bėgti.

Per St. Catherines, Welland, 
Jarvis, Simcoe ir Tillsonburg 
patraukiau Londono krypti
mi...

Kitą savaitę: IR ŽUVYS AT
SKIRIA DUONOS SKONĮ—



jAmerjto Lietuviu Savaite ETTORE GALENO, Ine.
KORPORACIJAI “NEO LITHUANIA” 30 METŲ BALTIJOS UNIVERSITETĄ PRISIMINUS

LIETUVIAI STATOSI 
SAVO SVETAINĘ 
MIAMI. Fla — Po didelių 

audrų ir lietaus, čia vėl prasi
dėjo gražus oras. Dienos saulė
tos ir šiltos, jog smagu būna 
pasimaudyti Atlanto bangose. 
Nenuostabu todėl, jei žiemos 
metu čia suvažiuoja ne tik iš 
visų Amerikos valstybių, bet ir 
iš kitų tolimesnių kraštų.

Vietinė lietuvių kolonij a 
nors ir maža, bet užsibrėžusi 
nuveikti didelius dalykus.

Lapkričio 1 d. Lietuvių Pi
liečių Klubo iniciatyva ir pas
tangomis buvo atžymėtas tik
rai istorinis įvykis. Būtent, 
plevėsuojant Amerikos ir Lie
tuvos vėliavoms, miesto meras 
Chelsia J. Senerchia susirin- 
kusiem^ lietuviam pasakė gra
žia kalbą ir prakasė žemę, ant 
kurios bus Matoma graži lie
tuvių svetainė.

Kiti kalbėtojai, kaip klubo 
pirmininkas A. Noris, A. Na
vickaitė ir kt. plačau nušvie
tė projektus.

Iškilmės buvo užbaigtos Lie
tuvos himnu.

Svetainės statymo darbai 
greitai prasidės ir vietos lie
tuviai turės savo pastogę, ku
rioj galės gražiai ir kultūrin
gai praleisti laiką.

Spalio 29 d. su kitais lietu
viais teko dalyvauti Laisvės 
Sargų susirinkime, šiai organi
zacijai priklauso įvairios tau
tos, kurių visų tikslas kovoti 
prieš komunizmą. Lietuvius 
atstovavo p-lė A. Navickaitė.

O. Račkienė

BALTIMORĖS LIETUVIAI ADV. ANTANAS OLIS — VĖL CHICAGOS
SANITARY DISTRICT PREZIDENTU

THOMAS MATAS
REAL ESTATE 
81 Fox Street 

Waterbury, Conn.

KARTONAS
Funeral Home

Lietuviams tarnauja dau-
- giau, kaip 20 metų.

280 CHESNUT STREET, 
NEW BRITAIN, CONN.

TeL 9-1181
.—----------------------------------------------1

SIMON’S CAFE
Si KRAUČIUNAS. Sav. 

Pirmos rūšies maistas 
DU BARAI

Šokiai penktadieniais ir 
šeštadieniais

26 ANDOVER STREET, 
LOWELL, MASS.

2-8568 ■
> J

rgt . "i !■<
UBEtTY FEDERAL SAVINGS 

1MB LOAN ASSOCIATION rUadeipHa, Pa.
Mi MOBTH BROAD STKKKX 

CT—pnriry

CBUUEUB ». CXOXJEDEN.

: BACH’S CAFE i
Akis, vynas, likeris.

, Visada draugiška nuotaika. ;
' 6629 TORRESDALE AVE., 

Philadelphia 24, Pa.
JE 5-9643

<
i WILLIAM VALAITIS

Vitohuicpn cutomobilių 1
730-2 E. M oy amen ting Ava i

Philadelphia, Pa. 
TeL Howard 8-0596

J. MARKIEWICZ
AND

SONS, Ine.
Laidotuvių Direktoriai 
15 Trumbull Street 
New Haven, Conn. 
TeL LOcust 2-9229

BALTIMORE, MD. — Lap- 
krčio 23 d. sukanka 34 metai 
nuo Nepriklausomos Lietuvos 
kariuomenės atkūrimo. Lietu
vių Sąjungos "Ramovė” Balti- 
morės skyrius tą dieną rengia 
iškilmingą tos sukakties minė
jimą.

Iškilmės prasidės 10 vai. pa
maldomis Sv. Alfonso bažny
čioje už žuvusius už Lietuvos 
laisvę, dalyvaujant 154 Lietu
vių posto vėliavoms. Per mi
šias giedos Kauno valst. ope
ros solistas Ipolitas Nauragis.

Po pamaldų, 7 vai. vak. šv. 
Alfonso parapijos salėje įvyks 
iškilmingas posėdis ir koncer
tas. Posėdyje bus pranešimai 
Liet, kariuomenės temomis ir 
pagerbti kūrėjai — savanoriai 
ir Vyties kryžiaus kavalieriai. 
Koncerte dainuos solistas Nau 
ragis, akompanuojant- Halinai 
Leonienei.

Visi baltimoriečiai, o taip 
pat kaimynai vašingtoniečiai, 
o ypač jaunimas, kviečiami į 
minėjimą, mūsų laisvės die
noms .orisiminti ir pasisemti 
pasiryžimo ateičiai, ateities 
kovoms, nesgi mūsų visų di
džiausia ir švenčiausia parei-

ga — visomis išgalėmis ir viso
mis priemonėmis kovoti už 
mūsų tėvų žemės laisvę.

Pusė pelno, jei tokio būtų, 
skiriama Liet. kariuomenės 
invalidams šelpti. K. P.

TRAUN’S CAFE
N. E. cor. 16th Street 

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

Bes. Cheltenham 2562 
Philadelphia, Pa.

Tik iki Nauju Metų
Gaunamos beveik už pusę 

kainos tinkamiausios ilgiems 
žiemos vakarams ir Kalėdų 
dovanoms knygos:

ŠLIUPTARNIAI. Pirma kny
ga, kurioje tiek daug pasaky
ta apie Amerikos lietuvių gy
venimo sunkumus, vargus ir 
kovas dėl lietuvybės. 652 pus
lapiai, Jono šliupo, “dėdės” 
šerno ir kun. Demskio atvaiz
dai, kaina tik 3 doleriai.

ŠIRDIES RŪMAI. Amerikos 
lietuvių gyvenimo romanas, 
pirmas apie širdį, iliustruotas, 
450 puslapių, kaina 4 doleriai.

ČIKAGOS ŠEŠĖLIAI. Septy
nios novelės, baisesnės už Up
ton Sinclair’io RAISTĄ, iliuos- 
truotos, 316 puslapių, kaina 3 
doleriai.

Visos 3 knygos sykiu tik už 
6 dolerius! Bet šita beprotiškai 
numušta kaina galios tik iki 
Naujų Metų. Todėl nelaukite 
rytojaus, bet tuoj kiškite į vo
ką 6 dolerius ir siųskite:

Dr. Alg. Margeris, 3325 So. 
Halsted St., Chicago 8, III.

Persiuntimo kaštus apmo
kame.

DZŪKIŠKAS RYŽTUMAS '
NUGALI VISUS SUNKUMUS

CHICAGO, Ill. — Lapkričio 
4-tos dienos rinkimuose Chi- 
cagos lietuviai turėjo tris lie
tuvius kandidatus į valstybės 
ir miesto valdžios vietas: du 
į Chicagos miesto teisėjus ir 
vieną — į Sanitary District 
patikėtinius. Chicagos miestas 
yra demokratų įtakoj ir ten 
republikonams iki šiol nebuvo 
galimybių laimėti.

Adv. Antanas Lapinskas, 
kandidatavęs republikonų tei
sėjų sąraše, neturėjo rinki
minės laimės. Neturėjo jos ir 
joks kitas republikonų kandi
datas teisėjų sąraše: visi 12 
teisėjų išrinkti iš demokratų 
sąrašo. Tame sąraše buvo vie
nas lietuvis adv. Wells, ir jis, 
žinoma, išrinktas.

Prieš rinkimus daugeliui 
Chicagos lietuvių buvo aišku, 
kaip gal atsitikti su adv. Anta
nu Oliu — Santary District 
Prezidentu.' Jis turėjo rimtą ir 
didelę opoziciją.

Pirmiausia — visi demokra
tai būtinai norėjo Antaną Olį 
pašalinti. Norėjo jį pašalinti 
taip pat ir dalis repiįblikonų, 
su .kuriais; jis buvo bloguose 
santykiuose/jau visi metai ir 
po to, kai Jis. pasipriešino kai 
kuriems.’jų : vadovams, , kurių 
elgesys politiniame darbe ne
buvo užgįrtinas.

Antanas Olis tada pašalino 
iš savo įstaigos apie 35 jų glo- 
boiamus asmenis ir už tai jie 
buvo nasiryžę “atkeršyti” jam. 
Tuo tikslu” jie buvo susipėię 
su demokratais ir ragino “jų

įtakoj esančius republikonus 
balsuoti už demokratų kandi
datą — tūlą italą. Rinkiminėj 
propagandoj jie skleidė labai 
plačiai visokų šmeižtų prieš 
Antaną Olį. Bet jis turėjo pa
ramą visos spaudos Chicagoj, 
ir visos įstaigos, kurios rūpi
nasi geresne valdžia—užgyrė 
jo vadovybę Sanitary District 
įstaigoj ir net pristatė jį kaip 
pavyzdį kitiems. Tad nežiūrint 
aršios prieš Olį nukreiptos ak
cijos, jis laimėjo su nuostabiai 
didele persvara. Laimėjo ir vi
si bendradarbiai - republiko- 
nai.

Taigi, ateinantiems šešiems 
metams vėl turime Illinois 
valstybėj — įtakingoj valdžios 
vietoj taurų Amerikos lietuvių 
visuomenės atstovą, turime 
žmogų, kurs su visa Lietuvos 
laisvinimo byla ir lietuvių kul
tūros skleidimo ’reikalais yra 
tampriai susirišęs. Dabar — 
kada visa Illinois valstybės ad
ministracija perėjo *į republi
konų rankas, adv. Antano Olio 
įtaka neabejotinai yra dvigu
bai reikšmingesnė.

Chicagos lietuviai, o taip pat 
ir visi Amerikos lietuviai gali 
teisingai didžiuots laimėję, kai 
laimėjo adv. Antanas Olis. 
Reikia tikėtis, kad jo įgytas 
pasitikėjimas Illinois gyvento
jų ir republikonų partijos va
dovybės atidarys jam kelią į 
naują siekimą: to linki jam 
visi Amerikos ir viso pasaulio 
lietuviai. T. B.

7954 METROPOLITAN AVENUE 
MIDDLE VILLAGE 79, N. Y.

(Prie Šv. Jono kapų)

Paminklai ir nauzoliejai statomi visuose kapuose. Atdara 
kasdien, įskaitant sekmadienius ir šentadienius. 

Sutaupysite, pirkdami tiesiog iš gamintojų.
Tel. DA 6-2356

_ ________________________ j

Gyvoji Jėzaus Kristaus Bažnyčia
543 LEONARD ST., BROOKLYN, N. Y.

Moldos už ligonius kiekvieną sekmadienį 3 v. v. p. p. Ant
rasis Jėzaus sugrįžimas —- Jono Ev. 14-318. Nepaliksiu jūsų 
našlaičiais. Aš sugrįšiu jūsų pasiimti Būkite pasiruošę susi
tikti. Jėz. 55-6. Jieškokite Dievo, kol jis yra randamas, šau
kitės jo, kol jis yra arti. Lietuviškos giesmės. Pamokslinin
kas D. Diškevičius.
VISI KVIEČIAMI ATSILANKYTI. ĮĖJIMAS NEMOKAMAS^

STANLEY'SMmMARKET
KAZYS VALAITIS, Savininkas

PIRMOS RŪŠIES MĖSA IR KITI MAISTO DALYKAI

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

Nepriklausomo gyvenimo pir 
mieji metai slinko kovo ženkle 
ne tik fronte, bet ir valstybės 
vidaus gyvenime.

Svetimas lietuvių tautai ele
mentas, nepalankiai nuritei-

ANTANAS SODAITIS

AMSTERDAM, N. Y. — šio
je kolonijoje daugiausiai susi
telkę kauniškiai. Tačiau šiek 
tiek yra vilniečių ir suvalkie
čių — dzūkų. Prieš keliasde- 
šimts metų atvykę, jie Čia įsi
kūrė ir daugelis gražiai gyve
na. šį kartą iš jų tenka pami
nėti dzūką Vincą Aleksą.

Jis prieš 40 metų paliko sa
vo gimtąjį kraštą — Lietuvą. 
Gražiausias savo jaunystės die 
nas praleido tėviškėje Taba- 
rauskuose, Kalvarijos valsč., 
Marijampolės apskr. Sunku

IVY LEAF GRILL
Antonia Smith, Sav.

42 SCHUYLER STREET 
AMSTERDAM, N. Y.

WALLY’S 
RESTAURANT 
Geri žmonės, geri gėrimai, 

geras maistas 
865 BANK STREET 

WATERBURY, CONN. 
Tel. 3-9838

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

» REgent 9-4156

QUALITY MARKET
VICTOR ABECUNAS, Sav. 

356 PARK STREET, 
NBW BRITAIN, CONN.

GREITA PAGALBA
SAK-SAK OINTMENT. Nauja 

mo$tis, naujai sudaryta pagal vėliau
siu 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 (hemorrboidai) ir dėl niežėjimo 
kojų (atlete’s foot). Gal bandei vi
sokius, tai dar išbandyk geriausius. 
Užtikrinam pasekmes. arba pinigus 
grąžinam. Kaina $3.00.

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

John Baltaduonis
FRANKFORD AVENUE

CAFE
1700 Frankford Ave^

PHILADELPHIA. PA. 
w—-------------------------- s

jam buvo skirtis su namiš
kiais, lygiais ir . derlingais lau
kais, vingiuojančiu upeliu ir 
prie namų banguojančiu ežeru, 
kuriuo netik, žavėjosi, bet daž
nai Irstydamasis su kaimo jau
nimų dainuodavo “Tris dzie- 
nas tris nakcis keleliu ėjau”.

Kada artinosi laikas eiti į 
caro kariuomenę, Vincas Alek
sa, paliko savo mielą gimtinę 
ir išvyko už jūrų marių lai
mės ieškoti. Nors į Ameriką at 
važiavo ne su' tuščia kišene, 
bet visvien pradžia jam buvo 
sunki ir varginga. Tačiau dzū
kiškas ryžtumas padėjo Alek
sai pirmuosius sunkumus nu
galėti. Amsterdame jis susira
do savo gyvenimo drauge Sofi
ją Karbočiūtę ir su ją sukūrė 
šeimą. Bet vos tik pradėjus 
jiems laime džiaugtis, prasidė
jo pirmasis (pasaulinis karas ir 
Vincas Aleksa buvo pašauktas 
į US armiją. Ir vėl nauji rū
pesčiai bei sunkumai.

Karui pasibaigus, grįžęs iš 
kariuomenės sunkiai dirbda
mas šiek tiek susitaupęs pini
gų bandė eiti į biznį, bet kai 
tik tuo metu buvo sunkūs lai
kai. Tad atsisakęs nuo biznio 
nusipirko didelį ūkį, kurį per 
keliolika metų .pavyzdingai ve
dė ir tvarkė. Visi jo prieteliai 
lietuviai atsilankę pas jį į ūkį, 
ne tik nuoširdžiai buvo sutikti 
bei pavaišinami, bet reikalui 
esant gaudavo iš jo ir medžia
ginę paramą.

Beūkininkaudamas išaugino 
du sūnus kaip ąžuolus: Joną, 
Jeronimą ir dukrelę Jeanę, ku
rią dabar leidžia į mokslus.

V. Aleksa, pardavęs ūkį Am
sterdame nusipirko d vie jus 
namus ir atidarė saliūną. 
Aleksai yra labai malonūs ir 
nuoširdūs žmonės. Todėl ir blz 
nis jiems gerai sekasi. Pas ji 
lankosi ne tik lietuviai, bet ir 
kitataučiai.

Be to, V. Aleksa yra susipra
tęs lietuvis. Skaito lietuvišką 
spaudą, o su Vienybe labai se
niai suibičiuliavęs. Tremti
niam atjaučia ir jiems padeda. 
Iš Vokietijos prieš tris metus 
parsikvietė savo brolio sūnų J. 
Aleksą ir Miškinių šeimą iš 4 
asmenų. Jis juos maloniai pri
ėmė, daug kuo aprūpino ir pas 
save apgyvendino. Amsterda- 
mišklai tremtiniai dažnai pas 
jį apsilanko. Jis jiems daug 
papasakoja gražių atsiminimų 
Iš Lietuvos, o progai pasitai
kius mėgsta dainuoti lietuviš
kas liaudies dainas.

Jonas Miškinis

Chicagos lietuviai užbaigs metus
didele Margučio muzikos iškila

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

Jau taip įsigyveno, kad Chi
cagoj kiekvienų įmetu baigoj 
Margutis surengia didelę mu- 

> zikos bei dąįįįį , iškilą. Šiais 
metais }i jvylcš' ‘gruodžio 28 
dieną — Orchestra Hali rū
muose, kuriuose telpa' per 3,000 
klausytojų.

Jau paskelbta, kad tos meti
nės tradicinės iškilos progra
mai atlikti kviečiamas žino
mas pianistas iš Argentinos 
Andrius Kuprevičius, šis pia
nistas yra įsikūręs Argentinoje 
ir savo gastrolėmis pagarsėjo 
Pietų Amerikos valstybėse. 
Programoj dalyvaus Chicagos 
simfonijos orkestras, kuri di- 

■ riguos muzikas Aleksandras 
Kučiūnas.

Vokalinę programos dalį iš
pildys geriausios Amerikos lie
tuvių jėgos: Algirdas Brazis, 
Anna Kaskas ir kt.

Prieš metus Margutis yra 
paskelbęs muzikos konkursą, 
kurio terminas baigiasi lapkri
čio 1 dieną. Jei jury komisija 
ras iš prisiųstų kūrinių ką nors 
premijuotiną, tai neabejotinai 
—premijuotas kūrinys bus pir
mą kartą pristatytas gruodžio 
28 dieną. Premija už kūrinį 
paskirta $500.00.

šiuos tradicinius lietuvių ir 
dainos didesnius pasirodymus 
yra pradėjęs velionis A. Vana
gaitis. Dabar Margutis — jojo 
palikėj as — juos tęsia kasmet 
toliau. Chicagos lietuviai šias 
platesnio- muzikos šven
tes priima sū geru nusiteikimu 
ir visados su kaupu pripildo 
salę. Jose nemažai dalyvauja

ir amerikietiškos visuomenės, 
visados Chicagos amerikiečių 
spauda plačiai įvertina ir pri
stato savo skaitytojams, kaip 
aukštą lietuvių kultūros pa
sirodymą Amerikoj.

Visi laukia BALFo 
Seimo ir banketo

BOSTON, Mass. — Visas Di
dysis Bostonas, Worcester, 
Brockton, Norwood ir kitos 
Naujosios Anglijos kolonijos 
sujudusios ruoštis Balfo Sei
mui, įvyksiančiam Hotel Stat
ler, Bostone sausio 9 ir 10 die
nomis.

Draugijos,, organizacijos po
sėdžiauja, kaip daugiausia bū
tų galima Balfo Seimui pagel
bėti. Bostonas ir Nauj. Angli
ja stengiasi Balfo Seimą pada
ryti įdomų.

Neseniai čia lankėsi iš Cent
ro Jonas Valaitis, kviesdamas 
draugijas ir veikėjus pagelbėti. 
Lapkričio 13 d. Bostone, o lap
kričio 14 d. Worcester, Mass, 
lankysis iš Europos . grįžęs 
Balfo Centro pirmininkas 
Kan. Dr. J. B. Končius..

Kai tik sėsi prie stalo ir pil
na burna kąsi duoną, atsi
mink, kad yra žmonių, kurie 
dėl senatvės ar nesveikatos 
negali užsidirbti ir nepažįsta 
tos laimės — turėti duonos 
kasdieninės. Tai mūsų ligoniai 
ir seneliai Vokietijoje. Paskirk 
jiems nors trupinėlį nuo savo 
riekės.

LINKSMAS VAIDINIMAS
Pirmą kartą šį rudenį New Jersey valstybėje! Juokų iki 

ašarų! LINDENO vaidintojų trupė 

1952 m. lapkričio'22 dieną, šeštadieni
LIETUVIŲ LAISVĖS SALĖJE,

2nd St. ELIZABETH, N. J.

“TETA IŠ AMERIKOS”
stato 3 veiksmų linksmą KOMEDIJĄ — premjerą 

Vaidina geriausios New Jersey jauniausios pajėgos 
Veikalą režisuoja ALFA PETRUTIS.

Dekoracijas pritaikė — VYT. KVEDERAS.
Vaidinimo pradžia 6 vai. 30 min. vak. šakių 9 vaL vak.

Groja ALG. KAČANAUSKO šokiu kapela
Bilietų kaina įskaitant mokesčius — $1.25.

Maloniai visus kviečia atsilankyti
LINDENO VAIDINTOJAI

i

UNION BRONZE FOUNDRY
High Grade Bronze CastingsUi

SAVININKAS
(Pėda nu© Union Avenue)

Bridgeport, Conn.
TEL.: 3-4696

PHILADELPHIA, PA
MALONI LIETUVIŠKA UŽEIGA

M'i'YtiCrt'W BALCHIUNAS. SAV. 
113 SOUTH 34th STREET 

Arti Pennsylvanijos Universiteto

PETER DAVIDONIS
VYNAI — LIKERIAI — ALUS 

2327 Brown Street Philadelphia, Pa.

ADAMS’ CAFI
RESTORANAS IR BARAS

941 SPRING GARDEN, PHII
TeL PO 5-9785

T

TRAUN’S BAR
AUGUST TRAUN, Sav.

N. E. cor. 7th and DAUPIHN STREET, PHILADELPHIA, PA.
TeL PO 5-9566

HOLLYWOOD INN & HALL
ELZBIETA RUDAUSKIENĖ, 

Savininkė
Baras Ir salės pramogoms

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

--------------------------------------------------------------------———1

kęs jaunai valstybei, skverbėsi 
į jos organizmą su destrukty
viais užmąsčiais ir dažnai kur 
savo akiplėšiškumu nustelbda
vo krašto šeimininkus lietu
vius. Tokia padėtis reiškėsi ir 
pirmose Lietuvos universiteto 
gyvenimo dienose. Be to, ne
maža dalis lietuvių studentų 
buvo srovinio, Lietuvai sveti
mo, ar net priešingo judėjimo 
įtakoj.

Tokiai atmosferai esant, pa
triotiškai nusiteikusiems stu
dentams rūpėjo sutelkti tą 
jaunimą, kuriuose ruseno ne
svetimų doktrinų sustingusi 
partinė ideologija, bet gryna 
pieilė savo tautai ir kraštui. 
Tokio nusistatymo vyrai ilgai 
nedelsdami, sukruto veikti.

Pirmas tautiškos studentų 
korporacijos steigimo reikalu 
1922 metų pavasarį Tėvynės 
Balse pasisakė V. Gustainis. 
Tų pačių metų rudens semes
tre, lapkričio mėn. 11 d. uni
versiteto senatas ^patvirtino 
naujai steigiamos korporaci
jos įstatus, o rytojaus dieną 
universiteto salėje įvyko kor
poracijos viešas susirinkimas.

Steigėjų eilėse buvo teisi- 
, ninkas V. Banaitis, teis. J. Ba- 
taitis, teis. A. Drevinskas, teis. 
J. Dargis, Dr. A. Dumbrys, 
žurn. V. Gustainis, Dr. L. Mus
teikis, teis. J. Pikčilingis, Dr. 
Juozas Vileišis, Dr. S. Virkutis, 
ir dar vienas kitas, kurių pa
vardžių, čia Amerikoj, nepasi
sekė patirti. Aišku, kad tuo 
metu, steigėjai buvo gryni 
studentai ir akademinių moks 
lų laipsnių neturėjo, ši naujai 
įsteigtoji organizacija pasiva
dino lietuvių studentų tauti
ninkų koproracija “Neo Lithu
ania”, atseit, “Naujoji Lietu
va”, taigi jos vardas buvo sim
boliu naujai atgimusios Lietu
vos valstybės.

• Tai buvo pirmoji Lietuvos 
universiteto korporacija. Se
nesnės karto§ Lietuvos studen
tija, ėjusi mokslus svetimuose 
universitetuqse, organizacijos 
sukurtos korporacijos pagrin
dais neturėjo. Jos lietuviškoji 
veikla reiškėsi organizuotai 
dažnai pridengiama šalpos 
draugijų vardu. Nepriklauso
ma Lietuva jau sudarė sąlygas 
Lietuvos studentijai laisvai or
ganizuotis vakarų galių stu
dentų pavyzdžiu.

Įsikūrus pirmajai korporaci
jai kai kas priekaištavo, kad 
tai yra kopijavimas vokiečių 
universitetų korporacijų.

Toks galvojimas yra klaidin
gas ir priekaištavimas nepa- 
matuotaą. Studentų korpora
cijos yra ne vokiečių kūrinys. 
Jos yra kilusios viduramžy 
Italijos universitetuos ir ten 
paplito po vakarus.. Pirmoji 
Lietuvos u-to korporacija tu
rėjo savo lietuvišką ideologiją, 
vadavosi tautiniais papročiais 
ir gaivino senas tradicijas. 
Naujoj organizacijoj galėjo pa 
sitaikyti kai kas ir svetimo, o 
gal teisingiau kai kas bendro 
visom tautom ko niekados ne
išvengs nei viena organizaci
ja nei pati visuomenė.

Korporacija “Neo Lithuania” 
savo šūkiu pasirinko žodžius 
“Pro Patria” — “Už Tėvynę”.

galvose gimusi doktrina, bet 
kilusi iš pačios tautos, jos in
teresų > ir gaivališko troškimo 
būti ir gyventi.

Adv. Vyt. Abrahis, Taut. Akad.
Korp. Sambūrio pirmininkas

Į tokią korporaciją kelias 
buvo atviras kiekvienam lietu
viui studentui, nežiūrint kuria 
religiją jis išpažintų. Tačiau 
jo įsitikinimai turėjo būti su
derinti su tautinės minties ide 
ologija, o dorovės principai 
grindžiami krikščionybės dės
niais.

Akademiniam gyvenime lie
tuviškoji studentija greit pa
juto naujos organizacijos įta
ką. Ji įnešė lietuvišką dvasią į 
visą studentų gyvenimą.

Neo Lithuania korporacijai 
vadovaujant buvo laimėta lie
tuviškos studijos- kova prieš 
inter nacionalistini gaivalą, ga
na stipriai mėginusiam reikštis 
jaunam Lietuvos universitete. 
Korporacija netik ‘patraukė i 
save gausias eiles jaunuolių, 
bet plėsdama savo veiklą, ke- 
lerių metų eigoj, įsteigė eilę 
taip vadinamų broliškų korpo
racijų. Tos pačios krypties stu
dentės persiorganizavo į mer
gaičių korporacija “Filiae Lith 
uania”. žemės ūkio akademi
joj buvo įsteigta korporacija 
“Jaunoji , Lietuva” prekybos 
institute Klaipėdoje — “Her- 

t cųs Mpnte’; . (vardas prūsų su
kilėlio prieš kryžiuočius) ir 
tremtinių studentų studijuo
jančių Vokietijoj korporacija’ 
“Viltis”

Pačiam Lietuvos u-te “Neo- 
Lithuania” pavyzdžiu įsisteigė 
eilė korporacijų su kuriomis 
palaikyta glaudūs bendradar
biavimo ryšiai. Net ir priešiško 
nusistatymo kai kurios akade
minės organizacijos persiorga
nizavo korporacijos pagrindais 
ir perėmė pradėtas N. L. kurti 
tradicijas.

Tautininkiškoji studentija 
savo įtaką plėtė ir už univer
siteto sienų. Ji davė pradžią 
moksleivių draugovei ir tautiš
kąja! kaimo jaunuomenės or
ganizacijai “Jaunoji Lietuva”, 
korporantai aktyviai dalyvavo 
ir kitose visuomeniško pabū- 
džio organizacijose, kur tik 
buvo liečiama Lietuvos reika
lai. Buvo pradėta glaudus ben
dradarbiavimas ir su kitų ša
lių studentais. Ypač nuoširdūs 
ryšiai buvo su latviais ir es-

tais. Nekartą korporacijos sve
čiai buvo ir švedai.

Korporacijos veiklai daug 
padėjo jos įsigytieji rūmai. Jie 
buvo pastatyti visuomenės au
komis kurių nemažą dalį suau 
kojo Amerikos lietuviai. Aukų 
rinkimui Amerikoj vadovavo 
Juozas Ginkus ir Pranas Nar
vydas, todėl korporacija įver
tindama Amerikos lietuvių žy
mią paramą, J. Ginkų ir P. 
Narvydą išsirinko korporacijos 
mecenatais. Įsigytieji namai 
sudarė korporacijos židinį. 
Juose vyko ne vien korporaci
jos gyvenimas, bet jie tapo 
tautiškojo judėjimo centru. Be 
to, namai buvo nuolatinė pa
stogė studijuojamo jaunimo 
tuo lengvindami sąlygas siekti 
mokslo tiems kurių ištekliai 
buvo maži.

Organizacijos reikalams ir 
tautiškai minčiai papuliarinti 
korporacija pradėjo leisti žur
nalą Jaunoji Lietuva kuri grei
tai virto to paties vardo moks
leivių organizacijos laikraščiu. 
Vėliau buvo leidžiamas dvisa
vaitinis laikraštis Studentų 
žodis, o po šio žurnalas Aka
demikas.

Korporacijos garbes nariais 
tapo tautinės ideologijos pirm- 
takūnai. Pirmuoju garbės na
riu korporacija išsirinko kan. 
J. Tumą-Vaižgantą. Jis korpo
racijos įsteigimą pasitiko šiais 
žodžiais/ “Pajutau naujus šalt 
kalvius naujai grandžiai kalti, 
tautinei krandinei tęsti”...

Vėliau garbės nariais buvo 
išrinkti Dr. Jonas Basanavi
čius, inž. Petras Vileišis, B. K. 
Balutis, Jonas Jablonskis-Ry- 
giškių Jonas, Antanas Smeto
na ir pral. Jonas Maironis — 
Mačiulis. .
. šie tautinės minties reiškė
jai kėlė ir stiprino jaunų aka
demikų dvasią. Korporacijos 
uždavinys ir buvo padėti stu
dentui susidaryti stiprią pa
saulėžiūrą, kad išėjęs į gyveni
mą, tvirta ir valinga dvasia 
prisidėtų prie tautinės .kultū
ros kėlimo.

Iš korporacijos eilių išėjo 
nemaži kadrai iįvairių sričių 
dąrbininkų; profesinių gydyto
jų, inžinierių, pedagogų, teisė
jų, advokatų, ekonomistų, 
aukštų valdininkų ' ir kt.

Nė vienas jų nenutraukė ry
šių su koiporacija, buvo ištiki
mi jos šūkiui “Pro Patrih” ir 
kaip korporacijos filisteriai ar
timai su ja bendravo tartum 
su gimtaisiais namais.

Kada Lietuvą užgriuvo ne
laimės, viena ir kita okupacija, 
korporacijos nariai skaudžiai 
tai pajuto! Nereikia nei minė
ti, kad pati organizacija buvo 
uždaryta, jos namai ir turtas 
atimta, o nariai tapo išblašky
ti ir pasijuto daugiau perse
kiojami nei kitų organizacijų 
žmonės, kalėjimas, trėmimas, 
koncentracijos stovyklos ir 
mirtis nuo priešo rankos išti
ko ne vieną tos šeimos narį. 
Tačiau tų žmonių dvasia ne
buvo palaužta. Turima gražių 
aukojimosi tėvynei pavyzdžių, 
kurie tik ateity tegalės būti 
paskelbti.

(Nukelta 1 6 psL)

M. STONYS

PĖDA IR PĖDAS
Laikraščiuose nuolat maišo

mi šie du lietuviški žodžiai.
PĖDA — ilgio matas, ang

liškai vadinamas FOOT. Pa
vyzdžiui. Upės gilumas 26 pė
dos. Pėda lygi 12 colių. Kelio 
plačiausia vieta — 38 pėdos. ■

PĖDAS — nuplautų rugių 
(javų) ar pupų kūlelis. P*a- 
vyzdžiai. Rugius ir kviečius ri
šame į pėdus. Geros rišėjos 
(rinkėjos) pėdai dailūs, nesu- 
įrę. Vyras kaip pupų pėdas.

Solidarumo šventė
Mūsų scenose ir feljetonuose 

mėgstama pašiepti “idealus už 
miršusius dolerio garbintojus”. 
Ir mes, žiūrovai ar skaityto
jai, per nesusipratimą juokia
mės... iš savęs. Nes kas jie iš 
tikrųjų yra, tie nelemti “dole
rio garbintojai”? Gi, mes pa
tys. Išvyti iš namų, netekę 
visko, panikiškai bijome “juo
dos dienos” ir todėl sunkiai 
uždirbtąjį dolerį taupėme, kad 
ligoj ar senatvėj (kuri dauge
liui mūs ne už kalnų) netekę 
darbingumo, neliktume gatvė- - 
j e, nepasidarytume- našta ki
tam. . .

Užuot šaipytis, turėtume 
džiaugtis, kad mūsų dauguma 
negyvena lengvapėdiškai “iš 
rankos į bumą”, kad ne tik 
nenori apsunkinti kitų ateity
je, bet stengiasi sudaryti są
lygas, kad. reikalui esant, ga
lėtų pagelbėti kitiems, • kurie 
ne dėl savo kaltės, - atsidurtų 
nelaimėj-e. ‘;

O tokių, likimo nuskriaustų 
tautiečių jau dabar turime. 
Karo nualintoje Europoje, kur 
milijonai savų piliečių skursta ; 
kiekvienoje valstybėje, mūsų 
priverstiems tenai pasilikti pa
bėgėliams ' žmoniškai įsikurti 
neįmanoma. Medžiaginio skur
do slėgiama savijauta pasida
ro dar sunkesnė, kai laiks nuo 
laiko atsiranda baimė patekti 
į nagus -tų, nuo kįįrių jie, pa
likdami viską, buvo pabėgę.

BALFas, rūpindamasis anais 
■nuskriaustaisiais, sudaro ' gra
žią tradiciją, kasmet rengda
mas Vajų, kurio kulminacinis 
punktas yrą Koncertas — pa
baigtuvės. šis koncertas pasi
darė lyg kokia mūsų solidaru
mo šventė, nes, lankydamiesi 
jame, mes ne tik susitinkame 
su seniai nematytais priete- 
liais, ne tik džiaugiamės gra
žia lietuviška daina ar giesme, 
ne tik turime progą pasiklau
syti pasaulinio mąsto lietuvių 
solistų, bet žinome, kad mūsų 
išleisti šiame koncėrte dole
riai, nuneš mūsų nelaimin
giems broliams ir seserims 
nors truputį džiaugsmo.

Taigi, nepasigailėkime laiko, 
nepasigailėkime nors ir sun
kiai uždirbto, bet protingai su 
taupyto dolerio, ir nuvykime į 
šių metų BALFo Koncertą, 
rengiamą Lost Battalion salė
je, Elmhurst, N. Y. lapkričio 16 
dieną. Leopoldas Dymša

Neseniai buvo paminėta Vy
tauto Didžiojo Universiteto 30 
metų sukaktis. Jo augžtas ly
gis ir nepaprasta reikšmė mū
sų tautai padarė jį mūsų kul
tūros branduoliu.

Tremtyje šio universiteto 
darbą dalinai perėmė ir tęsė 
Baltijos Universitetas Ham
burge bei Pinneberge, kuris 
nustojo veikti lygiai prieš tris 
metus, t. y. 1949 m. rudenį. 
Nors Vytauto Didžiojo Univer
sitetas nenustojo veikti, deja, 
jo tikslas Ir auklėjimo būdas 
pasikeitė ir jau nebetarnauja 
tiems aukštiems idealams, ku
riems jis buvo numatytas. Da
bar jo uždavinys yra sukurti 
sovietinį žmogų.

Daugelis profesorių ir stu
dentų atsidūrę vakaruose 1945 
m. būtų patekę į dvasinį skur
dą, jeigu nebūtų susikūręs 
naujas mokslo židinys, kuris 
bent kukliai galėtų tarnauti 
buvusiems idealams. Vokiečių 
universitetai tuomet dar ne
veikė, ir jaunimas turėjo pra
leistų savo aktyviausias dienas 
niūriose stovyklose. Vien lie
tuviams sukurti augšto moks
lo židinį tuometinėse sąlygose

DR. F. BINTAKYS

buvo neįmanoma. Bendromis 
visų trijų Pabaltijo tautų moks 
lo personalo jėgomis, studentų 
pagalba, ir anglų valdžios pa
lankumu įsikūrė Baltijos Uni
versitetas Hamburge 1946 m. 
pradžioje. Jo uždavinys buvo 
tęsti buvusias Baltijos tautų 
universitetų tradicijas. Pirmo
sios paskaitos pradėtos skaity
ti 1946 m. kovo mėn.

Universitetas pradėjo savo 
darbą su apytikriai 2000 stu
dentų. Buvo daugiau užsire
gistravusių, bet, atsidarius vo
kiečių universitetams, jie rado 
naujas galimybes ir neatvyko. 
Studentų tarpe buvo 700 lietu
vių. Suaktyvėjus emigracijai 
studentų skaičius mažėjo ir 
universiteto uždarymo metu 
buvo likę tik apie 500-studen
tų.

Mokslo ipersonalas susidėjo 
iš visų trijų tautybių: lietuvių, 
latvių ir estų. Jų tarpe buvo 
Kauno, Vilniaus, Talino ir Ri- 
gos buvę universitetų rekto
riai: Mykolas Biržiška, Grav- 
rogkas, Kaho ir Laube. Uni
versiteto prezidentais buvo

Keliauju per Kanadą (3) Henrikas Žemelis

Ateina ruduo, ir nykioj kasdienybėj ge
riausias Tavo draugas bus lietuviškoji 
knyga. Skaityk naujausias “Gabijos” lei
dyklos išleistas knygas — žymiųjų mū
sų rašytojų kūrinius:

JURGIS JANKUS

PAKLYDĘ PAUKŠČIAI
“Knyga skaitytoją įstengia suintriguoti nuo pačių pirmų
jų puslapių, priverčia romaną skaityti neatsitraukiant ligi 
paskutinio puslapio...” — Nepr. Lietuva (H. Nagys).
I tomas f' psl., kaina $2.20, II tomas 225 psl.., $2.60

NELĖ MAZALAITĖ

.MĖNUO, VADINAMAS MEDAUS
‘'...knyga iš tikrųjų rimta ir įdomi”. — Naujienos (P. Du- 
lakis). — “Ji skaitosi lengvai, talpina dailių gamtos vaiz
dų'” — Draugas (A. Landsbergis).
220 psl., kaina $2.50

JURGIS SAVICKIS

RAUDONI BATUKAI
“Raudonieji batukai” tikrai šviežia ir didelė knyga. Ji 
yra meisteriška'”. — Gabija (J. Aistis). ------  “Jurgis Sa
vickis — novelės meistras”. — Draugas (A. R.).
134 psl., kaina $1.50

MOTIEJUS VALANČIUS

' VAIKŲ KNYGELĖ
Knygelė skiriama visiems: ir jauniems ir suaugusiems. Pir- 

, mieji ras gražiausių apsakymų ir pedagoginių pamokymų,
o suaugusieji galės pasimokyti gražiausios mūsų gimtosios 
kalbos stiliaus.
16Č psl.. kaina $1.80 ’

STEPAS ZOBARSKAS

= t DOLERIS Iš PITSBURGO ‘
Tai. lengvu, gražiu stiliumi parašytos dvi apysakaitės, skir
tos jauniems skaitytojams. Apysakaičių veiksmas vyksta 

'i Lietuvoje. Iliustruota dailininkų P. Osmolskio ir V. Vi jei*
kio piešiniais.
57 psl., kaina 80 c.

j: JUOZAS KĖKŠTAS

RAMYBĖ MAN
iĮ Jauno, bet spėjusio parodyti savitą veidą, rašytojo poezi-

joi rinkinys.
t 45 psl., kaina 80 c.

Rašykite leidyklai laiš
ką, ir knygos Jums bus 
atsiųstos į namus.

GABIJA
335 Union Ave., Brooklyn 11, N. Y.

profesoriai Gulbis, Stanka ir 
Strums. Lietuvių rektoriais 
buvo profesoriai Manelis, Pu
zinas ir dr. Bintakys. Mokslo 
personalas susidėjo iš apytik
riai 180 narių ir profesorių 
svečių.

Buvo fakultetai su posky
riais. Mokslinės priemonės 
dalinai buvo atsivežtos iš se
nųjų universitetų, dalinai su
pirktos Vokietijoje, dalinai 
gaunamos vietoje arba skoli
namos iš Hamburgo Hansos 
Universiteto, su kuriuo buvo 
sklandus bendradarbiavimas. 
Pinneberge buvo net Vytauto 
Didžiojo Universiteto chemi
jos institutas ir mechanikos 
dirbtuvės, kurias vokiečiai, pa
sitraukdami iš Lietuvos, buvo 
perkėlę į vakarus ir kurias 
prof. Čiurlys netikėtai atrado.

Biblioteka U-te susidarė 
iš 12,000 tomų, kurių dalis 
gauta iš Amerikos lietuvių or
ganizacijų. Personalo parašyti 
vadovėliai buvo spausdinami 
mažoje universiteto spaustu^ 
vėje.

Be mokymo darbo buvo at
liekami ir moksliniai bei tyri
mo darbai. Universitetas išlei-, 
do apie 70 mokslinių darbų ir 
turėjo ryšius su daugiau kaip 
200 žinomų universitetų visuo
se kontinentuose, su kuriais 
koresponduodavo ir pasikeis
davo moksliniais darbais.

Baltijos Universitetas, kaip 
iš augščiau paduotų duomenų 
jiškėja, neturėjo tikslo vien
pusiškai auklėti akademini 
jaunimą, bet garbingai tęsė. 
Baltijos tautų universitetų tra 
dicijas.

Nors universitetas tegyveno 
vos 31/2 metų, tačiau jo reikš
mė buvo didelė ne tik studen
tams, bet ir mokslo persona
lui. Pastarieji turėjo galimy- - 
bes dirbti dėstymo ir mokslinį 
darbą, o akademinis jąunimas 
įsigijo žinių, subrendo akade
minėje dvasioje, įsigijo dįplo- 
mus ir pasiruošė emigracijai 
arba galėjo persikelti i kitus r 
universitetus ir ten tęsti savo 
studijas. Kiti universitetai pri- 
.pažino išeitą mokslą ir studen 

. tams neręikėjo kartoti išeito 
dalyko. Diplomaniaf " galėj’o 
baigti savo diplominį dar
bą -Amerikoje ir gavo ten sa
vo universiteto baigiamą pa
žymėjimą. - ' ■

Universitete dirbo trys tau
tybės sklandžiai ir darniai, 
profesoriai ir studentai gyve
no po vienu stogu, visi atliko 
savo pareigas sąžiningai ir 
drausmingai. Tai buvo pati 
demokrtatiškiausia institucija; 
Kartu tai ir buvo įrodymas, 
kad trys tautos gali, bendrai 
dirbti ir nugalėti visas kliūtis 
be jokių aštrių žodžių ir dis
kusijų. Baltijos Universitetas 
suartino labiau lietuvius, lat
vius ir estus ir dėjo pagrindą 
dar glaudesniam bendradarbia
vimui ateityje. Nors Baltijos , 
Universitetas prieš 3 metus 
nustojo egzistavęs, tačiau jis 
turės savo vie*ta Baltijos tautų 
kultūros istorijoje 1940 m. 
rusrsėio mėn. 30 d. universiter 
tas buvo uždarytas iškilmin
game nosėdvie, kuriame daly
vavo Pinneberge like profeso
riai, studentai ir svečiai.

Trumpi žodžiai, bet jų pras
mė .gili ir plati. Jos prasmės 
galime j ieškoti ir istorinės 
Lietuvos didžiųjų kungaikščių 
žygiuose ir vėlyvesniam jos 
laikotarpy, kada prasidėjo lie
tuvių tautos atgimimas. Tau
tinė mintis brendo tų vyrų šir
dyse, kuriems terūpėjo savos 
tautos išlaikymas ir išlaisvini- 
nimas. Todėl ryškiausieji tau
tinės ideologijos kųrėjai yra 
Dr. J. Basanavičius su Aušra, 
Dr. V. Kudirka su Varpu ir vi
si tie, kurie jų darbus rėtnė. 
Tokiu keliu ėjo Petras Vileišis, 
kan. J. Tumas-Važgantas, A. 
Smetona ir kt. Jie spietėsi apie 
laikraštį Vilti, kuri žymiai vė
liau pakeitė Vairas. Viltimi bu 
vo skatinatna į bendrą darbą 
lietuvių tautos labui.

Čia ir išryškėjo tautinio so
lidarumo ir vienybės idėja ta
pusi vidurio srovės kelrodžiu.

šios minties esmė glūdi ir 
korp. N. L. Sūky “Pro Patria”. 
Taigi korporacijos N. L. ideo
logija neatneštlnė iš svetur, 
nedirbtinė ir ne mokslininkų

VYRAI IR MOTERYS GERIA SKYRIUM
Vos pervažiavus sieną, kiek* 

vieną amerikietį laukia neti
kėtumai, kurie jautresnį turis
tą gali net iš lygsvaros išvesti. 
Ar gali kam nors ateiti į gal
vą mintis, kad toji kaimynė 
Kanada pvz. nereikštų pagar
bos amerikoniškam doleriui, 
tam praeities ir dabarties eko
nominio . pasaulio viešpačiui, 
kuris visuose kraštuose su pa
garba ir nuolankumu buvo 
sutinkamas ir labai mielai pri
imamas. Tas amerikoniškas 
doleris buvo pasipūtęs į tokią 
puikybę, kad dar ir šiandien 
vaikšto masės nuomonė, jog 
mes nugalėsime komunizmą 
be ginklų ir kbvos — mūsų do
leris prives kapituliuoti visus 
tuos, kurie šiaušiasi prieš Ame
riką...

Ir tai tokio didingo galvoji
mo metu kaimynė Kanada iš
krečia pokštą, labai paprastą 
—imdama amerikonišką dolerį

atskaito 5 centus. Būdavo lai
kai, važiuoji skersai ir išilgai 
Kanados, kaip tikras bajoras, 
nes kur tk iš pinignės parodai 
žaliuką — tuoj patarnautojai 
lenkiasi iki žemės, mielai šyp
sosi ir giria .tavo išvaizdą, pro
tą ir net sulūžusį automobilį. 
Dabar gi, viskas staiga pasi
keitė — priima tą tavo dolerį 
labai šaltai, dar šalčiau atskai
to tuos 5 centus ir visur kur 
gauni grąžą tik amerikoniš
kais pinigais.

Tokia, sakyčiau, kvaila ir 
nepakenčiama ekonominio gy
venimo Išdaiga amerikiečiui 
yra tiesiog peilis po kaklu. Ir 
tai suprantama. Iki šiol bent 
kontinente niekas neišdrįso pa 
reikšti abejonę, kad pinigas 
nėra pagrindinis ir lemiantis 
veiksnys toje susiraizgiusioje 
pasaulio būklėje. Kai kurie net 
sako, kad daug svarbiau, ne 
tas pats pinigas, »bet rankos Ir 
galva, kuri tą pinigą skirsto.

Tačiau visos tos abejonės 
reiškiamos daugumoje ne čia, 
bet anapus vandenyno, su
griautoje ir nualintoje. Euro
poje, kurią amerikiečių doleris 
nori ant kojų pastatyti, kaip 
pylimą prieš besiveržiančią ko 
munizmo bangą. Ten net drįs
tama iš amerikiečių juoktis ir 
jų duosnumą išnaudoti. Čia 
reikėtų tik prisiminti, kaip 
europiečiai išnaudojo Marsha
ll© planą. Gi satelitiniuose 
kraštuose apie Ameriką yra 
nukaltas net toks terminas: 
giant with a peanut head.

Bet grįžkime prie eilinio ka
nadiečio, kuriam toji filosofi
ja visai nereikalinga, nes jis 
tuos pačius veiksmus atlieka su 
paprastos aritmetikas pagel- 
ba: iš 100 atima 5 ir išmoka 
95. Tai ir viskas. Lygiai toji 

» filosofija nedomina eilinio a- 
meriklečio turisto, užtat aš vi
siškai nenustebau pamatęs to
kį vaizdą.

Vienoje benzino pardavimo 
stotyje tarp amerikiečio turis
to ir džentelmeno kanadiečio 
vyksta smarkus ginčas, vis dėl 
tų pačių 5 centų. Amerikietis 
nenori nusileisti, o kanadietis 
mandagiai aiškina, girdi, čia 
jis nieko dėtas, toks valdžios 
patvarkymas. Kai aš prisiarti
nau prie jų, amerikietis atsi
sukęs J mano pusę, su aiškiu 
nepasitenkinimu kalbėjo:

— Matai, koks akiplėšišku
mas. Man aiškina, kad mūsų 
doleris niekam vertas. Visas 
pasaulis jį gerbia, o čia atsira
do kažkokia Kanada, kuri ban
do iš mūsų juoktis...—

Aš visiškai pritariau kolegai 
turistui, nes ir man toji tvar
ka nepatiko, bet, sakau, kąžin 
ar mes tryse Išspręsime mūsų 
valstybių ekonominius klausi
mus. Turistas, matyt buvo prie 
šingos nuomonės ir protesto 
ženklan, pasuko atgal Ameri
kos pusėn...

Nemažesnę nuostabą išgy
vena pirmą kartą keliaujantis 
turistas ir tada, kai jis užsi
mano paragauti kanadietiško 
alaus, kuris visų pripažįsta
mas geresnis už mūsiškį. Kai

prieini prie aludės, kaip taisy
klė, pamatai dvejas duris, ant 
kurių kabo tokie užrašai: mo
terims ir vyrams. Tie, kurie 
yra įpratę panašius užrašus 
matyti ant kitų “įstaigų” durų, 
kartais susiduria su keblu
mais, bet apsiprantama, nes 
Kanadoje vyrai ir moterys ge
ria skyrium. Ir tebando vyrai 
ar moterys eiti ne į savo sky
rius — mandagiai išprašomi.

šia anglosaksiška tvarka, at 
rodo, labiausiai patenknti vy
rai. Ir kur jie nebus patenkin
ti, jei niekas jų netampo už 
skvernų ir neskaičiuoja stikle
lių. Užtat, kai jie įkrenta į 
tuos savo skyrius, plūduriuoja, 
kaip žuvys vandenyje ir džiau
giasi, nes tai, turbūt, vienin
telė Kanadoje saugi viea, ku
rioje vyrai jaučiami laisvi ir 
nepriklausomi. Viena žmona 
man rimtai skundėsi:

— Tai kvailiausias kanadie
čių išmilslas. Kur girdėjai pa
sauly, kad žmona neturėtų 
teisės kartu su vyru eiti į res
toraną. Stovėk prie durų ir 
lauk, kol tas biesas išeis...

Aš pritariančiai palingavau 
galvą, bet slaptai pagalvojau

sau — būtų gal nebloga, jei 
panašią tvarką įvestų ir ki
tuose kraštuose...

Bet dar neviskas. Įsėdam J 
automobilį ir pasukam vin
giuotais Kanados keliais į kraš 
to gilumą. Zvalgomės, ryjam 
vaizdus, stebim, besiganančias 
karves ar išdykaujančias ave
les ir štai iš karto kažkoks 
kvapas užima nosį. Menkas 
ten kvapas — grynas smirdė- 
jimas. Užsidarai langus, nieks 
nesidaro, pagaliau ir nosį už
kimšt bet tebesmirdi, kaip 
smirdėjo. Ir taip maždaug 5 
mylių spinduliu šis kvapas ta
ve negailestingai persekioja.

Tai tave pasitiko gan sim
patiškos Kanados gyvulėlis — 
skunke, kuri, kaip ir mūsų šeš
kas. priverčia savą ar svečią 
turistą bėgti.

Per St. Catherines, Welland, 
Jarvis, Simcoe ir Tillsonburg 
patraukiau Londono krypti
mi...

Kitą savaitę: IR ŽUVYS AT
SKIRIA DUONOS SKONĮ—
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Brolio šventė
Lapkričio Astuonioliktoji 

mūsų broliams latviams yra 
tas pat. kas mums Vaario 
Šešioliktoji. Tai Latvijos Ne- 
priklauscmvb's paskelbimo su 
kakt:e° minėjimo diena.

Ners latviai vėliau, negu 
mes, paskelbė savo nepriklauso 
mybę, bet tiek mūvr, tiek jų 
keva ui laisvę L u va laimėta, 
ražuaur, tuo pačiu laiku. Mu
su brokai, šiuo atveju
buvo Ta*mingesni. Jau sekan- 
č?a~. 1?19, ra'tais latviai bu
rr '•»i'r.7ję visas kovas. Išviję 
vrk=*ė;us >r vėliau rusus, lat
viai iš t krųjų buvo Laiminges
ni. reru mes, nes visos jų že
mė0, su eile gražių miestų ir 
uostų. jau buvo išlaisvintos ir 
sujungtos po viena nepriklau
somos L’tviin- T-"THva. To, de- 
io. nėra’*’—'* -'’'■akyti apie 
J-#’*-— -JA —,-#n kovoju- 

'■avo sostinę ir trečdali

Reikia pasakyti, kad ir anas 
laikotarpis, prieš pirmąjį pa- 
s?”T’r.į karą, palyginti, buvo 
1?" nge nfs latviams. Tuo 
*nrnu. kai mūsų broliai laisvai 

— spauda, tai Lietuvą
-’•Vėgusi Muravjovo le- 

t*"-- Tnpc keturiasdešimt spau 
drau^’mo m°tu, kurių ne

toli išgyventi latviams, fakti- 
nai. irę5, dar tebejaučiame. Šie 

pėdsakai ypač pa
stebim’ mūsų senųjų emigran
tų eilėse.

Kaip ten bebūtų, bet latviai, 
drauge sji jais lietuviai ir 

ėstai,' buvo sukūrę respublikas, 
kurios, palyginti' per trumpą 
laiką, tarp tų dviejų, pasauli
nių karų, visose savo gyvenimo 
srityse buvo pažengusios to- 
Fau. negu senos valstybės. De
ja, tas .laimingas laikotarpis 
buvo negailestingai trumpas.

Sovietų Sąjunga, kuri 1920 
m. rugpiūčio 11 d. nepriklauso
mą Latvijos respubliką pripa
žino “amžiams”, tokias pat 
sutartis buvo pasirašiusi su 
Lietuva ir Estija. Bet tos su
tartys (nepuolimo, draugišku
mo ir bendros pagalbos) galio
jo tik tol, kol jos buvo naudin
gos Sovietų Sąjungai. Po Sta
lino pakto su Hitleriu, 1940 
metų birželio mėnesi Latviją, 
kaip ir jos kaimynus, užgulė

Jokių kitų dienrkščių netu
riu ir neskaitau, išskyrus, vie
ną — Naujienas. Jas skaitau 
jau sen/ai.

Atydžiai stebėjau Naujienų 
laikyseną ką tik praėjusiuose 
prezidento rinkimuose. Tuoj 
pat—ant ryto, kada buvo nuo- 
minuotas gen. Eisenhoweris 
republikonų partijos sąraše, 
Naujienos aiškino, kad jis, gal 
būt, geras generolas, bet tik
riausiai nieku nevertas admi
nistratorius, mažai išmanąs 
politikos reikaluose, ir kraštas 
—mandagiai sakant — “nu- 
šnyp? jam nosį” lapkričio 4 d. 
rinkimuose. Ir taip atkakliai 
Naujienos skleidė ir pūtė savo 
skaitytojams minti apie. gen. 
Eisenhowerio netinkamumą, 
jog beveik aš tikėjau, kad tik 
aiškus kvailys tegali balsuoti 
u’; gen. Eisenhowerį. Gi gub. 
Stevensonas, Naujienų akimis 
žiūrint, buvo beveik Dievas: su 
visomd- dorybėmis, be jokių 
klaidų, tinkamiausias, tobu
liausias ir gražiausias... prezi
dentas Amerikai? Kai kada 
skaitydamas Naujienas apie 
vub. Stevensoną, beveik jau
čiausi skaitą? seną Lietuvos Ai 
dą, redaguojamą Vytauto A- 
lanto, to paties Alanto, kurs 
neseniai paskelbė knygą^ “Pra
garo pošvaistės”, kurioj jis 
siūlo grįžti lietuviams į stab- 
meldybes tikėjimus ir garbinti 

'ne vien šventąją ugnį, bet ir 
jaučius, asilus ir kitus raguo
čius... Toks jau gub. Stevenso- 
no liaupsinimas Naujienose jog 
vieną dieną ėmiau ir neišken
čiau: parašiau Grigaičiui laiš
ką, kuriame tarp kita ko, ne
vyniodamas žodžiu į vatą, pa
sakiau, jog mano dvi akys ne
mato Stevensono asmenybėje 
jokių ypatingų dorybių. Aš į 
jį žiūriu, kaip į paprastą ad
vokatą aršiai gynusį Alger 
Hiss, apsiupusi visokiais ko
munistuojančiais patarėjais, 
žmogų divorsuotą, eilinį gu
bernatorių ir that’s all. Ir 
ką į tekį laišką rašiau, dar 
nebuvau girdėjęs garsiųjų sen. 
MacCarthy kalbų apie Steven
soną ir nebuvau jokio nuodė- 

. mineo žmogaus įtakoj. Gri
gaitis man nieko neatsakė į 
laišką: jis negalėjo atsakyti, 
nes sąmoningai nepadėjau, sa
vo adreso: maniau, reikalas 
^ra neasmeničkas. o jis rūpi 
visiems skaitytojams. ■

Taip iki pat rinkimų dienos 
nepajėgiau sau išsiaiškinti, 
kodėl Pijušas Grigaitis taip su
sirietęs gina Stevensoną, ir 
taip nemėgsta gen. Eisenho
werio. Bet tai neseniai tūlas 
.prietelius atidarė man akis ir 
paaiškino, kodėl Naujienos ne
mėgsta gen. Eisenhowerio. 
Girdi — jos bijosi jo, ir bijosi 
ne kas kitas, o pats Grigaitis. 
Įsivaizduok, sako, prezidentu

išrinktas generolas Eisenho- 
weris, ir visa Amerikos val
džia pereina į republikonų 
rankas. Ką tada turi daryti Al 
merikos Lietuvių Taryba? 
Grigaitis turi traukti iš Tary
bos — būtinai trauktis, nes 
juk nepatogu pasilikti sekre
toriaus kėdėj žmogui, kurs 
taip negražiai, piktai ir panie
kinančiai Išsireiškė apie nau
jąjį prezidentą, kurio malonės 
jis turės prašyti. Grigaitis sa
ve laikė ir tebelaiko, viešai 
skelbiasi ir net tuo didžiuoja
si, kad jis priklauso demokra
tų partijai, kuri, žinoma, ^o 
supratimu, esanti geriausioji 
ir tik tos partijos sąraše iš
rinktas Amerikos prezidentas 
esąs tobuliausias. Su kokiu 
jausmu jis vyks kada nors į 
Baltuosius Rūmus, vyks drau
ge su kitais Tarybos nariais 
ir prašys gen. Eisenhowerj na- 
dėti Lietuvai? O gal Grigaitis 
Lietuvos laisvinimo reikalą su
pranta kiek kitaip, negu mes 
kiti mirtingieji? Gal jis laikys 
nereikalinga ieškoti Amerikos 
valdžios pagalbos Lietuvai, jei 
toji valdžia yra republikoniš- 
ka? Aš turiu jausmą, kad Gri
gaitis bijosi daug dalykų, o 
pirmon vieton jis bijosi re- 
publikorjų. Toji baimė jam da
vė nuostabiai dideles akis ir 
įtraukė jį į saldžiu nuodėmių 
looši, kuriame jis kasdien gie
drio nasarbos žodžius guber
natoriui Stevensonui.

Kai generolas Eisenhoweris 
kaž kur viena proga prisimi
nė Lietuvą ir pasisakė, kad 
Amerikos žmonių sąžinė ne
nurims, kol Sovetų pavergtie
ji kraštai neatgaus laisvę- -ta
da Grigaitis, kurs yra tikrasis 
“bosas’ visos Amerikos Lietu
vių Tarybos — užsikišo ausis. 
Jokios telegramos generolui, 
jokio pasidžiaugimo Naujieno
se, jokio pavyzdžio. Kam gi 
tarnauja Tarybos Grigaitis? 
Tik cavo partijos interesams? 
Tarnauja Grigaičio Naujie
noms?

Kai ‘ girdi kur kalbant Gri
gaitį apie Lietuvos laisvinimo 
reikalus, atrodo, kad Taryba 
yra vienintelis organas— vie
nintelis Lietuvos laisvinimo 
veiksnys, sugebėjęs ginti Lie
tuvos bylą. Ką bet gi, iš teisy
bės, ta Taryba yra padariusi, 
tai net su mikroskopu nega
lėtum surasti, jei neskaitytum 
•tų apie 430,000 dolerių, ku
riuos ji surinko ir išleido.- Iš 
Tarybos narių plaukia žo
džiai apie Lietuvos laisvinimą, 
kaip apie didžiai brangų daly
ką. Taip ir turėtų būti. Bet 
kodėl tas tarybinis liežuvis ne
turi širdies? Kodėl Tarybos 
veikla tik 'tada tereikalinga ir 
naudinga, kai ji suderinama su

Grigaičio partiniais intere
sais? Kalbėti jam už gen. Ei- 
senhowerį neleido jo partijos 
galvosena. Toji pati galvosena 
jam neleido nei kartą pagirti 
generolą — naująjį Preziden
tą, neleido jo pasveikinti, kai 
jis apie Lietuvą prisiminė tik
rai mums visiems lietuviams 
brangiais žodžiais.

Tokia Grigaičio ir Naujienų 
politika verta gerų rykščių. 
Jo mano, kad jų žodis —Die
vą-, kad niekas nemato ir ne
girdi ju nuodėmių ir kad jos 
gali la;svai ir toliau verstis 
“idėjų prekyba.” .

Aš nežinau, kaip ilgai Piju- 
šao Grigaitis gyvens. Bet jei jis 
užsiima politika ir imasi vado
vauti kitiems-, tai jis turi tą 
politiką vesti garbingai, išmin
tingai ir be minties: “po ma
nes — tegul ir tvanas.“

Kuprotą išties tik grabas, o 
surambėjusi politikierių —pa
taisys tik kapas. Nereikia no
rėti. kad Grigaitis pasistaisytų 
nežiūrint, kad prezidentiniai 
rinkimai pasibaigė, ir Grigai
tis pralaimėjo visu 100%. Jis 
vis tiek mėgins dar pasilikti 
Tarybos sekretoriumi ir nu- 
dubs, jog jis nieko nežinąs. O

Jokia valstybė negali būti 
visiškai abejinga savo piliečių 
politiškai moraliniam stoviui.

Jeigu demokratinė, e valsty
bėse šis klausimas darosi ak
tualus tik kritiškais perijodais, 
tai “ideologinėse” valstybėse— 
ypač gi komunistinėje — yra 
jis aktualus nuolat ir be per
traukos.

Komunistinės valstybės pi
lietis yra panašus į motorą. 
Kaip šis veikia tik su sąlyga, 
jei jo viduje dega benzinas, 
taip komunistinis pilietis vei
kia tik su sąlyga, jei jo viduje 
“dega” komunistinis tikėji
mas.

Be jo komunistinė valstybė 
yra neįmanoma, kaip neįma
nomas būtų, pavyzdžiui, “šven 
tųjų bendravimo” visuomenė 
be tikėjimo, šiuo atžvilgiu ko-

Rašo J. JŪRAGIS

didžiosios nelaimės, kurioms, 
deja, dar ir šiandien nematyti 
galo.

Baltijos tautų rusifikacija, 
žiaurus jų naikinimas, žmonių 
trėmimas į Sibirą ir kitas So
vietų Sąjungos pragaro vietas 
tebevyksta. Lapkričio Aštuo
nioliktosios šventė Latvijoje, 
kaip ir nanašios šventės Lietu
voje ir Estijoje, šiandien tėra 
tik malonus praeities prisimi
nimas. Nežiūrint to, kova už 
Baltijos tautų laisvę tebevyks
ta.

z Sovietų okupacija, kaip ir
visos okupacijos, nėra amžina. 
Pagaliau šioje žūtbūtinėje ko
voje už laisvę, Baltijos tautos 
ne vienos. Kartu su latviais, 
lietuviais ir estais iš sovietų 
kalėjimo veržte veržiasi dar 
šimtai milijonų žmonių. Bet 
Baltijos tautos yra pirmosios 
Sovietų agresijos aukos. Tai y- 

. ra pradžia tos didžiosios trage
dijos, kurią šiandien jaučia vi
sas laisvę mylintis pasaulis. To 
dėl mes, būdami bendro liki
mo Ir bendros kovos draugai, 

• savo broliams sakome:
Nenuleiskite rankų! Kova už 

Latvijos nepriklausomybę bus 
laimėta, nes ir raudonojo fa
šizmo diktatūros dienos yra 
suskaitytos.

Sveicinam bralu tautu Lat
vijai neatkaribas svėtkos!

BMt ■'
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Laiškai nuo Padūko (10)

DIEVAS OCCOPIRMUS
Profesorius Mykolas Biržiš-. 

ka savo naujausioje knygoje 
“Lietuvių Tautos Kelias” pa
čiame pirmajame puslapyje 
rašo: ♦

—“Krikščionija žiūrėjo į ne
krikščionis ar naujakrikščius 
prūsus ir lietuvius visu Vidur
amžio kryžkarių ir tikybinės 
aistros išdidumu. 13-14 amžiu
je popiežių laiminami lenkų 
pakviesti kryžiuočiai, puldami 
iš pradžių prūsus, paskiau ir 
lietuvius, . ne tik naikino jų 
turtą ir savtnosi žemes, žudė 
vyrus ir varė nelaisvėn mote
ris ir vaikus, bet ir pati narsų, 
didvyrišką puolamųjų gynimą
si nelaikė sveiko, natūralaus ir 
girtino patriotizmo reiškiniu, 
tik pakilusiomis prieš Kristaus 
Bažnyčią pragaro galybėmis, 
rautina ir naikintina pasaulio 
piktžole. Ir rovė...”

Taip, rovė ir smarkiai rovė. 
Maža kas beliko. Piktžoles ro
vė, vyrus ir moteris rovė, že
mes rovė, ir mūsų protėvių ti
kybą rovė. Nebežinome šian
dien net, kokius tikrai dievus 
jie turėjo, kam meldėsi ir kaip 
meldėsi, kokius dorovės dės
nius praktikavo.

Minėtam kritikui Sietynui 
senovės lietuvių tikyba šian
dien tėra tik — legendarinis 
Pilypas iš kanapių...

Ką čia kalbėti. Jei kas šian
dien apie tą tikybą užsimena, 
jos vertybėmis žavisi, norėtų 
sau stiprybės iš praeities pasi
remti, tai dabarties mūsų kryž 
karių ir tikybinės aistros apaš 
talai su žemėmis maišo tokius 
“lietuvių tautos priešus”.

Seniau kiti, atėjūnai ir plė
šikai, rovė. Dabar patys saviš
kiai rauna.

Mano recenzijos rašalas apie 
Alanto “Pragaro Pošvaistes” 
nesuspėjo nudžiūti, kai pasi
girdo šauksmai:—

Pagonybės skelbėjai!
Priešreliginė propaganda!
Pasikėsinimas prieš katali

kybę!
Stalino ir Hitlerio kompani- 

jėlė!
Bedievybės ir sužvėrėjusio, 

ateizmo šaukliai!
Lietuvių tautos naikintojai!..
Visa tai per .kelis mėnesius 

galėjote rasti, paskaitę Draugo 
pustelninkų i š v e džiojimus.

Lietuvos bylai būtų tikrai ge
riau, naudingiau ir sveikiau, 
jei ir Amerikos Lietuvių Tary
bos valdžia pasikeistų. Tokia 
jau istorijos valia, kad žmogus 
turi klysti. Lauksime, kad Pi
jušas Grigaitis, taip žiauriai 
suklydęs su prezidentiniais 
rinkimais, pasitaisytų ir savo 
vietą užleistų kitam.

Latvių pora tautiškuose rūbuose

munizmas formaliai niekuo 
nesikiria nuo visų kitų “aukš
tesniojo laipsnio” religijų.

Kaip kiekvienai tokiai reli
gijai, taip ir komunizmui cha
rakteringa yra visų pirma dog
mos. Pagrindiniausios i§ Jų ko
munizme yra dogmos apie 
“kapitalistinio pasaulio” viso
keriopą supuvimą, jojo žlugi
mo neišvengiamumą ir — kaip 
vienintelė alternatyva tam — 
komunizmo užviešpatavimas 
pasaulyje. v ••

šios dogmos yra tikra te žo
džio praeme komunizmo “gy
vybės šaltinis”. Komunistinės 
valstybės piliečių tikėjimo šio
mis dogmomis susvyravimas 
yra pirma? žingsnis vedąs į 
komunizmo pražūti. *

Tatai yra kaip tik atsitikę 
Sovietų Sąjungoje.

Akstiną tam yra davę svar
biausiai du veiksmai.

Pirmas — tai karo eigos įga
lintas betarpiškas sovietinės 
masės susidūrimas su “kapita
listiniu” pasauliu. Visa, ką so
vietinis žmogus pamatė ir pa
čiupinėjo jame, akivaizdžiai 
prieštaravo visam tam, ką 
skelbė marksistinis tikėjimas 
ir ką taip nenuilstamai kalė jo 
galvon komunistinė propagan
da. 3 ~

Antras veiksnys — tai pati 
pokarinė sovietų politika.

Po pirmojo pasaulinio karo 
Leninas nedvejojo pripažinti, 
jog kapitalizmas, “nežiūrint jo 
vidaus sugriuvimo tendencijų”, 
yra pasidaręs - stipresnis nei 
kada nors. Po antrojo gi karo 
Stalinas buvo įsitikinęs, jog 
“kapitalistinis pasaulis” liko 
susilpnintas ir neišvengiamai 
pats sau kasa kapą. ■■

šia ortodoksiškai marksisti
ne dogma rėmė jis visą savo 
pokarinę politiką. Tikėjosi jis, 
kad bent jau Europos Vaka
rai, draskomi karo žaizdų, pa
lyginti greitai nuskęs ekono
miniame bei politiniame cha
ose ir iš čia, kaįp prinokęs 
obuolys, nuriedės į komunizmo 
krepšį.

Vienok faktiška dalykų eiga, 
- lyg tyčfe- rutuliavosi visai prie

šingi kryptimi. Tatai dar la
biau susilpnino tikėjimą ko
munizmo dogmomis ir davė 
dar daugiau sulčių prade ju
slėms kaltis antimarksisti- 
niams daigams.

dėjo į jos žemesniąsias pako
pas.

Greitai, vienok, liko ati
dengtas dar bakesnis dalykas. 
Tai antimarksistinio “grybo” 
įsiveisimas pačioje komunisti
nėje partijoje.

Savo metu Stalinas yra pa-, 
lyginęs partiją “transmisijos 
diržams”, kurie, jungdami 
centrą su nesuskaitomais įvai
riais valstybės ratais ir raktu
kais, palaiko judėjimą visos 
milžiniškos sovietinės valsty
bės mašinos. Dabar gi pasiro
dė, jog šie “transmisijos dir
žai” ėmė pūti# užteršti anti- 
marksistiniais nuodais. • ‘

Ne juokais sudrebėjo raudo
nas Kremliaus kalifas. Nuta
rė veikti, kol dar tam yra lai
kas. iš čia atsirado joje 50 
puslapių “raudonoji enciklika” 
žurnale Bolševik ir taip neti
kėtas bolševikų partijos XIX- 
tasis kongresas. Jųjų tikslas 
buvo vienas ir tas pats: atsta
tyti susvyravusį tikėjimą pa
grindinėmis komunizmo dog
momis, kurios buvo minėtos 
pradžioje.

Komentuodama “encikliką” 
Pravda rašė, jog jąja Stalinas 
įnešė negirdėtai svarbų įnašą į 
Markso, Engelso ir Lenino te
orijas, suduodama tuo lemia
mą smūgį visokiems anti- 
marksistiniams supratimams.

Mūsų gi nuomone, yra tai 
pats nereikšmingiausias smū
gis. Vien teoretiškais v priešų 
“triuškinimais” Stalinas nie
kuomet dar nėra pasitenkinęs. 
Ir todėl dabar neišvengiamai 
seks labiau konkreti akcija ki
tų bolševikinio slibino galvų. 
Pirmoj' eilėj, žinoma, MVD, 
kuri išimtinai naktimis pradės 
ryti tuos antimarksistinius he- 
retikus tiek pačioje Sovietų 
Sąjungoje, tiek ir “draugiško
se liaudies respublikose”.

Kas gi liečia “kapitalistinį 
pasaulį”, tai kadangi jis kaž
kaip vis dar nesiskubina su 
savo paties kapo kasimu, todėl 
Stalinas pasirūpins atskubėti 
jam į pagalbą, užstatydamas 
didžiulius spąstus. Aukoms gi 
į jas įvaryti bus paleistos dar
ban visos kitos slibino -galvos: 
Višinskis, Mikojana’s, Komin- 
formas, demokratinių' kraštų 
kompartijos, visokio plauko 
komunistiniai — dažniausiai 
akli — skalikai ir panašiai. 
Veiks ir jojo uodega — sateli
tai. Pirmoj eilėj Kinija ir Ko-

Vienas iš jų pasirodė esąs 
net gana stambaus kalibro. 
Buvo tai prof. Vargą.— žy
miausias sovietų ekonomistas. 
Dviejose savo knygose išdrįso 
jis net pareikšti mintį apie 
“kapitalistinės ekonomikos gy
vybingumą ir jos prisitaikymo 
sugebėjimus naujoje industra- 
lizacijos fazėje”
Varga “atsiėmė” savo heretiš- 
kus teigimus ir iš komunisti
nės piramidės viršūnės nurie-

reja.
Viso to rezultate Stalinas ti

kisi taip sutvarkyti istorijos 
faktus, kad jie atitiktų komu
nistinėms dogmoms ir 'tuo pa
čiu Įrodyti savo paties “neklai
dingumą”.

Tuo tarpu, kol dar tas įvyks, 
pasaulyje giedrėja viltys pa-

Labai greitai ’ matyti ką ištikrųjų istorijos
deivė neša savo prepšyje: kas
tuvą — žmonijai, ar virvę — 
Stalinui.

Bronys Raila

RAUKOSI
Taip ėjo ir tebeina kryžiaus ka 
ras prieš tuos, kurie ant laužo 
dar nesusidegino.

Jei jau taip griežtai buvo 
šaukiama, tai gal ir teisybė. 
Bet tuomet kyla keletas neaiš
kumų. J <

Tai kaip čia dabar?
Ar lietuvių senosios pagony

bės i£gyrimas ir jos pagarbini
mas bei krikščionybės pakriti- 
kavimas yra — priešreliginė 
propaganda ir suž vyrėjusios 
bedievybės skelbimas?

Kas per nesąmonė! Juk pa
gonybė yra taip pat religija, 
ji visuomet buvo tik religija, 
tikėjimas, tikyba. Gal ne to
kia, tobula, kaip kitos vėles
nės religijos, gal ji neturėjo 
tokios mandrios ir storos savo 
teologijos, nepaliko apie save 
pakankamai informacijų (nes 
visokie kryžiokai ir paskui sa
vieji jas rovė...), — tačiau ji 
yra seniausia žinoma lietuvių 
tautos religija.

Be abejo, A. Maceina pasa
kys, kad raugėms ir kviečiams, 
tiesai ir netiesai, negali būti 
lygios pagarbos ir to paties

masto. Kam vienintelė tiesa 
tėra tik Romos katalikų baž-* 
nyčios mokslas, tam da^ig pa
saulyje raugių, be galo daug. 
Visos protestantiškos bažny
čios ir jų mokslas — netiesa. 
Mahometonys ir budistai —ne
tiesa. žydai—netiesa. Laisva
maniai ir agnostikai—netiesa. 
Ką bekalbėti apie dar gausius 
f tabmeldžiu būrius įvairiuose 
kontinentuose? Kiek netiesos 
ir raugių!

Gal senovės lietuvių religija 
ir buvo klaida, bet ji buvo re
ligija, ne bedievybė.

Mūsų protėviai gynė savo 
laisvę ir savo religiją kone tris 
šimtus metų. Daug kraujo iš
liejo, daug iškentėjo, bet gynė 
savo tiesą. Jiems tikriausiai 
atrodė, kad jie saugo savo kvie 
čius nuo kryžokiškų raugių.

Ir jie sukūrė valstybę, Kurią 
ligšiol tebelaikome gražiausia 
mūsų žinomoje istorijoje.

Tai ką: — gindami savo se
novės religiją, mūsų bočiai bu
vo Stalino ir Hitlerio bendri
ninkai? Sužvėrėję bedievybės 
šaukliai, lietuvių tautos nai
kintojai? Dezertyrai iš tauti
nės kovos lauko?!

Galima ir net reikia ginti 
sergančią krikščioniškąją žmo 

fniją ir krikščioniškus princi
pus, kurie vis daugiau nieki

nami ir nepaisomi, net iš pa
čių skelbėjų pusės, — tačiau 
argi būtina tokius nonsensus 
skelbti apie - senovės lietuvių 
tikybą ir tuos, kurie ja žavisi?

Baisiai nenoriu būti pamoks 
liniuku, bet man stačiai gėda 
lietuviškoje spaudoje skaityti 
takius savo tautos garbingiau
sios dvasinės praeities terši
mus. Ir tai spaudoje, kuri taip 
iškilmingai kalba apie- Lietu
vos laisvinimą, visų jėgų su
jungimą ir piktinasi' vienybės 
skaldytojais...

Mūsų vyresnioji karta ir se-. 
neliai sėmė sau įkvėpimą iš tų 
“kanapių Pįlypo legendų”, di
džiavosi bočių narsumu, kai 
jie gynė savo laisvę ir tikybą, 
žavėjosi Adomo Mickevičiaus, 
Kraševskio, Kondrotavičiaus 
kūriniais, pasakiškomis Teo
doro Narbuto ir Simano Dau
kanto istorijomis, Basanavi
čiaus pasakomis ir lėgęndomis, 
Dainavos šalies senų žmonių 
padavimais...

Kažin, ar daugiausiai ne tik 
dėl to katalikiškoji lietuvių 
tauta dar prisikėlė naujai lais
vei lietuviais, o ne rūskials, 
lenkais ar kryžiokais?

Nesistebiu, bet džjaugiuosi, 
kad Alantas ryžosi ; tą musų 
bočių tikėjimą ir aisčių etiką 
dar kartą idealizuoti santyky
je su dabartiniu “krikščiony- 
to»Ss triumfu”. Taip, tai yra jieš

kojimas pirmapradžių aisčių 
stiprybės ša-ltinių.

Jei jie bus išsek? ar jei at
rastuosius tik rudū~Tf sūriu 
skystimu užpilsime, tai kažin 
ar'mums užteks jėgos išlikti. _

Prisipažinsiu, kad jei ne dis
kusijos dėl Alanto knygos, tai 
vieno dalyko gal niekad nebū
čiau sužinojęs.

Kai susirungė Pranas Skar
džius su Jonu Baliu, tai paaiš
kėjo, šalia Perkūno ir legen- 
darinio Praamžiaus, dar vie
nas naujas vyriausias senovės 
aisčių ar tik prūsų dievas. Die
vas buvėlis ar nebuvėlis, bet 
koks įdomus—OCCOPIRMUS!

Ar man gaįla, kad dar vienu 
dideliu dievu bus daugiau? Te
būna, jau vien dėl to, kad jis 
vadinosi ar buvo pavadintas 
tokiu šauniu vardu — Occo- 
pirmus.

Ir man rodos, kad tasai kil
nus dievas Occopirmus, klau
sydamas mūsų dabarties pig
mėjų svaičiojimų ir įžeidinė
jimų, jau raukosi.

Jei tu neparodysi savo, pyk
čio ir galybės, dievę Occopir- 
mai, — tai jau trauk tave Per
kūnas! • • •

Kitame numeryje: — APIE 
BUKĄ PAGONYBĖS ĮŽEIDI
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P. DANTAS

Kaip visuomenei jau gerai 
žinoma, prieš eilę metų Vilkas 
savo leidžiamam biuleteniui 
yra pasirinkęs Eltos Informa
cijų vardą.

Gerai, kad kas nors tęsia 
Lietuvos valstybinės telegra
mų agentūros tradiciją ir tuo 
būdu išlaiko, bent simboliškai, 
jos tęstinumą tam momentui, 
kada Elta vėl pilna žodžio 
prasme pasidarys Lietuvos ofi 
cialia informacijų, centrine.

Tačiau labai negerai, kad 
* rimtas Eltos vardas panaudo

jamas nuolat žinioms, kurių, 
deja, rimtomis pavadinti ne
galima.

Šj teigimą šiandien galime 
pailiustruoti, kad ir sekančiais 
pavyzdžiai'-.

•
Spalio 1 d. Eltos biuletenyje 

tilpo žinia apie dr. Karvelio 
dukrelės viename Prancūzijos 
institute gerai išlaikytus pir
mųjų studijų metų egzami
nus. Ten pat pažymėta, kad ir 
baigiamuosius gimnazijos eg
zaminus dr. Karvelio ' dukrelė 
yra išlaikiusi su pagyrimais.

Savaime suprantama, kad 
dr. Karvelio tėviška širdis ga
li tuomi pasidžiaugti, tačiau, 
vargu, ar tai yra žinia, kuri 
Lietuvos išlaisvinimo labui tek 
tų skelbti lietuviškosios visuo
menės pasaulyje žiniai.

O, be to, gali užsigauti ir ki
ti tėvai, kurių vaikai gimnazi
jose ir mokyklose gauna irgi. 

. gerus pažymius, bet Eltos biu
letenyje, deja, nepaminėti.

Jei dr. Karvelis yra VLIKo 
vicepirmininkas, tai tas ne
reiškia. kad Elta turi tarnau
ti jo šeimos garsinimui.

Spalio 15 d. Eltos biuleteny 
pirmame puslapy kalbama, a- 

,;pie Europos Sąjūdžio talką, 
paminint, kad rugsėjo 24 d. 
įvyko Lietuvos Europinio Sąjū
džio Tarybos posėdis, kuriame 
buvo išrinkti Jarybos vykdo
mieji organai ir t. t.

Patyrinėjus reikalą kruopš
čiau sužinoma, kad tas “po
sėdis buvo tik mažas keleto 
Vliko narių ir jų žmonų susi
ėjimas Reutlingene, kur šei
myniniu būdu buvo labai grei
tai “sutvarkytas” didelės svar
bos reikalas.

Iki šiol lietuviškoje visuo
menėje europinio sąjūdžio tal
ka visai neišvystyta ir maža 
vilčių, kad ateity bus geriau.

Vlikui rūpėjo ir rūpi tik už
imti Europos Sąjūdyje tam tik 
rus lietuviams tenkančius pos
tus, kad į juos, Dieve, saugok, 
nepakliūtų asmenys atsitikti
nai nepriklausą Vliko sferoms.

Tam tikslui fabrikuojamos 
šeimyniniu būdu “tarybos” ir 
“posėdžiai”, kad pavaizdavus 
reikalą, kaip jau “pilnai su
tvarkyta”.

Tačiau naujas blefas viršija 
visus kitus blefus.

Lapkričio 1 d. Eltos biulete
nyje skelbiama, kad Vliko in
formacijos taryba įsigijo plokš 
telėmis ir magnetofone juos
telėmis eilę lietuviškų melodi
jų, atliktų varpais. Žinutė bai
giama pastaba, kad “varpų 
muzika yra originalinė Karo 
Muziejaus Kaune”.

Ar tai ne blefas, kada ši 
“originalinė Karo Muziejaus 
varpų muzika” yra imta iš Vo
kietijoje Esslingeno miesto sa
vivaldybės bokšto varpų, ku
riais vienas lietuvis muzikas 
Eltos biuletenyje minimas me- 
liodijas įgrojo į magnetofono 
juosteles spalio mėnesi...

Kuriam tikslui Eltai skelbti 
tokius blefus ir kurti “mitus” 
i tai gali gali atsakyti, tik mi
nimos žinutės autoriai.

Kad Eltos vardu tokie blefai 
pridengiami, labai gaila. Iš 
Martyno Brako, vis dėl to, no
rėtųsi tikėtis, kad jis viso
kioms kombinacijoms lengvai 
nepasiduos.

AMERIKIEČIAI IR RUSAI ŠIAURĖJE
ĮRENGIA MILŽINIŠKUS, ARSENALUS 

Sibiro šiaurėje sovietai turi sutraukę 40 divizijų — Tiksi yra pati 
svarbiausioji sovietų bazė, iš kurios jų lėktuvą i galės boirborduoti 
Ameriką — Bet amerikiečiai baigia Įrengti “plaukiojančias salas” 

tik 5 valandos nuo Sibiro
Tolimoje šiaurėje tarp ame

rikiečių ir sovietų vyksta šiuo 
metu smarkios varžybos, nes 
ateities kare Amerikos ir Rusi
jos kontinentai galės būti puo
lami ir ginami tik per šią vie
tą.

Nei Pentagone, nei sovietų 
armijos štabe neneigiama to 
fakto. Bet jei rusai šiaurės aši
galiu pradėjo įdomautis dar 
prieš antrąjį pasaulinį karą, 
tai amerikiečiai atkreipė dė
mesį tik dabar: Tačiau pasta
rieji jau baigia atsigriebti, pa
sivėlinę.

Rusai, pirmieji supratę, ko
kią didelę strateginę reikšmę 
gali turėti šiaurės ašigalis ka
re prieš Ameriką, jau 1935 me
tais pradėjo juo domėtis. Jie, 
pasiuntė -tenai savo mokslinin
kus, ledlaužius, Įrengė radijo 
ir meteorologijos stotis, smulk 
meniškai ištyrė Lediniuotąjį 
vandenyną ir ėmėsi statyti ka% 
rines bazes, darbams panau
dodami šimtus tūkstančių po
litinių kalinių, vėliau karo be

laisvių.
Šiuo metu sovietai jau galu

tinai turi įrengę dvi svarbiau
sias Sibire bazes: Vorkutską 
ir Tiksi. ,

šių dviejų vietovių .prieška
riniame žemėlapy nebuvo. Jos 
atsiroda tik prieš keletą metų, 
ir šiandien kiekviena jų turi 
po 100,000 gyventojų.

Antraeilės bazės įrengtos 
Obo, Janisėjo, Indigrikos ir 
Amūro upių žiotyse, Fiksono 
saloje ir Juazapo žemėje.

Bet, steigiant šias bazes, 
ginklų ir kariuomenės prista
tymo reikalas rusus vertė iš- 
plėsti geležinkelio tinklą Sibi
re. Paskubomis buvo pravesta 
keletas naujų linijų ir padvi
gubinta Transibiro geležinke
lio linija.

Norint kariuomenę įpratinti 
šiaurės klimatui, kasmet ten 
vyksta dideli manevrai, kuriuo 
se dalyvauja net iki 16 divizi
jų.

Tiksi svarbiausioji sovietų 
baze, yra tik 500 mylių tiesia 
oro linija nuo Nome, Aliaskos 
sostinės.

šioje srityje sovietai yra su
koncentravę 40 divizijų. Kiek 
toliau į rytus yra maršalo Ma- 
hnovskio 22 divizijos.

Pagaliau Kurilų salose rusai 
dieną ir naktį dirba, norėdami 
greičiau įrengti bazes, šitos sa
los, kaip žinoma, yra netoli 
Japonijos, atitekusios rusams 
Jaltos susitarimu.

Turimomis, žiniomis, sovie
tai šiuo metu šiaurėje turi 
TU-4 tipo 750 bombonešių, ku
rie prilygsta amerikiečių B-29. 
šie TU-4 yra geresni už B-29 
tiek greičiu, tiek skridimo to
lumu. Iš Sibiro bazių jie leng
vai gali .pasiekti Amerikos ato
minius - fabrikus Hanforde ir 
grįžti atgal be nusileidimo.

Bet šiuos lėktuvus viršija 
naujieji sovietų bombonešiai 
TU-X, kurie jau gaminami se
rijomis ir jų skridimo spindu
lys yra 8,000 mylių. Skrisdami 
■per šiaurės ašiagalį, jie lengvai 
gali pasiekti Chicagą, Detroi
tą, Clevelandą, Pittsburghą ir 
■kitus pramonės centrus. TU-X 
skrenda 450 mylių greičiu ir 
gali gabenti atominę bombą.

Prieš tokį sovietų karinių 
jėgų išdėstymą amerikiečiai 
sukruto. Mat, jie buvo apsilei
dę šioj srity iki 1947 metų. Tik 
tada buvo sužinota, kad rusai 
stato bombonešius, kurie pa
jėgs >pasiekti Amerikos širdį ir 
sugrįžti atgal į savo bazes.

Washingtonui reikėjo pra
dėti iš naujo. Amerikiečiai ne

PRADŽIAMOKSLIO 
“AUŠRELĖ”

1 I-ji dalis

JAU GAUNAMA

LEIDYKLOJE IR PAS SPAUDOS PLATINTOJUS

Leidykla PATRIA' 
P. O. BoXsl291 

STAMFORD, CONN. 
Tel. 48-2460

turėjo patyrimo šiaurėje. Pir
masis uždavinys buvo suorga
nizuoti 1,000 lakūnų, kurie bu
vo pasiųsti į Aliaską. Tai buvo / 
pradžia, bet buvo sukurta 
nauja doktrina šiaurės karui 
vesti.

Pradžia buvo nelengva. Rei
kėjo smulkmeniškai ištirti sri
tį, įrengti meteorologijos ir ra
dijo stotis, išbandyti medžiagų 
ir žmonių atsparumą, sudary
ti atsargos sandėlius.

Bet per 3 metus buvo smar
kiai pažengta pirmyn ir paga
liau buvo įsteigtas “šiaurės 
patrulis”, kuris nuolat seka 
šiaurės ašigalį iš skrajojančių 
tvirtovių.

Buvo įsteigta visa eilė bazių. 
Bet kada sužinota, kad rusai 
savo bazėse jau turi TU-X, 
reikėjo patobulinti stebėjimą.

Dėl didelio greičio TU-X tu
ri būti pastebėti kaip galima 
toliau nuo Amerikos. Reikėjo 
pastatyti radarus. Kadangi 
ten pačiame ašigalyje nėra že
mės, buvo nutarta radarus į- 
rengti plaukiančiuose ledynuo
se.

. 1951 metais buvo įrengtos 
’trys tokios “plaukiojančios sa
los”, pavadintos T-l, T-2 ir 
T-3, kurių dvi pirmosios uži
ma po 95 kv. km. ir yra per 
200 mylių nuo ašiagalio. Jose 
įrengtas nedidelis aerodro
mas ir pastatyti tarnautojams 
barakai. T-3 yra didžiausia iš 
jų 150 kv. km. pločio, toliausiai 
į šiaurę pasidavusi. Ji turi pil
ną radaro įrengimą, lėktuvams 
hangarus ir sandėlius.’

šitos plaukiojančios salos y- 
ra kaip sargybiniai. Bet pats 
gynimosi centras yra suorga
nizuotas Thule miestely Gren
landijoje, kurio aerodromas 
turi net 16 pakilimo takų ir 
jame gali nusileisti ir pakilti 
didieji bombonešiai. Iš čia per 
5. valandas pasiekiamas Sibi
ras! šis mieSįelis išdygo^ ap
link aerodromą visai neseniai 
ir šiandien jame gyvena 7,500 
gyventojų, bet jų tarpe nė vie
nos moters. Prie bazių įrengi
mo dirbo 20,000 darbininkų at
gabentų iš Amerikos, kuriems 
buvo mokama iki 15,000 dol. 
per metus. - Bazės turi Star- 
Bay uosta, kuriame gali pri
siglausti 300 laivų ir jame kas
dien iškraunama 4000 tonų 
prekių.

Gyventi ten nelengva. Vė
jas būna toks smarkus, kad 
žmogų verčia nuo kojų. Gi re
storane duoda gėrimus su le
dais, .pastebėdami, kad ledai 
yra milionų metų senumo...

Esi patrijotas: kalbi apie tėvynės meilę. O ar žinai, kad tėvynės pagrindą sudaro gy
ventojai — tavo kraujo broliai? Nepamiršk, kad jų karo išrautų iš tėvynės, dar 8,000 
vargsta Vokietijos sanatorijose ir senelių prieglaudose. Padėk jiems.

LATVIJOJ PERAMI SOVIETŲ ŠNIPAI
Siguldos pilyje, šnipinėjimo centre Z-3, mokosi 200 Sovietu šnipu, 

kurių uždavinys yra apgauti sąjungininkų žvalgybą
Netoli Rygos, Siguldos pily

je, jau treti metai veikia pati 
garsiausia sovietų šnipinėjimo 
ir sabotažo mokykla, vadina
ma “Z-3”.

Joje yra paruošiami sovietų 
šnipai visai vakarų Euro
pos, ypač vakarinei Vokietijai, 
Prancūzijai, Anglijai, Belgijai, 
Olandijai... Aprūpinti pabėgė
lių dokumentais ir praėję spe
cialų kursą, -kaip sėkmingai 
praeiti sąjungininkų “scree- 
ningą”, jie vėliau atsiunčiami 
į šiapus “geležinės uždangos.“

šiai sabotažo ir šnipinėjimo 
mokyklai, kurios programą 
buvo patvirtinta 1948 metais 
sovietų armijos štabo ir parti
jos centro komiteto, vadovau
ja garsus sovietų žvalgybos 
specialistas pulk. Prigorevas.

Mokyklos mokytojų perso
nalą sudaro aštuoni karinin
kai, kurių priešaky yra jūrų 
karininkas T. V. Bulovin, ank
sčiau. buvęs Baltijos laivyno 
žvalgybos viršininko padėjėju.

Mokykloj pirmoje. eilėje mo
kinama klastųoti pranešimus 
apie sovietų armiją, skirtus 
sąjungininkų žvalgybai apgau
ti, susipažindami su Atlanto 
pakto valstybių garinėm, civi
linėm bei administracinėm or
ganizacijom ir sabotažų tech
nika.

Mokinių skaičius nėra ribo
tas. -1950-1951 metais mokyk
loje buvo 84 mokiniai, o 1951- 
1952 metais 152. šiais metais 
jų yra virs dviejų šimtų.

Mokinių atrinkimas. Nevie
nodas. Jei 1950 metais į mo
kyklą kandidatus rinkdavo tik 
iš karininkų tarpo, sekančiais 
mokslo metais kariškių skai
čius krito iki 22 nuošimčių ir 
likusieji kandidatai buvo pa
rinkti iš diplomatinės ar admi- 
nistratyvinės tarnybos. Tarp 
jų buvo net keli mokslininkai 
ir inžinieriai.

Pagrindinė sąlyga kiekvie
nam kandidatui statoma, kad 
būtų išbandytas partijos na
rys.

Išklausę šnipinėjimo kursą, 
mokiniai išbandomi* prieš spe
cialias dvi komisijas Leningra
de. Ir tik tie, kurie išlaiko eg
zaminus su pasisekimu, pa
siunčiami į Berlyną, ar i Len
kiją. " * .

Berlyne naujai iškeptieji 
šnipai kurį laiką būna gen. 
čuikovo štabe ypatingojo sky
riaus ' viršininko A.' Vladimiro 
žinioje, gi Lenkijoje .pulk. S. 
I. Wadziriani žinioje, kol suor
ganizuojamas jų “pabėgimas’* 
į vakarus.

šitokie sovietų šnipai, apsi
rūpinę netikrais dokumentais 
ir suklastotais planais, prisis
tato šioj pusėj “geležinės už
dangos” sąjungininkų kontro
lei ir išgavę pasitikėjimą, sten
giasi melagingais pranešimais 
apie sovietų armiją ar'Sovietų 
ekonomiją.suklaidinti vakarie
čių žvalgybą, o vėliau, kada 
gauna leidimus pasilikti gyven 
ti, imasi su vietinių komunis
tų pagalba organizuoti sabo
tažus.

Kapai kalba (2) Stasys Butkus

BAUDŽIAUNINKO VAIKAS NE ŠUO...
Važiuojant keliu pro. kapi

nes, tuoj už vartų į dešinę, ša
lia kažkokio turtingo rūsio ge
ležinių durų, pamatai platų 
spižinį kryžių. Po juomi guli 
buvusioji baudžiauninkė Marė 
Dambrauskienė ir anksčiau už 
ją mirę du jos sūnūs. Pati 
Dambrauskienė, jau senutė, 
mirė 1915 m. balandžio mėn., 
vokiečiams užėmus Kurtuvė
nus.

Dauguma miestelio ir dvaro 
gyventojų buvo pabėgę toliau 
nuo vokiečių, arba bijodami 
prie miestelio kautynių. Buvo 
likę tik nedaugelis moterėlių 
ir senesriiųjų. Tomis dienomis 
senutė Dambrauskienė kopė
čiomis lipo ant aukšto kažko 
pasiimti. Sena galva neišlaikė 
ir nuo kopėčių nukritusi užsi
mušė. '

Kadangi jaunesnių vyrų ne
buvo, pačios moterys ją paly
dėjo. Įsiguldži ilsios į rankomis 
traukiamą vežimėlį, nutempė 
į kapines ir ten be įprastų iš
kilmių palaidojo.

Marė Dambrauskienė buvo 
tikra pasakų senelė. Labai 
daug pasakų mokėjo, o ypač į- 
domiai papasakodavo apie 
baudžiavos laikus.

Tegul kalba ji pati iš kapo:

— Ponai nepaleisdavo nuo 
darbų, jeigu ir mažus kūdikius 
turėdavai. Buvo ir mano kūdi
kis. Varo į dvarą dirbti, o ne
turiu kur kūdikio palikti. Ne
šuosi drauge 1 darbą. Lauke 
pametu kur nors,'o pati dirbu. 
Kūdikis ir rėkia, ir viską daro, 
nubėgi kūdikio pažiūrėti ir ap
valyti.

Kartą palikau kūdikį prie 
krūmo, kad saulė nedegintų. 
Padirbėjusi bėgu kūdikio pa
žiūrėti. Jau iš tolo girdžiu, kad 
kūdikis linksmai krykštauja. 
Pribėgusi arčiau iš baimės nu-' 
tirpau ir nesavo balsu surikau. 
Man surikus, į krūmus nu
šliaužė ar didelė gyvatė, ar 
žaltys. Iš baimės nebesuspė- 
jau įžiūrėti. Mačiau, kad kū
dikis rankutėmis čiupinėjo ša
lia jo gulinti šliužą. Ateityje 
nebeguldydavau kūdikio prie 
krūmų, nors auklė, matyt, bu
vo nebloga, kad kūdikis buvo 
patenkintas ir linksmai krykš
tavo.

Kitą kartą, vežant dvaro 
šieną, jau visai sutemo, bet 
mūsų nepaleidžia ir liepia 
baigti suvežti iš pievos visą 
šieną. Nors pavargę, bet sku
bame, o pono šunes, visokie 
užvalzdos, tik ragina, tik rė

kauja ir dažnai apstumdo 
mus. Taip beplūkdama užmir
šau ir kūdikį. Liepia sėsti ant 
paskutinio šieno vežimo ir va
žiuoti į dvarą, padėti vežimus 
iškrauti.

Tik* kai iš pievos išvažiavo
me į kelią, prisiminiau kūdikį. 
Surikau, bet mano šauksmo 
niekas neklausė. Šieno vežimai 
skubėjo į dvaro daržines. Ten 
.pasiskundžiau užvaizdoms, bet 
tie nepaleido,' kol šieno veži
mus išvertėme. Sako: “Lažau- 
niko vaikas ne šuo. Jo niekas 
nepagaus”. Pas mus baudžia
vą lažu vadindavo.

Baigusi darbą, bėgu į lauką 
vaiko paimti. Nubėgusi nebe
randu. širdis plyšta iš skaus
mo. Ar vilkas, ar kas ki|as pa
grobė. Jeigu vilkas ar kitas 
žvėris, būtų palikę i§ skaros 
padarytą palapinę. Dabar ir 
skaros nėra, matyt, kad žmo
gus paėmė. Vis dėlto širdis ne
rimsta. Nubėgu prie bažnyčios 
durų, atsiklaupiu ant akmeni
nių laiptų ir karštai pasimel
džiu į šventąjį Antaną, kad 
jis man surastų kūdikį. Po 
maldos, rodos, ramiau pasida
rė. Bėgu namo. Miestelyje su
sitinku vietos žydelį Leibą.

— Nu, Marijona, ar tu gal

vą turi? — jis mane užpuolė 
barti. Pasirodo, Leiba mano 
kūdikį surado ir paėmė.

• Dabar tegul kalba pats Lei
ba, kurio kapas ne Kurtuvė
nuose, bet Šaukėnuose.

— Atlikęs gešeftą, jau vėlai, 
sutemus, grįžtu namo. Pavar
gęs arkliukas iš lengvo veži
mą traukia. Ir ko skubėt. Dū
šia palengva iš kūno išeis.

Įvažiavęs į dvaro laukus, 
girdžiu, kažkas verkia. Šustab 
dau arklį ir gerai įsiklausau. 
Lyg kūdikis verkia. Nu, kas tai 
galėtų būti? Toje vietoje juk 
niekad nesivaideno.
- Gal . nekrikštyta dūšelė — 

pagalvojau. Jeigu būtų tokia, 
tai tikrai bus krikščioniška, 
nes mūsų žydelių nedaug čia 
yra ir visas jų dūšias žinau.

Leiba, nebijok, pagalvojau, 
tu didelis, o nekrikštyta dūše
lė maža. Ji tavęs neįveiks, o tu 
ją turi gelbėti. Bet kaip^gelbė- 
ti?Girdėjau iš jįsų žmonių, 
kad reikia apkrikštyti. Ir net 
išmokau kaip. Tik kilo abejo
nės, ar žydelis galėtų krikštyti 
krikščionišką dūšelę. Pas rabi
ną nuvažiuoti ir pasiklausti 
jau nebėra laiko. Dūšelė gali 
pranykti.

Kas bus, kas nebus, — ma
nau, — krikštysiu. Reikia gel
bėti nelaimingąją dūšelę. Die
vas mato, kad aš gerą noriu. 
Einu į lauką, o dūšelė vis dar 
verkia.

— Dūšele, ko tu nori0 — 
klausiu, bet ji nieko neatsako,

o tik verkia. *
— Dūšele, aš tave krikštiju. 

Vardan Dievo Tėvo, Sūnaus ir 
Dvasios Šventos! — O ji vis 
dar verkia. Nu, dar negana! 
Amen! Vis tiek ji verkia.

Ilgai stovėjau ir galvojau, 
kas čia galėtų būti. Paskui 
žingsnis po žingsnio priėjau ir 
pamačiau kūdikį po skara. Tą 
skarą pažinau. Tai Marijonos 
Dambrauskienės. Ji pirko iš
manęs. Tai ir vaikas jos.

Pasiėmęs kūdikį įsėdau į ve
žimuką. Vienoje rankoje lai
kau vadeles ir botagą, o kitoje 
rankoje laikau kūdikį ir supu, 
linguoju, čiu-čių-liu-lia, kad 
neverktų. Radau kieme manęs 
belaukiančią žmoną. Kai ji na
rnate mane su kūdikiu, taip 
nusigandusi ir šast ant suolo 
atsisėdo ir tyli. Tik kai viską 
papasakojau, ir kaip krikšti
jau. mano Sorelė liūdnai pa
lingavo galva:

— Tu Leibeli, sutrepnijai vi
są mūsų šlovingą žydišką gi
minę. Ir reikėjo tau krikščio
niškai krikštyti. Ką tau rabi
nas pasakys.

Ir ne viena Dambrauskienė 
savo kūdikį laukuose pamirš
davo. Kitai baudžiauninkei, 
Kliminskienei, darbu ir žiau
rių dvaro urėdų ujami dar 
liūdniau išėjo, lauke pamiršus 
savo kūdikį.

Iš dvaro, jau visai sutemus 
bėjoa į laukus kūdikio pasiim
ti. Girdi— vaikas rėkia, o ne- • 
toli vaiko ore kybo ugnelė. To

kias ugnelės pamatę, žmonės 
kalbėdavo, jog tai nekrikšty
tos dūšelės slankioja. Klimins- 
kienei plaukai atsistojo ant 
galvos ir kūną šiurpas nukrė
tė. Bėgtų kuogreičiausiai tolyn, 
bet kūdikio gaila. Motina dėl 
vaiko padaro didvyriškiausius 
žygius.

Bėga prie kūdikio, o ugnelė 
bėga tolyn. Pasiima kūdikį ir 
prisispaudžiusi prie krūtinės, 
bėga į kelią. Ugnelė vejasi ją. 
Kliminskienė greičiau bėga — 
ir ugnelė greičiau vejasi. Pail
susi Kliminskienė lėčiąu bė
ga — ir ugnelė lėčiau vejasi. t

Persigandusi ir smarkiai per 
sibėgusi Kliminskienė susirgo 
ir, rodos, apie 3 mėnesius sir
go. Kadangi ir daugiau pana
šių įvykių su tokiomis ugnelė
mis buvo, vienas tokių su So- 
daliukų kaimo arkliganiu, ku
ris irgi nuo ugnelės bėgo ir 
apie pora mėnesių sirgo, kuni
gai iš sakyklos pradėjo aiškin
ti, kad žmonės tų ugnelių ne
bijotų. Tai esą ne vaidokliai, 
bet šalta fosforinė šviesa, pa
kylanti iš žemėje pūvančių 
šaknų, žmonės ’ir kunigams 
netikėjo:

—Girdi, jie tik ramina mus. 
Daug kur. šaknų pūva, bet ko
dėl ugnelės nevisur rodosi, tik 
kai kur.

Kitą savaitę: Nurimo sken
duolė po mylimojo mirties.
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Brolio šventė
Lapkričio Astuonioliktoji 

mūsų broliams latviams yra 
tas pat. kas mums Vaario 
Šešioliktoji. Tai Latvijos Ne- 
priklauscmvb's paskelbimo su 
kakt:e° minėjimo diena.

Ners latviai vėliau, negu 
mes, paskelbė savo nepriklauso 
mybę, bet tiek mūvr, tiek jų 
keva ui laisvę L u va laimėta, 
ražuaur, tuo pačiu laiku. Mu
su brokai, šiuo atveju
buvo Ta*mingesni. Jau sekan- 
č?a~. 1?19, ra'tais latviai bu
rr '•»i'r.7ję visas kovas. Išviję 
vrk=*ė;us >r vėliau rusus, lat
viai iš t krųjų buvo Laiminges
ni. reru mes, nes visos jų že
mė0, su eile gražių miestų ir 
uostų. jau buvo išlaisvintos ir 
sujungtos po viena nepriklau
somos L’tviin- T-"THva. To, de- 
io. nėra’*’—'* -'’'■akyti apie 
J-#’*-— -JA —,-#n kovoju- 

'■avo sostinę ir trečdali

Reikia pasakyti, kad ir anas 
laikotarpis, prieš pirmąjį pa- 
s?”T’r.į karą, palyginti, buvo 
1?" nge nfs latviams. Tuo 
*nrnu. kai mūsų broliai laisvai 

— spauda, tai Lietuvą
-’•Vėgusi Muravjovo le- 

t*"-- Tnpc keturiasdešimt spau 
drau^’mo m°tu, kurių ne

toli išgyventi latviams, fakti- 
nai. irę5, dar tebejaučiame. Šie 

pėdsakai ypač pa
stebim’ mūsų senųjų emigran
tų eilėse.

Kaip ten bebūtų, bet latviai, 
drauge sji jais lietuviai ir 

ėstai,' buvo sukūrę respublikas, 
kurios, palyginti' per trumpą 
laiką, tarp tų dviejų, pasauli
nių karų, visose savo gyvenimo 
srityse buvo pažengusios to- 
Fau. negu senos valstybės. De
ja, tas .laimingas laikotarpis 
buvo negailestingai trumpas.

Sovietų Sąjunga, kuri 1920 
m. rugpiūčio 11 d. nepriklauso
mą Latvijos respubliką pripa
žino “amžiams”, tokias pat 
sutartis buvo pasirašiusi su 
Lietuva ir Estija. Bet tos su
tartys (nepuolimo, draugišku
mo ir bendros pagalbos) galio
jo tik tol, kol jos buvo naudin
gos Sovietų Sąjungai. Po Sta
lino pakto su Hitleriu, 1940 
metų birželio mėnesi Latviją, 
kaip ir jos kaimynus, užgulė

Jokių kitų dienrkščių netu
riu ir neskaitau, išskyrus, vie
ną — Naujienas. Jas skaitau 
jau sen/ai.

Atydžiai stebėjau Naujienų 
laikyseną ką tik praėjusiuose 
prezidento rinkimuose. Tuoj 
pat—ant ryto, kada buvo nuo- 
minuotas gen. Eisenhoweris 
republikonų partijos sąraše, 
Naujienos aiškino, kad jis, gal 
būt, geras generolas, bet tik
riausiai nieku nevertas admi
nistratorius, mažai išmanąs 
politikos reikaluose, ir kraštas 
—mandagiai sakant — “nu- 
šnyp? jam nosį” lapkričio 4 d. 
rinkimuose. Ir taip atkakliai 
Naujienos skleidė ir pūtė savo 
skaitytojams minti apie. gen. 
Eisenhowerio netinkamumą, 
jog beveik aš tikėjau, kad tik 
aiškus kvailys tegali balsuoti 
u’; gen. Eisenhowerį. Gi gub. 
Stevensonas, Naujienų akimis 
žiūrint, buvo beveik Dievas: su 
visomd- dorybėmis, be jokių 
klaidų, tinkamiausias, tobu
liausias ir gražiausias... prezi
dentas Amerikai? Kai kada 
skaitydamas Naujienas apie 
vub. Stevensoną, beveik jau
čiausi skaitą? seną Lietuvos Ai 
dą, redaguojamą Vytauto A- 
lanto, to paties Alanto, kurs 
neseniai paskelbė knygą^ “Pra
garo pošvaistės”, kurioj jis 
siūlo grįžti lietuviams į stab- 
meldybes tikėjimus ir garbinti 

'ne vien šventąją ugnį, bet ir 
jaučius, asilus ir kitus raguo
čius... Toks jau gub. Stevenso- 
no liaupsinimas Naujienose jog 
vieną dieną ėmiau ir neišken
čiau: parašiau Grigaičiui laiš
ką, kuriame tarp kita ko, ne
vyniodamas žodžiu į vatą, pa
sakiau, jog mano dvi akys ne
mato Stevensono asmenybėje 
jokių ypatingų dorybių. Aš į 
jį žiūriu, kaip į paprastą ad
vokatą aršiai gynusį Alger 
Hiss, apsiupusi visokiais ko
munistuojančiais patarėjais, 
žmogų divorsuotą, eilinį gu
bernatorių ir that’s all. Ir 
ką į tekį laišką rašiau, dar 
nebuvau girdėjęs garsiųjų sen. 
MacCarthy kalbų apie Steven
soną ir nebuvau jokio nuodė- 

. mineo žmogaus įtakoj. Gri
gaitis man nieko neatsakė į 
laišką: jis negalėjo atsakyti, 
nes sąmoningai nepadėjau, sa
vo adreso: maniau, reikalas 
^ra neasmeničkas. o jis rūpi 
visiems skaitytojams. ■

Taip iki pat rinkimų dienos 
nepajėgiau sau išsiaiškinti, 
kodėl Pijušas Grigaitis taip su
sirietęs gina Stevensoną, ir 
taip nemėgsta gen. Eisenho
werio. Bet tai neseniai tūlas 
.prietelius atidarė man akis ir 
paaiškino, kodėl Naujienos ne
mėgsta gen. Eisenhowerio. 
Girdi — jos bijosi jo, ir bijosi 
ne kas kitas, o pats Grigaitis. 
Įsivaizduok, sako, prezidentu

išrinktas generolas Eisenho- 
weris, ir visa Amerikos val
džia pereina į republikonų 
rankas. Ką tada turi daryti Al 
merikos Lietuvių Taryba? 
Grigaitis turi traukti iš Tary
bos — būtinai trauktis, nes 
juk nepatogu pasilikti sekre
toriaus kėdėj žmogui, kurs 
taip negražiai, piktai ir panie
kinančiai Išsireiškė apie nau
jąjį prezidentą, kurio malonės 
jis turės prašyti. Grigaitis sa
ve laikė ir tebelaiko, viešai 
skelbiasi ir net tuo didžiuoja
si, kad jis priklauso demokra
tų partijai, kuri, žinoma, ^o 
supratimu, esanti geriausioji 
ir tik tos partijos sąraše iš
rinktas Amerikos prezidentas 
esąs tobuliausias. Su kokiu 
jausmu jis vyks kada nors į 
Baltuosius Rūmus, vyks drau
ge su kitais Tarybos nariais 
ir prašys gen. Eisenhowerj na- 
dėti Lietuvai? O gal Grigaitis 
Lietuvos laisvinimo reikalą su
pranta kiek kitaip, negu mes 
kiti mirtingieji? Gal jis laikys 
nereikalinga ieškoti Amerikos 
valdžios pagalbos Lietuvai, jei 
toji valdžia yra republikoniš- 
ka? Aš turiu jausmą, kad Gri
gaitis bijosi daug dalykų, o 
pirmon vieton jis bijosi re- 
publikorjų. Toji baimė jam da
vė nuostabiai dideles akis ir 
įtraukė jį į saldžiu nuodėmių 
looši, kuriame jis kasdien gie
drio nasarbos žodžius guber
natoriui Stevensonui.

Kai generolas Eisenhoweris 
kaž kur viena proga prisimi
nė Lietuvą ir pasisakė, kad 
Amerikos žmonių sąžinė ne
nurims, kol Sovetų pavergtie
ji kraštai neatgaus laisvę- -ta
da Grigaitis, kurs yra tikrasis 
“bosas’ visos Amerikos Lietu
vių Tarybos — užsikišo ausis. 
Jokios telegramos generolui, 
jokio pasidžiaugimo Naujieno
se, jokio pavyzdžio. Kam gi 
tarnauja Tarybos Grigaitis? 
Tik cavo partijos interesams? 
Tarnauja Grigaičio Naujie
noms?

Kai ‘ girdi kur kalbant Gri
gaitį apie Lietuvos laisvinimo 
reikalus, atrodo, kad Taryba 
yra vienintelis organas— vie
nintelis Lietuvos laisvinimo 
veiksnys, sugebėjęs ginti Lie
tuvos bylą. Ką bet gi, iš teisy
bės, ta Taryba yra padariusi, 
tai net su mikroskopu nega
lėtum surasti, jei neskaitytum 
•tų apie 430,000 dolerių, ku
riuos ji surinko ir išleido.- Iš 
Tarybos narių plaukia žo
džiai apie Lietuvos laisvinimą, 
kaip apie didžiai brangų daly
ką. Taip ir turėtų būti. Bet 
kodėl tas tarybinis liežuvis ne
turi širdies? Kodėl Tarybos 
veikla tik 'tada tereikalinga ir 
naudinga, kai ji suderinama su

Grigaičio partiniais intere
sais? Kalbėti jam už gen. Ei- 
senhowerį neleido jo partijos 
galvosena. Toji pati galvosena 
jam neleido nei kartą pagirti 
generolą — naująjį Preziden
tą, neleido jo pasveikinti, kai 
jis apie Lietuvą prisiminė tik
rai mums visiems lietuviams 
brangiais žodžiais.

Tokia Grigaičio ir Naujienų 
politika verta gerų rykščių. 
Jo mano, kad jų žodis —Die
vą-, kad niekas nemato ir ne
girdi ju nuodėmių ir kad jos 
gali la;svai ir toliau verstis 
“idėjų prekyba.” .

Aš nežinau, kaip ilgai Piju- 
šao Grigaitis gyvens. Bet jei jis 
užsiima politika ir imasi vado
vauti kitiems-, tai jis turi tą 
politiką vesti garbingai, išmin
tingai ir be minties: “po ma
nes — tegul ir tvanas.“

Kuprotą išties tik grabas, o 
surambėjusi politikierių —pa
taisys tik kapas. Nereikia no
rėti. kad Grigaitis pasistaisytų 
nežiūrint, kad prezidentiniai 
rinkimai pasibaigė, ir Grigai
tis pralaimėjo visu 100%. Jis 
vis tiek mėgins dar pasilikti 
Tarybos sekretoriumi ir nu- 
dubs, jog jis nieko nežinąs. O

Jokia valstybė negali būti 
visiškai abejinga savo piliečių 
politiškai moraliniam stoviui.

Jeigu demokratinė, e valsty
bėse šis klausimas darosi ak
tualus tik kritiškais perijodais, 
tai “ideologinėse” valstybėse— 
ypač gi komunistinėje — yra 
jis aktualus nuolat ir be per
traukos.

Komunistinės valstybės pi
lietis yra panašus į motorą. 
Kaip šis veikia tik su sąlyga, 
jei jo viduje dega benzinas, 
taip komunistinis pilietis vei
kia tik su sąlyga, jei jo viduje 
“dega” komunistinis tikėji
mas.

Be jo komunistinė valstybė 
yra neįmanoma, kaip neįma
nomas būtų, pavyzdžiui, “šven 
tųjų bendravimo” visuomenė 
be tikėjimo, šiuo atžvilgiu ko-

Rašo J. JŪRAGIS

didžiosios nelaimės, kurioms, 
deja, dar ir šiandien nematyti 
galo.

Baltijos tautų rusifikacija, 
žiaurus jų naikinimas, žmonių 
trėmimas į Sibirą ir kitas So
vietų Sąjungos pragaro vietas 
tebevyksta. Lapkričio Aštuo
nioliktosios šventė Latvijoje, 
kaip ir nanašios šventės Lietu
voje ir Estijoje, šiandien tėra 
tik malonus praeities prisimi
nimas. Nežiūrint to, kova už 
Baltijos tautų laisvę tebevyks
ta.

z Sovietų okupacija, kaip ir
visos okupacijos, nėra amžina. 
Pagaliau šioje žūtbūtinėje ko
voje už laisvę, Baltijos tautos 
ne vienos. Kartu su latviais, 
lietuviais ir estais iš sovietų 
kalėjimo veržte veržiasi dar 
šimtai milijonų žmonių. Bet 
Baltijos tautos yra pirmosios 
Sovietų agresijos aukos. Tai y- 

. ra pradžia tos didžiosios trage
dijos, kurią šiandien jaučia vi
sas laisvę mylintis pasaulis. To 
dėl mes, būdami bendro liki
mo Ir bendros kovos draugai, 

• savo broliams sakome:
Nenuleiskite rankų! Kova už 

Latvijos nepriklausomybę bus 
laimėta, nes ir raudonojo fa
šizmo diktatūros dienos yra 
suskaitytos.

Sveicinam bralu tautu Lat
vijai neatkaribas svėtkos!

BMt ■'
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DIEVAS OCCOPIRMUS
Profesorius Mykolas Biržiš-. 

ka savo naujausioje knygoje 
“Lietuvių Tautos Kelias” pa
čiame pirmajame puslapyje 
rašo: ♦

—“Krikščionija žiūrėjo į ne
krikščionis ar naujakrikščius 
prūsus ir lietuvius visu Vidur
amžio kryžkarių ir tikybinės 
aistros išdidumu. 13-14 amžiu
je popiežių laiminami lenkų 
pakviesti kryžiuočiai, puldami 
iš pradžių prūsus, paskiau ir 
lietuvius, . ne tik naikino jų 
turtą ir savtnosi žemes, žudė 
vyrus ir varė nelaisvėn mote
ris ir vaikus, bet ir pati narsų, 
didvyrišką puolamųjų gynimą
si nelaikė sveiko, natūralaus ir 
girtino patriotizmo reiškiniu, 
tik pakilusiomis prieš Kristaus 
Bažnyčią pragaro galybėmis, 
rautina ir naikintina pasaulio 
piktžole. Ir rovė...”

Taip, rovė ir smarkiai rovė. 
Maža kas beliko. Piktžoles ro
vė, vyrus ir moteris rovė, že
mes rovė, ir mūsų protėvių ti
kybą rovė. Nebežinome šian
dien net, kokius tikrai dievus 
jie turėjo, kam meldėsi ir kaip 
meldėsi, kokius dorovės dės
nius praktikavo.

Minėtam kritikui Sietynui 
senovės lietuvių tikyba šian
dien tėra tik — legendarinis 
Pilypas iš kanapių...

Ką čia kalbėti. Jei kas šian
dien apie tą tikybą užsimena, 
jos vertybėmis žavisi, norėtų 
sau stiprybės iš praeities pasi
remti, tai dabarties mūsų kryž 
karių ir tikybinės aistros apaš 
talai su žemėmis maišo tokius 
“lietuvių tautos priešus”.

Seniau kiti, atėjūnai ir plė
šikai, rovė. Dabar patys saviš
kiai rauna.

Mano recenzijos rašalas apie 
Alanto “Pragaro Pošvaistes” 
nesuspėjo nudžiūti, kai pasi
girdo šauksmai:—

Pagonybės skelbėjai!
Priešreliginė propaganda!
Pasikėsinimas prieš katali

kybę!
Stalino ir Hitlerio kompani- 

jėlė!
Bedievybės ir sužvėrėjusio, 

ateizmo šaukliai!
Lietuvių tautos naikintojai!..
Visa tai per .kelis mėnesius 

galėjote rasti, paskaitę Draugo 
pustelninkų i š v e džiojimus.

Lietuvos bylai būtų tikrai ge
riau, naudingiau ir sveikiau, 
jei ir Amerikos Lietuvių Tary
bos valdžia pasikeistų. Tokia 
jau istorijos valia, kad žmogus 
turi klysti. Lauksime, kad Pi
jušas Grigaitis, taip žiauriai 
suklydęs su prezidentiniais 
rinkimais, pasitaisytų ir savo 
vietą užleistų kitam.

Latvių pora tautiškuose rūbuose

munizmas formaliai niekuo 
nesikiria nuo visų kitų “aukš
tesniojo laipsnio” religijų.

Kaip kiekvienai tokiai reli
gijai, taip ir komunizmui cha
rakteringa yra visų pirma dog
mos. Pagrindiniausios i§ Jų ko
munizme yra dogmos apie 
“kapitalistinio pasaulio” viso
keriopą supuvimą, jojo žlugi
mo neišvengiamumą ir — kaip 
vienintelė alternatyva tam — 
komunizmo užviešpatavimas 
pasaulyje. v ••

šios dogmos yra tikra te žo
džio praeme komunizmo “gy
vybės šaltinis”. Komunistinės 
valstybės piliečių tikėjimo šio
mis dogmomis susvyravimas 
yra pirma? žingsnis vedąs į 
komunizmo pražūti. *

Tatai yra kaip tik atsitikę 
Sovietų Sąjungoje.

Akstiną tam yra davę svar
biausiai du veiksmai.

Pirmas — tai karo eigos įga
lintas betarpiškas sovietinės 
masės susidūrimas su “kapita
listiniu” pasauliu. Visa, ką so
vietinis žmogus pamatė ir pa
čiupinėjo jame, akivaizdžiai 
prieštaravo visam tam, ką 
skelbė marksistinis tikėjimas 
ir ką taip nenuilstamai kalė jo 
galvon komunistinė propagan
da. 3 ~

Antras veiksnys — tai pati 
pokarinė sovietų politika.

Po pirmojo pasaulinio karo 
Leninas nedvejojo pripažinti, 
jog kapitalizmas, “nežiūrint jo 
vidaus sugriuvimo tendencijų”, 
yra pasidaręs - stipresnis nei 
kada nors. Po antrojo gi karo 
Stalinas buvo įsitikinęs, jog 
“kapitalistinis pasaulis” liko 
susilpnintas ir neišvengiamai 
pats sau kasa kapą. ■■

šia ortodoksiškai marksisti
ne dogma rėmė jis visą savo 
pokarinę politiką. Tikėjosi jis, 
kad bent jau Europos Vaka
rai, draskomi karo žaizdų, pa
lyginti greitai nuskęs ekono
miniame bei politiniame cha
ose ir iš čia, kaįp prinokęs 
obuolys, nuriedės į komunizmo 
krepšį.

Vienok faktiška dalykų eiga, 
- lyg tyčfe- rutuliavosi visai prie

šingi kryptimi. Tatai dar la
biau susilpnino tikėjimą ko
munizmo dogmomis ir davė 
dar daugiau sulčių prade ju
slėms kaltis antimarksisti- 
niams daigams.

dėjo į jos žemesniąsias pako
pas.

Greitai, vienok, liko ati
dengtas dar bakesnis dalykas. 
Tai antimarksistinio “grybo” 
įsiveisimas pačioje komunisti
nėje partijoje.

Savo metu Stalinas yra pa-, 
lyginęs partiją “transmisijos 
diržams”, kurie, jungdami 
centrą su nesuskaitomais įvai
riais valstybės ratais ir raktu
kais, palaiko judėjimą visos 
milžiniškos sovietinės valsty
bės mašinos. Dabar gi pasiro
dė, jog šie “transmisijos dir
žai” ėmė pūti# užteršti anti- 
marksistiniais nuodais. • ‘

Ne juokais sudrebėjo raudo
nas Kremliaus kalifas. Nuta
rė veikti, kol dar tam yra lai
kas. iš čia atsirado joje 50 
puslapių “raudonoji enciklika” 
žurnale Bolševik ir taip neti
kėtas bolševikų partijos XIX- 
tasis kongresas. Jųjų tikslas 
buvo vienas ir tas pats: atsta
tyti susvyravusį tikėjimą pa
grindinėmis komunizmo dog
momis, kurios buvo minėtos 
pradžioje.

Komentuodama “encikliką” 
Pravda rašė, jog jąja Stalinas 
įnešė negirdėtai svarbų įnašą į 
Markso, Engelso ir Lenino te
orijas, suduodama tuo lemia
mą smūgį visokiems anti- 
marksistiniams supratimams.

Mūsų gi nuomone, yra tai 
pats nereikšmingiausias smū
gis. Vien teoretiškais v priešų 
“triuškinimais” Stalinas nie
kuomet dar nėra pasitenkinęs. 
Ir todėl dabar neišvengiamai 
seks labiau konkreti akcija ki
tų bolševikinio slibino galvų. 
Pirmoj' eilėj, žinoma, MVD, 
kuri išimtinai naktimis pradės 
ryti tuos antimarksistinius he- 
retikus tiek pačioje Sovietų 
Sąjungoje, tiek ir “draugiško
se liaudies respublikose”.

Kas gi liečia “kapitalistinį 
pasaulį”, tai kadangi jis kaž
kaip vis dar nesiskubina su 
savo paties kapo kasimu, todėl 
Stalinas pasirūpins atskubėti 
jam į pagalbą, užstatydamas 
didžiulius spąstus. Aukoms gi 
į jas įvaryti bus paleistos dar
ban visos kitos slibino -galvos: 
Višinskis, Mikojana’s, Komin- 
formas, demokratinių' kraštų 
kompartijos, visokio plauko 
komunistiniai — dažniausiai 
akli — skalikai ir panašiai. 
Veiks ir jojo uodega — sateli
tai. Pirmoj eilėj Kinija ir Ko-

Vienas iš jų pasirodė esąs 
net gana stambaus kalibro. 
Buvo tai prof. Vargą.— žy
miausias sovietų ekonomistas. 
Dviejose savo knygose išdrįso 
jis net pareikšti mintį apie 
“kapitalistinės ekonomikos gy
vybingumą ir jos prisitaikymo 
sugebėjimus naujoje industra- 
lizacijos fazėje”
Varga “atsiėmė” savo heretiš- 
kus teigimus ir iš komunisti
nės piramidės viršūnės nurie-

reja.
Viso to rezultate Stalinas ti

kisi taip sutvarkyti istorijos 
faktus, kad jie atitiktų komu
nistinėms dogmoms ir 'tuo pa
čiu Įrodyti savo paties “neklai
dingumą”.

Tuo tarpu, kol dar tas įvyks, 
pasaulyje giedrėja viltys pa-

Labai greitai ’ matyti ką ištikrųjų istorijos
deivė neša savo prepšyje: kas
tuvą — žmonijai, ar virvę — 
Stalinui.

Bronys Raila

RAUKOSI
Taip ėjo ir tebeina kryžiaus ka 
ras prieš tuos, kurie ant laužo 
dar nesusidegino.

Jei jau taip griežtai buvo 
šaukiama, tai gal ir teisybė. 
Bet tuomet kyla keletas neaiš
kumų. J <

Tai kaip čia dabar?
Ar lietuvių senosios pagony

bės i£gyrimas ir jos pagarbini
mas bei krikščionybės pakriti- 
kavimas yra — priešreliginė 
propaganda ir suž vyrėjusios 
bedievybės skelbimas?

Kas per nesąmonė! Juk pa
gonybė yra taip pat religija, 
ji visuomet buvo tik religija, 
tikėjimas, tikyba. Gal ne to
kia, tobula, kaip kitos vėles
nės religijos, gal ji neturėjo 
tokios mandrios ir storos savo 
teologijos, nepaliko apie save 
pakankamai informacijų (nes 
visokie kryžiokai ir paskui sa
vieji jas rovė...), — tačiau ji 
yra seniausia žinoma lietuvių 
tautos religija.

Be abejo, A. Maceina pasa
kys, kad raugėms ir kviečiams, 
tiesai ir netiesai, negali būti 
lygios pagarbos ir to paties

masto. Kam vienintelė tiesa 
tėra tik Romos katalikų baž-* 
nyčios mokslas, tam da^ig pa
saulyje raugių, be galo daug. 
Visos protestantiškos bažny
čios ir jų mokslas — netiesa. 
Mahometonys ir budistai —ne
tiesa. žydai—netiesa. Laisva
maniai ir agnostikai—netiesa. 
Ką bekalbėti apie dar gausius 
f tabmeldžiu būrius įvairiuose 
kontinentuose? Kiek netiesos 
ir raugių!

Gal senovės lietuvių religija 
ir buvo klaida, bet ji buvo re
ligija, ne bedievybė.

Mūsų protėviai gynė savo 
laisvę ir savo religiją kone tris 
šimtus metų. Daug kraujo iš
liejo, daug iškentėjo, bet gynė 
savo tiesą. Jiems tikriausiai 
atrodė, kad jie saugo savo kvie 
čius nuo kryžokiškų raugių.

Ir jie sukūrė valstybę, Kurią 
ligšiol tebelaikome gražiausia 
mūsų žinomoje istorijoje.

Tai ką: — gindami savo se
novės religiją, mūsų bočiai bu
vo Stalino ir Hitlerio bendri
ninkai? Sužvėrėję bedievybės 
šaukliai, lietuvių tautos nai
kintojai? Dezertyrai iš tauti
nės kovos lauko?!

Galima ir net reikia ginti 
sergančią krikščioniškąją žmo 

fniją ir krikščioniškus princi
pus, kurie vis daugiau nieki

nami ir nepaisomi, net iš pa
čių skelbėjų pusės, — tačiau 
argi būtina tokius nonsensus 
skelbti apie - senovės lietuvių 
tikybą ir tuos, kurie ja žavisi?

Baisiai nenoriu būti pamoks 
liniuku, bet man stačiai gėda 
lietuviškoje spaudoje skaityti 
takius savo tautos garbingiau
sios dvasinės praeities terši
mus. Ir tai spaudoje, kuri taip 
iškilmingai kalba apie- Lietu
vos laisvinimą, visų jėgų su
jungimą ir piktinasi' vienybės 
skaldytojais...

Mūsų vyresnioji karta ir se-. 
neliai sėmė sau įkvėpimą iš tų 
“kanapių Pįlypo legendų”, di
džiavosi bočių narsumu, kai 
jie gynė savo laisvę ir tikybą, 
žavėjosi Adomo Mickevičiaus, 
Kraševskio, Kondrotavičiaus 
kūriniais, pasakiškomis Teo
doro Narbuto ir Simano Dau
kanto istorijomis, Basanavi
čiaus pasakomis ir lėgęndomis, 
Dainavos šalies senų žmonių 
padavimais...

Kažin, ar daugiausiai ne tik 
dėl to katalikiškoji lietuvių 
tauta dar prisikėlė naujai lais
vei lietuviais, o ne rūskials, 
lenkais ar kryžiokais?

Nesistebiu, bet džjaugiuosi, 
kad Alantas ryžosi ; tą musų 
bočių tikėjimą ir aisčių etiką 
dar kartą idealizuoti santyky
je su dabartiniu “krikščiony- 
to»Ss triumfu”. Taip, tai yra jieš

kojimas pirmapradžių aisčių 
stiprybės ša-ltinių.

Jei jie bus išsek? ar jei at
rastuosius tik rudū~Tf sūriu 
skystimu užpilsime, tai kažin 
ar'mums užteks jėgos išlikti. _

Prisipažinsiu, kad jei ne dis
kusijos dėl Alanto knygos, tai 
vieno dalyko gal niekad nebū
čiau sužinojęs.

Kai susirungė Pranas Skar
džius su Jonu Baliu, tai paaiš
kėjo, šalia Perkūno ir legen- 
darinio Praamžiaus, dar vie
nas naujas vyriausias senovės 
aisčių ar tik prūsų dievas. Die
vas buvėlis ar nebuvėlis, bet 
koks įdomus—OCCOPIRMUS!

Ar man gaįla, kad dar vienu 
dideliu dievu bus daugiau? Te
būna, jau vien dėl to, kad jis 
vadinosi ar buvo pavadintas 
tokiu šauniu vardu — Occo- 
pirmus.

Ir man rodos, kad tasai kil
nus dievas Occopirmus, klau
sydamas mūsų dabarties pig
mėjų svaičiojimų ir įžeidinė
jimų, jau raukosi.

Jei tu neparodysi savo, pyk
čio ir galybės, dievę Occopir- 
mai, — tai jau trauk tave Per
kūnas! • • •

Kitame numeryje: — APIE 
BUKĄ PAGONYBĖS ĮŽEIDI
NĖJIMĄ
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Kaip visuomenei jau gerai 
žinoma, prieš eilę metų Vilkas 
savo leidžiamam biuleteniui 
yra pasirinkęs Eltos Informa
cijų vardą.

Gerai, kad kas nors tęsia 
Lietuvos valstybinės telegra
mų agentūros tradiciją ir tuo 
būdu išlaiko, bent simboliškai, 
jos tęstinumą tam momentui, 
kada Elta vėl pilna žodžio 
prasme pasidarys Lietuvos ofi 
cialia informacijų, centrine.

Tačiau labai negerai, kad 
* rimtas Eltos vardas panaudo

jamas nuolat žinioms, kurių, 
deja, rimtomis pavadinti ne
galima.

Šj teigimą šiandien galime 
pailiustruoti, kad ir sekančiais 
pavyzdžiai'-.

•
Spalio 1 d. Eltos biuletenyje 

tilpo žinia apie dr. Karvelio 
dukrelės viename Prancūzijos 
institute gerai išlaikytus pir
mųjų studijų metų egzami
nus. Ten pat pažymėta, kad ir 
baigiamuosius gimnazijos eg
zaminus dr. Karvelio ' dukrelė 
yra išlaikiusi su pagyrimais.

Savaime suprantama, kad 
dr. Karvelio tėviška širdis ga
li tuomi pasidžiaugti, tačiau, 
vargu, ar tai yra žinia, kuri 
Lietuvos išlaisvinimo labui tek 
tų skelbti lietuviškosios visuo
menės pasaulyje žiniai.

O, be to, gali užsigauti ir ki
ti tėvai, kurių vaikai gimnazi
jose ir mokyklose gauna irgi. 

. gerus pažymius, bet Eltos biu
letenyje, deja, nepaminėti.

Jei dr. Karvelis yra VLIKo 
vicepirmininkas, tai tas ne
reiškia. kad Elta turi tarnau
ti jo šeimos garsinimui.

Spalio 15 d. Eltos biuleteny 
pirmame puslapy kalbama, a- 

,;pie Europos Sąjūdžio talką, 
paminint, kad rugsėjo 24 d. 
įvyko Lietuvos Europinio Sąjū
džio Tarybos posėdis, kuriame 
buvo išrinkti Jarybos vykdo
mieji organai ir t. t.

Patyrinėjus reikalą kruopš
čiau sužinoma, kad tas “po
sėdis buvo tik mažas keleto 
Vliko narių ir jų žmonų susi
ėjimas Reutlingene, kur šei
myniniu būdu buvo labai grei
tai “sutvarkytas” didelės svar
bos reikalas.

Iki šiol lietuviškoje visuo
menėje europinio sąjūdžio tal
ka visai neišvystyta ir maža 
vilčių, kad ateity bus geriau.

Vlikui rūpėjo ir rūpi tik už
imti Europos Sąjūdyje tam tik 
rus lietuviams tenkančius pos
tus, kad į juos, Dieve, saugok, 
nepakliūtų asmenys atsitikti
nai nepriklausą Vliko sferoms.

Tam tikslui fabrikuojamos 
šeimyniniu būdu “tarybos” ir 
“posėdžiai”, kad pavaizdavus 
reikalą, kaip jau “pilnai su
tvarkyta”.

Tačiau naujas blefas viršija 
visus kitus blefus.

Lapkričio 1 d. Eltos biulete
nyje skelbiama, kad Vliko in
formacijos taryba įsigijo plokš 
telėmis ir magnetofone juos
telėmis eilę lietuviškų melodi
jų, atliktų varpais. Žinutė bai
giama pastaba, kad “varpų 
muzika yra originalinė Karo 
Muziejaus Kaune”.

Ar tai ne blefas, kada ši 
“originalinė Karo Muziejaus 
varpų muzika” yra imta iš Vo
kietijoje Esslingeno miesto sa
vivaldybės bokšto varpų, ku
riais vienas lietuvis muzikas 
Eltos biuletenyje minimas me- 
liodijas įgrojo į magnetofono 
juosteles spalio mėnesi...

Kuriam tikslui Eltai skelbti 
tokius blefus ir kurti “mitus” 
i tai gali gali atsakyti, tik mi
nimos žinutės autoriai.

Kad Eltos vardu tokie blefai 
pridengiami, labai gaila. Iš 
Martyno Brako, vis dėl to, no
rėtųsi tikėtis, kad jis viso
kioms kombinacijoms lengvai 
nepasiduos.

AMERIKIEČIAI IR RUSAI ŠIAURĖJE
ĮRENGIA MILŽINIŠKUS, ARSENALUS 

Sibiro šiaurėje sovietai turi sutraukę 40 divizijų — Tiksi yra pati 
svarbiausioji sovietų bazė, iš kurios jų lėktuvą i galės boirborduoti 
Ameriką — Bet amerikiečiai baigia Įrengti “plaukiojančias salas” 

tik 5 valandos nuo Sibiro
Tolimoje šiaurėje tarp ame

rikiečių ir sovietų vyksta šiuo 
metu smarkios varžybos, nes 
ateities kare Amerikos ir Rusi
jos kontinentai galės būti puo
lami ir ginami tik per šią vie
tą.

Nei Pentagone, nei sovietų 
armijos štabe neneigiama to 
fakto. Bet jei rusai šiaurės aši
galiu pradėjo įdomautis dar 
prieš antrąjį pasaulinį karą, 
tai amerikiečiai atkreipė dė
mesį tik dabar: Tačiau pasta
rieji jau baigia atsigriebti, pa
sivėlinę.

Rusai, pirmieji supratę, ko
kią didelę strateginę reikšmę 
gali turėti šiaurės ašigalis ka
re prieš Ameriką, jau 1935 me
tais pradėjo juo domėtis. Jie, 
pasiuntė -tenai savo mokslinin
kus, ledlaužius, Įrengė radijo 
ir meteorologijos stotis, smulk 
meniškai ištyrė Lediniuotąjį 
vandenyną ir ėmėsi statyti ka% 
rines bazes, darbams panau
dodami šimtus tūkstančių po
litinių kalinių, vėliau karo be

laisvių.
Šiuo metu sovietai jau galu

tinai turi įrengę dvi svarbiau
sias Sibire bazes: Vorkutską 
ir Tiksi. ,

šių dviejų vietovių .prieška
riniame žemėlapy nebuvo. Jos 
atsiroda tik prieš keletą metų, 
ir šiandien kiekviena jų turi 
po 100,000 gyventojų.

Antraeilės bazės įrengtos 
Obo, Janisėjo, Indigrikos ir 
Amūro upių žiotyse, Fiksono 
saloje ir Juazapo žemėje.

Bet, steigiant šias bazes, 
ginklų ir kariuomenės prista
tymo reikalas rusus vertė iš- 
plėsti geležinkelio tinklą Sibi
re. Paskubomis buvo pravesta 
keletas naujų linijų ir padvi
gubinta Transibiro geležinke
lio linija.

Norint kariuomenę įpratinti 
šiaurės klimatui, kasmet ten 
vyksta dideli manevrai, kuriuo 
se dalyvauja net iki 16 divizi
jų.

Tiksi svarbiausioji sovietų 
baze, yra tik 500 mylių tiesia 
oro linija nuo Nome, Aliaskos 
sostinės.

šioje srityje sovietai yra su
koncentravę 40 divizijų. Kiek 
toliau į rytus yra maršalo Ma- 
hnovskio 22 divizijos.

Pagaliau Kurilų salose rusai 
dieną ir naktį dirba, norėdami 
greičiau įrengti bazes, šitos sa
los, kaip žinoma, yra netoli 
Japonijos, atitekusios rusams 
Jaltos susitarimu.

Turimomis, žiniomis, sovie
tai šiuo metu šiaurėje turi 
TU-4 tipo 750 bombonešių, ku
rie prilygsta amerikiečių B-29. 
šie TU-4 yra geresni už B-29 
tiek greičiu, tiek skridimo to
lumu. Iš Sibiro bazių jie leng
vai gali .pasiekti Amerikos ato
minius - fabrikus Hanforde ir 
grįžti atgal be nusileidimo.

Bet šiuos lėktuvus viršija 
naujieji sovietų bombonešiai 
TU-X, kurie jau gaminami se
rijomis ir jų skridimo spindu
lys yra 8,000 mylių. Skrisdami 
■per šiaurės ašiagalį, jie lengvai 
gali pasiekti Chicagą, Detroi
tą, Clevelandą, Pittsburghą ir 
■kitus pramonės centrus. TU-X 
skrenda 450 mylių greičiu ir 
gali gabenti atominę bombą.

Prieš tokį sovietų karinių 
jėgų išdėstymą amerikiečiai 
sukruto. Mat, jie buvo apsilei
dę šioj srity iki 1947 metų. Tik 
tada buvo sužinota, kad rusai 
stato bombonešius, kurie pa
jėgs >pasiekti Amerikos širdį ir 
sugrįžti atgal į savo bazes.

Washingtonui reikėjo pra
dėti iš naujo. Amerikiečiai ne
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turėjo patyrimo šiaurėje. Pir
masis uždavinys buvo suorga
nizuoti 1,000 lakūnų, kurie bu
vo pasiųsti į Aliaską. Tai buvo / 
pradžia, bet buvo sukurta 
nauja doktrina šiaurės karui 
vesti.

Pradžia buvo nelengva. Rei
kėjo smulkmeniškai ištirti sri
tį, įrengti meteorologijos ir ra
dijo stotis, išbandyti medžiagų 
ir žmonių atsparumą, sudary
ti atsargos sandėlius.

Bet per 3 metus buvo smar
kiai pažengta pirmyn ir paga
liau buvo įsteigtas “šiaurės 
patrulis”, kuris nuolat seka 
šiaurės ašigalį iš skrajojančių 
tvirtovių.

Buvo įsteigta visa eilė bazių. 
Bet kada sužinota, kad rusai 
savo bazėse jau turi TU-X, 
reikėjo patobulinti stebėjimą.

Dėl didelio greičio TU-X tu
ri būti pastebėti kaip galima 
toliau nuo Amerikos. Reikėjo 
pastatyti radarus. Kadangi 
ten pačiame ašigalyje nėra že
mės, buvo nutarta radarus į- 
rengti plaukiančiuose ledynuo
se.

. 1951 metais buvo įrengtos 
’trys tokios “plaukiojančios sa
los”, pavadintos T-l, T-2 ir 
T-3, kurių dvi pirmosios uži
ma po 95 kv. km. ir yra per 
200 mylių nuo ašiagalio. Jose 
įrengtas nedidelis aerodro
mas ir pastatyti tarnautojams 
barakai. T-3 yra didžiausia iš 
jų 150 kv. km. pločio, toliausiai 
į šiaurę pasidavusi. Ji turi pil
ną radaro įrengimą, lėktuvams 
hangarus ir sandėlius.’

šitos plaukiojančios salos y- 
ra kaip sargybiniai. Bet pats 
gynimosi centras yra suorga
nizuotas Thule miestely Gren
landijoje, kurio aerodromas 
turi net 16 pakilimo takų ir 
jame gali nusileisti ir pakilti 
didieji bombonešiai. Iš čia per 
5. valandas pasiekiamas Sibi
ras! šis mieSįelis išdygo^ ap
link aerodromą visai neseniai 
ir šiandien jame gyvena 7,500 
gyventojų, bet jų tarpe nė vie
nos moters. Prie bazių įrengi
mo dirbo 20,000 darbininkų at
gabentų iš Amerikos, kuriems 
buvo mokama iki 15,000 dol. 
per metus. - Bazės turi Star- 
Bay uosta, kuriame gali pri
siglausti 300 laivų ir jame kas
dien iškraunama 4000 tonų 
prekių.

Gyventi ten nelengva. Vė
jas būna toks smarkus, kad 
žmogų verčia nuo kojų. Gi re
storane duoda gėrimus su le
dais, .pastebėdami, kad ledai 
yra milionų metų senumo...

Esi patrijotas: kalbi apie tėvynės meilę. O ar žinai, kad tėvynės pagrindą sudaro gy
ventojai — tavo kraujo broliai? Nepamiršk, kad jų karo išrautų iš tėvynės, dar 8,000 
vargsta Vokietijos sanatorijose ir senelių prieglaudose. Padėk jiems.

LATVIJOJ PERAMI SOVIETŲ ŠNIPAI
Siguldos pilyje, šnipinėjimo centre Z-3, mokosi 200 Sovietu šnipu, 

kurių uždavinys yra apgauti sąjungininkų žvalgybą
Netoli Rygos, Siguldos pily

je, jau treti metai veikia pati 
garsiausia sovietų šnipinėjimo 
ir sabotažo mokykla, vadina
ma “Z-3”.

Joje yra paruošiami sovietų 
šnipai visai vakarų Euro
pos, ypač vakarinei Vokietijai, 
Prancūzijai, Anglijai, Belgijai, 
Olandijai... Aprūpinti pabėgė
lių dokumentais ir praėję spe
cialų kursą, -kaip sėkmingai 
praeiti sąjungininkų “scree- 
ningą”, jie vėliau atsiunčiami 
į šiapus “geležinės uždangos.“

šiai sabotažo ir šnipinėjimo 
mokyklai, kurios programą 
buvo patvirtinta 1948 metais 
sovietų armijos štabo ir parti
jos centro komiteto, vadovau
ja garsus sovietų žvalgybos 
specialistas pulk. Prigorevas.

Mokyklos mokytojų perso
nalą sudaro aštuoni karinin
kai, kurių priešaky yra jūrų 
karininkas T. V. Bulovin, ank
sčiau. buvęs Baltijos laivyno 
žvalgybos viršininko padėjėju.

Mokykloj pirmoje. eilėje mo
kinama klastųoti pranešimus 
apie sovietų armiją, skirtus 
sąjungininkų žvalgybai apgau
ti, susipažindami su Atlanto 
pakto valstybių garinėm, civi
linėm bei administracinėm or
ganizacijom ir sabotažų tech
nika.

Mokinių skaičius nėra ribo
tas. -1950-1951 metais mokyk
loje buvo 84 mokiniai, o 1951- 
1952 metais 152. šiais metais 
jų yra virs dviejų šimtų.

Mokinių atrinkimas. Nevie
nodas. Jei 1950 metais į mo
kyklą kandidatus rinkdavo tik 
iš karininkų tarpo, sekančiais 
mokslo metais kariškių skai
čius krito iki 22 nuošimčių ir 
likusieji kandidatai buvo pa
rinkti iš diplomatinės ar admi- 
nistratyvinės tarnybos. Tarp 
jų buvo net keli mokslininkai 
ir inžinieriai.

Pagrindinė sąlyga kiekvie
nam kandidatui statoma, kad 
būtų išbandytas partijos na
rys.

Išklausę šnipinėjimo kursą, 
mokiniai išbandomi* prieš spe
cialias dvi komisijas Leningra
de. Ir tik tie, kurie išlaiko eg
zaminus su pasisekimu, pa
siunčiami į Berlyną, ar i Len
kiją. " * .

Berlyne naujai iškeptieji 
šnipai kurį laiką būna gen. 
čuikovo štabe ypatingojo sky
riaus ' viršininko A.' Vladimiro 
žinioje, gi Lenkijoje .pulk. S. 
I. Wadziriani žinioje, kol suor
ganizuojamas jų “pabėgimas’* 
į vakarus.

šitokie sovietų šnipai, apsi
rūpinę netikrais dokumentais 
ir suklastotais planais, prisis
tato šioj pusėj “geležinės už
dangos” sąjungininkų kontro
lei ir išgavę pasitikėjimą, sten
giasi melagingais pranešimais 
apie sovietų armiją ar'Sovietų 
ekonomiją.suklaidinti vakarie
čių žvalgybą, o vėliau, kada 
gauna leidimus pasilikti gyven 
ti, imasi su vietinių komunis
tų pagalba organizuoti sabo
tažus.

Kapai kalba (2) Stasys Butkus

BAUDŽIAUNINKO VAIKAS NE ŠUO...
Važiuojant keliu pro. kapi

nes, tuoj už vartų į dešinę, ša
lia kažkokio turtingo rūsio ge
ležinių durų, pamatai platų 
spižinį kryžių. Po juomi guli 
buvusioji baudžiauninkė Marė 
Dambrauskienė ir anksčiau už 
ją mirę du jos sūnūs. Pati 
Dambrauskienė, jau senutė, 
mirė 1915 m. balandžio mėn., 
vokiečiams užėmus Kurtuvė
nus.

Dauguma miestelio ir dvaro 
gyventojų buvo pabėgę toliau 
nuo vokiečių, arba bijodami 
prie miestelio kautynių. Buvo 
likę tik nedaugelis moterėlių 
ir senesriiųjų. Tomis dienomis 
senutė Dambrauskienė kopė
čiomis lipo ant aukšto kažko 
pasiimti. Sena galva neišlaikė 
ir nuo kopėčių nukritusi užsi
mušė. '

Kadangi jaunesnių vyrų ne
buvo, pačios moterys ją paly
dėjo. Įsiguldži ilsios į rankomis 
traukiamą vežimėlį, nutempė 
į kapines ir ten be įprastų iš
kilmių palaidojo.

Marė Dambrauskienė buvo 
tikra pasakų senelė. Labai 
daug pasakų mokėjo, o ypač į- 
domiai papasakodavo apie 
baudžiavos laikus.

Tegul kalba ji pati iš kapo:

— Ponai nepaleisdavo nuo 
darbų, jeigu ir mažus kūdikius 
turėdavai. Buvo ir mano kūdi
kis. Varo į dvarą dirbti, o ne
turiu kur kūdikio palikti. Ne
šuosi drauge 1 darbą. Lauke 
pametu kur nors,'o pati dirbu. 
Kūdikis ir rėkia, ir viską daro, 
nubėgi kūdikio pažiūrėti ir ap
valyti.

Kartą palikau kūdikį prie 
krūmo, kad saulė nedegintų. 
Padirbėjusi bėgu kūdikio pa
žiūrėti. Jau iš tolo girdžiu, kad 
kūdikis linksmai krykštauja. 
Pribėgusi arčiau iš baimės nu-' 
tirpau ir nesavo balsu surikau. 
Man surikus, į krūmus nu
šliaužė ar didelė gyvatė, ar 
žaltys. Iš baimės nebesuspė- 
jau įžiūrėti. Mačiau, kad kū
dikis rankutėmis čiupinėjo ša
lia jo gulinti šliužą. Ateityje 
nebeguldydavau kūdikio prie 
krūmų, nors auklė, matyt, bu
vo nebloga, kad kūdikis buvo 
patenkintas ir linksmai krykš
tavo.

Kitą kartą, vežant dvaro 
šieną, jau visai sutemo, bet 
mūsų nepaleidžia ir liepia 
baigti suvežti iš pievos visą 
šieną. Nors pavargę, bet sku
bame, o pono šunes, visokie 
užvalzdos, tik ragina, tik rė

kauja ir dažnai apstumdo 
mus. Taip beplūkdama užmir
šau ir kūdikį. Liepia sėsti ant 
paskutinio šieno vežimo ir va
žiuoti į dvarą, padėti vežimus 
iškrauti.

Tik* kai iš pievos išvažiavo
me į kelią, prisiminiau kūdikį. 
Surikau, bet mano šauksmo 
niekas neklausė. Šieno vežimai 
skubėjo į dvaro daržines. Ten 
.pasiskundžiau užvaizdoms, bet 
tie nepaleido,' kol šieno veži
mus išvertėme. Sako: “Lažau- 
niko vaikas ne šuo. Jo niekas 
nepagaus”. Pas mus baudžia
vą lažu vadindavo.

Baigusi darbą, bėgu į lauką 
vaiko paimti. Nubėgusi nebe
randu. širdis plyšta iš skaus
mo. Ar vilkas, ar kas ki|as pa
grobė. Jeigu vilkas ar kitas 
žvėris, būtų palikę i§ skaros 
padarytą palapinę. Dabar ir 
skaros nėra, matyt, kad žmo
gus paėmė. Vis dėlto širdis ne
rimsta. Nubėgu prie bažnyčios 
durų, atsiklaupiu ant akmeni
nių laiptų ir karštai pasimel
džiu į šventąjį Antaną, kad 
jis man surastų kūdikį. Po 
maldos, rodos, ramiau pasida
rė. Bėgu namo. Miestelyje su
sitinku vietos žydelį Leibą.

— Nu, Marijona, ar tu gal

vą turi? — jis mane užpuolė 
barti. Pasirodo, Leiba mano 
kūdikį surado ir paėmė.

• Dabar tegul kalba pats Lei
ba, kurio kapas ne Kurtuvė
nuose, bet Šaukėnuose.

— Atlikęs gešeftą, jau vėlai, 
sutemus, grįžtu namo. Pavar
gęs arkliukas iš lengvo veži
mą traukia. Ir ko skubėt. Dū
šia palengva iš kūno išeis.

Įvažiavęs į dvaro laukus, 
girdžiu, kažkas verkia. Šustab 
dau arklį ir gerai įsiklausau. 
Lyg kūdikis verkia. Nu, kas tai 
galėtų būti? Toje vietoje juk 
niekad nesivaideno.
- Gal . nekrikštyta dūšelė — 

pagalvojau. Jeigu būtų tokia, 
tai tikrai bus krikščioniška, 
nes mūsų žydelių nedaug čia 
yra ir visas jų dūšias žinau.

Leiba, nebijok, pagalvojau, 
tu didelis, o nekrikštyta dūše
lė maža. Ji tavęs neįveiks, o tu 
ją turi gelbėti. Bet kaip^gelbė- 
ti?Girdėjau iš jįsų žmonių, 
kad reikia apkrikštyti. Ir net 
išmokau kaip. Tik kilo abejo
nės, ar žydelis galėtų krikštyti 
krikščionišką dūšelę. Pas rabi
ną nuvažiuoti ir pasiklausti 
jau nebėra laiko. Dūšelė gali 
pranykti.

Kas bus, kas nebus, — ma
nau, — krikštysiu. Reikia gel
bėti nelaimingąją dūšelę. Die
vas mato, kad aš gerą noriu. 
Einu į lauką, o dūšelė vis dar 
verkia.

— Dūšele, ko tu nori0 — 
klausiu, bet ji nieko neatsako,

o tik verkia. *
— Dūšele, aš tave krikštiju. 

Vardan Dievo Tėvo, Sūnaus ir 
Dvasios Šventos! — O ji vis 
dar verkia. Nu, dar negana! 
Amen! Vis tiek ji verkia.

Ilgai stovėjau ir galvojau, 
kas čia galėtų būti. Paskui 
žingsnis po žingsnio priėjau ir 
pamačiau kūdikį po skara. Tą 
skarą pažinau. Tai Marijonos 
Dambrauskienės. Ji pirko iš
manęs. Tai ir vaikas jos.

Pasiėmęs kūdikį įsėdau į ve
žimuką. Vienoje rankoje lai
kau vadeles ir botagą, o kitoje 
rankoje laikau kūdikį ir supu, 
linguoju, čiu-čių-liu-lia, kad 
neverktų. Radau kieme manęs 
belaukiančią žmoną. Kai ji na
rnate mane su kūdikiu, taip 
nusigandusi ir šast ant suolo 
atsisėdo ir tyli. Tik kai viską 
papasakojau, ir kaip krikšti
jau. mano Sorelė liūdnai pa
lingavo galva:

— Tu Leibeli, sutrepnijai vi
są mūsų šlovingą žydišką gi
minę. Ir reikėjo tau krikščio
niškai krikštyti. Ką tau rabi
nas pasakys.

Ir ne viena Dambrauskienė 
savo kūdikį laukuose pamirš
davo. Kitai baudžiauninkei, 
Kliminskienei, darbu ir žiau
rių dvaro urėdų ujami dar 
liūdniau išėjo, lauke pamiršus 
savo kūdikį.

Iš dvaro, jau visai sutemus 
bėjoa į laukus kūdikio pasiim
ti. Girdi— vaikas rėkia, o ne- • 
toli vaiko ore kybo ugnelė. To

kias ugnelės pamatę, žmonės 
kalbėdavo, jog tai nekrikšty
tos dūšelės slankioja. Klimins- 
kienei plaukai atsistojo ant 
galvos ir kūną šiurpas nukrė
tė. Bėgtų kuogreičiausiai tolyn, 
bet kūdikio gaila. Motina dėl 
vaiko padaro didvyriškiausius 
žygius.

Bėga prie kūdikio, o ugnelė 
bėga tolyn. Pasiima kūdikį ir 
prisispaudžiusi prie krūtinės, 
bėga į kelią. Ugnelė vejasi ją. 
Kliminskienė greičiau bėga — 
ir ugnelė greičiau vejasi. Pail
susi Kliminskienė lėčiąu bė
ga — ir ugnelė lėčiau vejasi. t

Persigandusi ir smarkiai per 
sibėgusi Kliminskienė susirgo 
ir, rodos, apie 3 mėnesius sir
go. Kadangi ir daugiau pana
šių įvykių su tokiomis ugnelė
mis buvo, vienas tokių su So- 
daliukų kaimo arkliganiu, ku
ris irgi nuo ugnelės bėgo ir 
apie pora mėnesių sirgo, kuni
gai iš sakyklos pradėjo aiškin
ti, kad žmonės tų ugnelių ne
bijotų. Tai esą ne vaidokliai, 
bet šalta fosforinė šviesa, pa
kylanti iš žemėje pūvančių 
šaknų, žmonės ’ir kunigams 
netikėjo:

—Girdi, jie tik ramina mus. 
Daug kur. šaknų pūva, bet ko
dėl ugnelės nevisur rodosi, tik 
kai kur.

Kitą savaitę: Nurimo sken
duolė po mylimojo mirties.



KORPORACIJAI “NEO LITHUANIA” 30 METU
(Atkelta iš 3 psl.)

Šiais metais korporantai su 
savo bičiuliais ir draugais. įvai 
riose pasaulio vietose, toli nuo 
tėvynės, mini savo organizaci
jos 30 metų sukakti.

Praėjusi sekmadienį minėji
mą buvo surengę New Yorke 
gyveną korporantai. Kartu bu
vo minima ir tautiniu akade-

vių korp Lettonia atstovas 
Burkevics, estų korp Frater- 
nitas E-'tonica atstovas J. 
Lehtpere ir L. Taut S-gos švie 
timo pirm. V. Rastenis. Gauta 
eilė sveikinimu raštu. Jų tarpe 
garbės nario B. K. Balučio iš 
Londono ir daugelio korooran- 
tų gyvenančių kitose vietovė
se. net iš Australijos. Korpora-

Juozas Ginkus, Neo Lithuania korp. mecenatas

minių sambūrio trijų metų su
kaktis, šventė pradėta pamal
domis už mirusius ir žuvusius 
draugus. Iškilmių aktą Alli
ance Hall patalpose turiningu 
žodžiu pradėjo sambūrio pir
mininkas Vyt. Abraitis. Į gar
bės prezidiumą pakviesta Lie
tuvos general, konsulas Bud
rys, Tautinės s-gos pirm. Dr. 
Collney ir korporacijos mece
natai J. Ginkus bei P. Narvy
das. Jie giltais žodžiais pasvei- 
kino sukaktuvininkus ir palin
kėjo greit sulaukti mūsų di
džiausio troškino išsipildymo 
Lietuvos laisvės. Be šių, korpo
raciją ir sambūrį sveikino lat-

cijos apžvalgą ir nueitą kelią 
ilgesne kalba nušvietė buvęs 
korp. pirm. Povilas Ališauskas. 
P-lė N.. Mačiūnaitė ir Izidorius 
Ališauskas padainavo keletą 
šventės nuotaikai pritaikintų 
dainų. Dainininkams akompa
navo ponia Kačanauskienė ir 
p-lė Evelyn Kost.

Minėjimas baigtas akademi
niu alučiu, kuris -buvo praves
tas su įprastom tradicijom. Jo 
metu tarta nemaža sveikini
mų, pasakyta kalbų ir padai
nuota studentiškų dainų. Į mi
nėjimą be korporantų buvo at 
silankę gausiai svečių, kurie

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

S , Nuo lapkričio 14 iki 20 d.
![ PIRMĄ KARTĄ AMERIKOJE

“GELIBE WELT”
Su Brigitte Horney — Willy Fritsch — Paul Dahlke — Else von 

Moe|lendorf — Mady Rahl — Walter Janssen
i; “SIEGEL GOTTES”

Su Josef Mcinrad — Robert kinder — Hildc Mikolicz — Carl Gunther
U Elizabeth Markus — Alexander Trojan
' NAUJAUSIA SAVAITES APŽVALGA.

-AUTOMOBILIU 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.

E Vergreen 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 I

WAGNER THEATER
KASDIEN DVI FILMOS VOKIEČIŲ KALBA 

PASAULINĖ KRONIKA
JAUKI KINO TEATRO SALĖ

Filmos keičiamos penktadieniais visai savaitei
110 WYCKOFF A VE., BROOKLYN, N.
Kasa atdaryta 1 vai. k.isdkn. T el. HI i .

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

ALBRECHT & KOELBER

MĖSOS URMO PARDAVIMAS
197 NORTH 6th ST., BROOKLYN 11, N. Y.

EVergreen 8-6322

prisidėjo prie danuos nuotai
kos sudarymo.

Baigiant šias kelias pasta
bas apie pirmąją korporaciją 
pravartu prisiminti,. kad kor
poracijos nario pažymėjimuo
se buvo įrašyti šie žodžiai: 
“Salus patriae—suprema lex”, 
— tėvynės gerovė — aukščiau
sias įstatymas. Tai buvo kaipir 
priminimas korporantui nepa
miršti tėvynės reikalų, šian
dien gyvenant mūsų tautai 
vergijos dienas, kiekvienam 
nealithuanui aukščiausiu įsta
tymu tetampa tėvynės laisvė.

Lietuviu žinios 
iš Long Island

BALFo 120 skyrius Stony 
Brook šiuo metu yra paskelbęs 
drabužių ir pinigų rinkliavos 
vajų, sušelpimui vargstančių 
Vokietijoje tremtinių.

Rinkdami rūbus, po apylin
kes važinėja: S. Augūnienė, 
Trukienė, P. Lapienė, S. Ru
sienė, V. Balvočius ir B. Čepo
nis.

Lapkričio 14 d. 8 vai. vaka
re Vinco Višniausko svetainė
je, North Country Rd., St. 
James, L. I. įvyko Balfo 120 
skyriaus susirinkimas, kuria
me buvo aptarti svarbūs klau
simai.

Lapkričio 16 d. 6 vai. vakare 
ALP klubo svetainėje, Midd- 
land Rd., Port Jefferson Sta
tion, L. I. įvyksta vaidinimas 
“Prakeikimas” ir šokiai. Sve
tainė bus atidaryta 3 vai. po 
pietų. B. Čeponis

Dar ne vėlu
Baigiasi paskutinė BALF 

Vajaus New Yorke savaitė. 
Per šią savaitę BALF raštinė, 
105 Grand St., Brooklyn 11, 
N. Y., bus atdara iki 10 vai. 
vakaro.

BALF koncertui bilietų, au
kų lapų, aukoms rinkti dėžu
čių bei loterijos bilietų galite 
gauti rinkliavos postuose ir 
Balfo raštinėj, Ginkaus krau
tuvėj ir Gabijoj.

Kiekvienas New Yorko ir a- 
pylinkės lietuvis prašomas 
skirti savo auką ir aukų pa
rinkti iš kitų Europoj liku
siems lietuviams pagelbėti 
vargą vargti.

GERA SVEIKATA
Dr. R. B. GOLDSTEIN

259 UNION AVENUE.
,----------  Brooklyn 11, N. Y. ----------

Visos limpamos ligos kyla 
i bacilų, kurias žmonės per
duoda vienas .kitam, dažniau
siai patys to nežinodami.

Bacilų įtakai patekęs as
muo yra tiesioginis ligos per
davimo šaltinis. Išvengdami 
kontakto su tokiu asmeniu, 
jūs, žinoma, galite išvengti ir 
pačios ligos.

Bet kadangi ligų plitimas y- 
ra labai įvairus, tai ir išvengti 
jų nevisada įmanoma.

Ligą galima .pažinti, jei tik 
ja sergąs asmuo tuojau paro
do įprastus simptono ženklus.

Bet yra ligonių, kurių ligos 
simptomų negalima tuojau 
pažinti. Tai nepaprastos netuo 
jau nustatomos ligos ir, kaip 
tokios, pra pavojingos. Tokiais 
atvejais gydytojui talkina la
boratorijos, padedamos j aim 
nustatyti diognozę ir t.t.

Visada patartina vengti li
guistų žmonių, ypač tokių, ku
rie skundžiasi sloga, kosti bei 
čiaudo.

Taip, švarumas seka die
viškumą.

GERIAUSIS

INSURANCE
IR

REAL ESTATE
ORMAN & MICHELSON

111-15 JAMAICA AVE.

■B - t  »--r

Virginia 9-0842 ir
Virginia 7-4111

Anksčiau pasiųstos BALFo dovanos iškraunamos Vokietijoje. 
Nepamiršk, jog reikia naujos paramos.

EUGENIAUS ZAMIATINO KNYGA “MES”
“MES” užima ypatingą vie

tą ne tik Zamiatino kūryboje, 
bet ir bendrai šio laikotarpio 
politinėje literatūroje. Dėka 
tos įtakos, kurią šis romanas 
padarė pasauliniai garsaus ro
mano “1984 metai“ autoriui 
Orwell’ui, Zamiatino veikalas 
padėjo pagrindą naujam so
vietinio režimo esmės ir tikslų 
aiškinimui.

Zamiatinas 1917-jų metų 
revoliuciją a sutiko džiaugda
masis ir tikėdamasis, jog Ru
sijoje prasideda tikros laisvės 
gadynė. Kai po keleto metų 
nusivylė, jis pergyveno giliau, 
negu kiti. Zamiatinas bijojo 
ne tiek dėl to, kad revoliucija 
apgavo jo kartos žmonių viltis 
kiek dėl to, jog naujas rėžimas 
tiesė kelią baisiai, besielei at
eities valstybei — karinei. Jis 
buvo pirmas rašytojas ne tik 
iš rusų, bet ir pasaulinės lite
ratūros, kurs nujautė, jog į- 
vyko kaž kas daug blogesnio, 
negu paprastas revoliucijos 
žlugimas: įvyko tai, kad lais
vi revoliuciniai idealai buvo 
.pakeisti tikslaus valdymo sis
tema, griežčiausios kontrolės 
ne tik valstybės tvarkos, bet 
ir kasdieninio piliečių gyveni
mo.

Gyvenimo vaizdas įsaky
mais suvaržytoje ateities val
stybėje, pavaizduotas knygoje 
“Mes”, kartais- turi pusiau 
fantastinį pobūdį, tačiau ne 
tas patraukia skaitytojo dė
mesį. Puriau fantastinės gyve
nimo smulkmenos naujoje at
eities valstybėje — tai tik fo
nas, kuriame vystosi pagrindi
nė psichologiiyį romano prob
lematika. Zamiatinas daro 
drąsų ir dažnai labai įtikinan
tį analizą žmogaus psichologi
jos persi gimimo totalitarinio 
režimo sąlygose. Berods, žo
džio “totalitarizmas” dar ne
buvo 1924 metais, kada roma
nas parašytas, bet šis žodis ge
riausiai tinka apibūdinti poli
tinę santvarką, pavaizduotą 
romane “Mes“. Romano hero
jai iš vienos pusės dar blan
kiai atsimena buvusią papras
tą žmogišką buitį ir Ilgisi tos 
laisvės, kuri viešpatavo pasau
lyje tolimoje jiems .praeityje, 
kada santykius tarp žmonių 
sprendė asmeniniai jausmai, 
simpatijos ir antipatijos. Bet 
iš antros pusės jie jau įaugo į

tą naujos reglamentuotas val
stybės griežtai ir tiksliai orga
nizuoti buitį ir pradeda mylėti 
savo nelaisvę. Valstybė garan
tuoja piliečiams visišką aprū
pinimą, tokį gyvenimą, kuria
me jiems nebereikia užsiimi
nėti asmeninėmis problemo
mis: reglimentuota viskas — 
nuo meilės iki menkiausių 
kasdieninių smulkmenų. Ir iš 
tos nelaisvės, iš visiško asme
nybės subordinavimo bendry
bei, daugelis “Vienintelės Val
stybės” piliečių semiasi keis
ta, laisviems žmonėms neži
nomą “kiekybių entuziazmą” 
ir suvienodintą džiaugsmą.

Išorinis konfliktas, išaugęs iš 
revoliucijos, sukeltos vienos 
jaunos maištininkės prieš 
tvarką, nustatytą “Vienintelės 
Valstybės^’, atsispindi sieloje 
“Dienoraščio” autoriaus, kurio 
vardu daromas pasakojimas, 
kaip konfliktas tarp neaiškių 
jo senos “žmogiškos” sielos 
siekimą ir jo prisirišimo prie 
naujo idealo — griežtos tvar
kas ir besąlyginės disciplinos 
idealo.

Pasakojimo stilius — teleg
rafiškai suglaustas ir konkre
tus — išlaikytas atitinkamai 
tai atmosferai, kuria kvėpuoja 
romano herojai, — piliečiai 
valstybės, kurioje labiausiai 
nedovanotinas nusikaltimas— 
tai turėti fantaziją ir asme
ninę nuomonę.

Romanas parašytas beveik 
prieš trisdešimts metų, tačiau 
problema, kuriai jis skirtas, ne 
tik nenustojo savo reikšmės, o 
priešingai, per tuosius metus 
virto dar aštresnė ir aktuales
ne. Zamiatinas, kaip ir Dosto
jevskis “Biesuose”, mokėjo į- 
žveteti į tolimą ateitį, kuri tik 
po eilės metų .kai kuriose val
stybėse virto baisia tikrove.
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Lietuviui skaitytojui bus 
pravartu susipažinti su šiuo 
veikalu, nes iš jo galima ge
riau surpasti -ta besielė bolše
vizmo mašina, kuri yra įsiur
busi —tikėkime neperilgam— 
ir mūsų tautą.
Ir-' ' "

“MES”
EVGENY ZAMIATIN 
226 psl., kaina $1.75 

galima gauti:
Chekhov Publishing House 

387 Fourth Avenue,
New York 16, N. Y., U. S. A.

Į . . -- =U

‘ Nepraleiskite progos įsigyti pirmąjį leidinį
LIETUVIŲ SIMFONINĖS
MUZIKOS PLOKŠTELIŲ

Leidinyje:
Lietuvos Himnas
Gruodžio “Lietuvoje”
Bacevičiaus Simfonija Nr. 1
Jakubėno “Legenda ir

Rapsodi j a
SIMFONINĮ ORKESTRĄ

diriguoja
JERONIMAS KAČINSKAS

Išleidžiamas ribotas skaičius — kiekvienas egz. numeruotas
• KAINA $10.00

VERAVOX MASTERPIECE RECORDS
130 West 57th Street, 
New York 19, N. Y.

Prašau atsiųsti ............. egz. lietuvių simfoninės muzikos
plokštelių. Rankpinigių siunčiu $ .......Likusius $ .. su
persiuntimo išlaidomis sumoku, plokšteles pristačius, COD.

Vardas

Adresas
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NEW YORKO LIETUVIAI GYDYTOJAI

dr. Vytautas Avižonis, m. d.
AKIŲ. AUSŲ. NOSIES IR 

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

Tekt. MUrray Hill 8 8677

12 Shore Lane, Bay Shore, L.I.
. Telef. Bay Shore 3 710

VALANDOS:
Susitarus: antrad., ketv. ir 
šešt. nuo 5 iki 8 v. v.

Susitarus: pirm., treč. ir 
penkt. visą dieną ir šešt. 
(ik iš ryto.

DR. F. M. BINTAKYS 
91 Hanson Place 
Brooklyn 17, N- Y.

STerling 9-5285

VALANDOS:
Kasdien nuo 10 iki 12 ir 
nuo 5 iki 8 v. v. šeštad. 
visą dieną ir pagal susitarimą

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

Woodhaven, L. L, N. Y.

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

DR. VACLOVAS PAPROCKAS VALANDOS:

1357 Bushwick Ave. Ų Ą° ~ 2

Ofiso tel. xGLenmore 5-3094 šeštad. 10 — 3
Namų tel. GLenmore 3-4445 Ketvirtadieniais ir Šventa-

dieniais uždaryta

DR. A. PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

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

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

Tel. EVergreen 7-6868

DR. JANINA SNIEŠKA 
(DANTŲ GYDYTOJA)

VALANDOS: 
1 — 7 vai.

408 Jay Str. Room 306, 
kamp. Fulton Str. (Brooklyne) 

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

susitarus
Ketvirtadieniais visą dieną 
ir šeštadieniais po pietų 
uždaryta.

DR. BLADAS K. VENCIUS 
(DANTŲ GYDYTOJAS)

499 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

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

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., NEW YORK CITY
J [ Virš Lexington Ave. požeminio traukinio stoties. Lengva privažiuoti ii 

visur. Atskiri laukimo kambariai vyrams ir moterims.

----~~~~~~~ ---------------------- .-------—
s AINA I. BIRNBAUM, D. M. D. !;

DANTŲ GYDYTOJA 
h 2 East 54th Street VALANDOS: h
.Į New York, N. Y. 5—8 vai. po piet 'i

Tel. PL. 3-7138 ofic. Šeštadienį 10—6. . \
Į' Tel. EN. 9-7489 namų. Pirmadienį uždaryta.

JOSEPH ZABNER, M. D. 
AKIU GYDYTOJAS 
35 E. 7th Street 

New York. N. Y.

VALANDOS: !;
Trečiadienį ir šešt. 10—12 
Pirm., Treč., Penkt. 6—8.

Tel. OR 4-8038

t----------------- ------------------ -~~~~~  

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 V er green 4-8802

NAMU SAVININKU DĖMESIUI!
Mes įtaisome ir pataisome:
šilumos sistemą, vandrtis laidus, maudynes, virtuves ir vi
sus kitus namų įrengimo dalykus Męs 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 BARTUS
Licensed Plumbing & Home Repairs

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

EVergreen 7-5590

LIETUVIŲ RADIJO PROGRAMA
JUOZAS GINKUS, VEDĖJAS

J ŠEŠTADIENIAIS, NUO 2 IKI 3 V AL. PP.
j IŠ WWRL, 5000 kcL

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

4
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Latest 
Interest 

Rate

Redaguoja KĘSTUTIS CERKEL1ŪNAS

AUSTRALIJOS LIETUVIAI SPORTAUJA

nuomone, yra

praėjo rusų 
dominavimo 

Visi dalyvavę penki 
kvalifikavosi

y Credited and
Q Compounded

Quarterly
On Regular Savings Accounts

Interest starts the first of the 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 the 
quarterly dividend period

Spalio 3-4 d. Sydney mieste 
buvo pravestos III-sios Austrą 
Ii j os lietuvių krepšinio pirme
nybės. Pasekmės: Sydney Ko
vas — Adelaidės Vytis 39-33, 
Melbourne Varpas — Canber- 
ros SK 59-27, Adelaidės Vytis 
—Canberros SK 58-29, Sydney 
Kovas— Melbourne Varpas 45- 
40, Melbourne Varpas — Ade
laidės Vytis 37-28, Sydney Ko
vas — Canberros SK 48-41. 
Sydney Kovas buvo laimėjęs 
visas rungtynes, bet, pagal 
nuostatus, dar kartą turėjo 
sužaisti su antrąja pajėgiau
sio komanda, Melbourno Var
pu, kurį nugalėjo 39-35.

Sydney Kovas pirmenybes 
laimi pirmąjį kartą. 1950 m. 
meisteriu buvo Melbourno 
Varpas ir 1951 m. — Adalaides 
Vytis. Naujojo meisterio sudė
tis: šutas, Bernotas, Genys, 
Kraucevičius, Koženiamkas, 
Laukaitis, Tiškus, Vasaris. Vi
sos komandos buvo apdovano
tos. Be to, buvo sužaistos 
draugiškos rungtynės tarp Lie 
tuvių rinktinės ir Western Su
burbs (iškiliausias N. S. W. 
australų vienetas). Lietuviai 
laimėjo 39-31. Abi dienas žiū
rovų buvo prisirinkę po 500.

Australijoj gyvenančių krep
šininkų pasiryžimas kasmet 
rengti tokias pirmenybes yra 
ištikimai tęsiama lietuviškoji 
tradicija, šiemet už Melbomo 
Varpą dar kartą žaidė vetera
nas Leonas Baltrūnas, vienas 
iš negausių senųj ų vilkų', ’ kuris 
daug prisideda prie sportinio 
sąjūdžio Australijoj.

Iš jaunesnės kartos Austra
lijoj yra iškilęs Ignatavičius, 
gyvenąs Adelaidėj. Tai pažy
mėtinas krepšininko tipas, šie
met išrinktas Į Ali Australiąn 
Team, kaip vienas pačių ge
riausių visam kontinente. Ki
tas pasižymėjėlis yra Dargi- 
navičius iš Melbourno, dviejus 
metus ig eilės figūravęs Ali 
Australian Team, tik šiemet į 
žymūnų tarpą nepatekęs.

Be krepšininkų, Australijoj 
tvirtai laikosi stalo tenisinin
kai. Minėtini: Krivickas, Zda
navičius, Jeršovas. Naujai ky
la Sirjatavičius. Iš mergaičių 
žymi pajėga yra Snarskytė. 
Australijoj yra ir keletas lie
tuviu futbolo komandų. Apskri 
tai, sportinė dvasia gyva ir ne
rodo tendencijos nykti, bet, 
atrodo, stiprėja.
KĄ SAKO VAITONIS

Kanados šachmatų meiste
ris P. Vaitonis, dalyvavęs tarp
zoninėse pirmenybėse Saltsjo- 
badene, Švedijoj, jau yra grį
žęs į savo nuolatinę gyvena
mąją vietą Hamiltone, Ont.

Mūsų prašytas pasidalinti 
savo įspūdžiais, Vaitonis rašo: 
“Pirmenybėms buvau pusėti
nai pasiruošęs, kiek tik sąlygos 
leido. Panagrinėjku eilę parti
jų ir turėjau dvikovę sū Kana
dos vicemeisteriu Andersonu 
iš 6 partijų (laimėjau 4, pra
laimėjau 1, lygiomis 1). Vis 
dėlto, paskutinė savaitė, prieš • 
išvykstant, man buvo per sun
ki/ nes trumpu laiku turėjau 
baigti* apyskaitas įmonei ir pa
skutiniąsias naktis teko mie
goti po porą .valandų. Toliau 
kelionė lėktuvu ir, kas blogiau
sia, pirmąsias naktis Švedijoj 
taip pat miegojau labai blogai, 
spėju, dėl perdaug įtempto dar

► bo ir rūpesčių paskutinę sa
vaitę. Nėra ko ir aiškinti, kad 
.pirmenybes pradėjau nepa
prastai blogoj kondicijoj ir pa
jutęs, jog labai mažai tema
tau, dariau nuolatinius pra
žiopso j imus, nustojau bet ko
kio pasitikėjimo savimi, kas 
labai aiškiai matyti partijose 
prieš Geller, Kotov, Gligoric ir 
kt.”

Vaitonio žodžiais, nebūnant 
per dideliu optimistu, jis pir-

menybėse turėjo surinkti nuo 
8 iki 10 tšk., taigi maždaug 
50%. Dabar Vaitonis sugriebė 
5 tšk., bet ir tai, pagal žaidimo 
formą, Vaitonio 
neblogai.

Pirmenybės 
šachmatininkų 
ženkle, 
rusai kvalifikavosi pasaulio 
pirmenybių baigmei, kuri nu
matoma 1953 m. pavasarį švei 
carijoj. ~Galimas dalykas, jog 
į baigmenius žaidimus bus pri
imti Szabo (Vengrija), Stahl- 
berg (Švedija) ir Gligoric (Ju
goslavija), kurie surinko po 
tiek pat taškų, kiek ir penkta
sis rusas, Auerbach, bet pagal 
Bergerio lentelę, turėjo pasi
tenkinti 6-8. vietomis.

Iš savo pusės prie Vaitonio 
pastabėlių, galima pridėti, jog 
Vaitonio, kad, ir kuklesnis pa
sirodymas tarpzoninėse pirme
nybėje mums yra džiuginantis 
ir reikšmingas. Užpakaly Vai
tonio liko daugkartinis Angli
jos meisteris Golombek ir ol
andas Prins, o be to, mūsiš
kiui buvo dėkinga proga pasi
reikšti tarptautinėj plotmėj, 
kur rungtyniavo šachmatų eli
tas. *
ELIZABETH SC
LAIMĖJO 4-1

Lapkričio 9 d. Lietuvių SK 
vienuolikė DAFB augšto^ios 
lygos pirmenybėse pralaimėjo 
prieš Elizabeth SC naudai, 
nors pačiose paskutinėse kė
linio minutėse mūsiškiai turė
jo progos išlyginti, bet Adoma- 
čius baudinį sukirto į virpstą. 
Po ,pertraukos šeimininkai at
siplėšė iki 4-0 ir tada Adoma
vičius rafinuotai pagražino iki 
1-4. Nežiūrint gana vienšališ- 
-kos pasekmės, geltonai-žalieji 
sukovojo gerai. Iš pavienių 
žaidikų minėtinas vidurio sau 
gas Saldaitis. Vietoj Stepona
vičiaus, kuris nesveikuoja, žai 
dė Vaitkevičius.

Kitos rungtynės: German 
Hungerian SC — Swiss 3-6 
(trečias meisterio pralaimė
jimas), Hota SC — Greek Am
erican SC 4-6, Eintracht SC— 
Hoboken FC 5-2, Sport Slub 
N.Y.— Newarko SC 6-3 Miner
va SC — Brooklyn DSC 1-4.

Lietuvių SK II pralaimėjo 
Elizabeth SC antrajai 
Garbės įvartis Daukšos.
SEKMADIENĮ FUTBOLAS

Lapkričio 16 d. Lietuvių SK 
savo aikštėje, Queens Soccer 
Field, Bellerose, L. I., žaidžia 
pirmenybių rungtynes su Ho
boken FC. Pradžia 2:30 vaL 
12:45 v. pradeda rungtyniauti 
rezervinės.

Hoboken FC po 9 r. turi 7 
tšk. ir įv. 22-33. Lentelėj šios 
komandos užima 8. ir 9 vietas.
ŠACHMATAI

Lapkričio 7 d. pradėtos 1953 
m. New Yorko lietuvių šach
matų pirmenybės. Dalyvauja 

,12 žaidikų. Pirmąjį vakarą su
žaistos keturios partijos: Vil- 
pišauskas 1 — Landsbergis 0, 
Paškevičius 1 — Trojanas 1-0, 
Tomašickas 0 —Merkevičius 1, 
Malinauskas 0 — Šukys 1 
(pirmieji žaidė baltais), žai
džiama kiekvieną penktadieni 
nuo 8 vai. LAK patalpose.

REUMATISKI SKAUSMAI
. Deksnio Galinga Mostis. sudaryta ii 

daugelio skirtingu elementų, turi sa
vyje galingą šilumą. Šildydama galin
gai. išurpins 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

Telefonas: EVergreen 7-7411 
KLEEN KOL COAL CO. 

LISAUSKO ANGLIŲ KOMPANIJA 
Anglys, Coke ir Aliejus

<96 GRAND STREET 'BROOKLYN, N. Y.
Gyvenamoji vieta:

«5-43 Grand AveM TWining 4-8087 Maspeth, N. Y.
Telefonuoti po S vai. vakarais

l
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JOIN OUR NEW 
CHRISTMAS CLUB NOW

THE

SAVINGS BANK
135 BROADWAY at BEDFORD AVE.

539 Eastern Parkway at Nostrand Avenue
Your Deposits in This Bank Are Fully Insured L’p to 510,000.

Member Federal Deposit Insurance Corporation r?

Buvęs Rygos moteriškų kailinių siuvėjas 
siūlo aukštos kokybės kailinių, kuriems medžiagą paruošia 
savo dirbtuvėje ir siuva moderniškai.

Moterims kailiniai urmo kainomis. Taip pat pertaiso
me iš senu į naujausius modelius. Patarnavimas sąžiningas.

ALEX DIMANTS
240 W. 29th ST. NEW YORK 1, N. Y.

Patogumui, prieš apsilankant prašome paskambinti. L A 4-8298 Darbo va
landos 8-10 iš ryto ir 3-6 v. p. p. Šeštadieniais nuo 8 iki 3 vai. p. p.

NORITE GEROS — MENIŠKOS

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

Tel.

3

F

Virginia 9-3112

Matthew Mažeika
Gėlės priistatomos 4 bet kurią 

pasaulio vietą.
WOODHAVEN 21, N. Y.

(Skersai nuo Haven teatro)

HENRY J. WONSON
& (Vencevičius)

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

536 JAFFREY COURT 189 MONTAGUE ST.,
Brooklyn 35, N. Y. Brooklyn, N. Y.

NI. 8-6222 TR. 5-5796

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.

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

CAPPIELLO KRAUTUVĖJE
Galite gauti radijo bei 
tuvų, skalbimo mašinų, 
šomųjų mašinėlių, dujomis bei aliejumi kūrena-x 
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 
krautuvėje.

Cappiello krautuvėje gaunamos lietuviškos

Lietuviai advokatai

ST. BREDIS, JR. 
37 Sheridan Avenue, 
BROOKLYN 11. N. Y.

AP 7-7083

W.M. J. DRAKE 
(DRAGŪNAS) 

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

JAmaica 3-7722

ALFRED J. WENTZ 
225 S. 4th Street, 

BROOKLYN 11. N. Y.
EVergreen 7-8067

ANTHONY J. WESLAN 
(VIŽLANSKAS)

16 Court Street,
BROOKLYN. N. Y.

MAin 5-1260

Š. P. Zubavičius
INCOM TAX. REAL ESTATE 

INSURANCE
111 AINSLIE STREET

Brooklyn 11, N. Y.
Telefonai: ■

EVergreen 4-3049 ir
WEstfield 2-7174-J

televizijos aparatų, šaldy- 
dulkių siurblių, prosų ra-

CAPPIELLO KRAUTUVĖ
706 GRAND ST., BROOKLYN

EVergreen 8-7848

Cappiello

plokštelės.

V

Anne M. Sabliskas
Pirmoji Lietuvaitė

CHIROPRAKTORB '
Ligoniai priimami antradieniai* ir.
ketvirtadieniais nuo 6 iki 8 v. v.

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

902 BELMONT AVENUĖ,
Brooklyn 8, N. Y.

APlegate 7-4236

DAver.port 6-0259

0OTOGRAFAS 
65-23 GrandAweaM© 

Maspeth, N. Y.

JOSEPH VASTUNAS
Real Estate & Insurance 

Paskolos namams
108-07 LIBERTY AVE.,
Richmond Hill, N. Y.

VI 8-2239
PIRKDAMI BALDUS DIRBTUVĖJE

JŪS SUTAUPYSITE 50 NUOŠIMČIŲ
(Parodę ši skelbimą)

Mes kviečiame aplankyti mūsų minkštų baldų dirbtuvės 
parodą ir pasinaudoti šia proga.
Mes gaminame baldus pagal užsakymą ir individualų 
skoni, duodami penkių metų garantiją.
Niekur nerasite gražesnių, tvirtesnių ir geresnių baldų,t 
kaip mūsų keturių aukštų dirbtuvėje.
Mūsų gamybos baldai lietuviams yra žinomi nuo 1928 
metų. Dabar mes same pasiruošę patarnauti ir nau
jakuriams... /

ATLANTIC .UPHOLSTERY CORP.
(Prieš Williamsburg Savings Banka)

174 BROADWAY (Driggs Ave.) BROOKLYN 11, N. Y.
Tel. EVergreen 7-1954

s

JONAS SUTKAHTS, 
Laikrodininkas. 

Parduodami nauji ir 
taisomi bei atnaujinami 

seni laikrodžiai
449 Grand Street, 

Brooklyn 11, N. Y.
8015 JAMAICA AVE.

1-5.

NAUJA GYDUOLĖ

Mes 
g aso 
geso

485 GRAND STREET 
Brooklyn 11, N. Y.

Taisomi ir parduodami laik
rodžiai, žiedai, apyrankiai, 

auskarai ir t. t.

A. ANDRIUŠKEVIČIUS 
Laikrodininkas

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

ALB. BALTRŪNAS-BALTON,
Reikalų Vedėjas
BROOKLYN, N. Y.

NOTARY PUBLIC

SHALINS FUNERAL HOME 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

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

ROGERS FUNERAL HOME
P. RADZEVIČIUS, Direktorius 

Telefonas, STagg 2-4409

410 METROPOLITAN AVE., BROOKLYN 11, N. Y.

MATHEW P. BALLAS FUNERAL HOME 
MATHEW P. BALLAS, 

Direktorius 
660 GRAND STREET, 
Tel. STagg 2-5043

JUOZAS GARŠVA
231 Bedford Avenue, Brooklyn, N. Y,

KOPLYČIA LAIDOTUVĖMS 
Telefonas, EVergreen 8-9770

STEPHEN AROMISKIS
(ARMAKAUSKAS)

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

ALBERT!

O

PATS DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS

ROEBLING SUPPLY Co.
I. FISHMAN

taisome viską, kas priklauso 
pečiams. Parduodame naujus 

pečius žemomis kainomis. 
Patarnavimas garantuotas.

244 ROEBLING S1IREET, 
BROOKLYN 11. N. Y.
Telefonai: E V. 7-5633 

UL. 5-0083

'Mūsų biznis yra seniai įkurtas Ir todėl jis savo rūpestin
gu patarnaviųiu gerai žinomas visiems Brooklyno 1 
lietuviams. KREIPKITĖS DABAR.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

J. M. BUYAUSKAS
NAUJAI ĮRENGTA KOPLYČIA

22 DAVIS AVENUE, KEARNY, N. J.
4 Telefonas: KEarny 2-2588

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

Visi Šie laidotuvių direktoriai išnuomoja 
automobilius Įvairiems reikalams

AcBERT ELICE, Sav. įsteigta 1920 m-

Didžiausias įvairią 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. 7-4367

Pasinaudokite šia proga
DABAR jums siūloma tikrai žemomis kaino
mis Įvairiausių baldų — stalų, kėdžių, spintų 
sofų, lovų, matracų ir 1.1.

MT CO. Inc
(Prieš Republic teatrą)

445 Grand Street Brookly
EVergreen 4-1530

JONAS PATAŠIUS 
žiedai, laikrodžiai, jų tai

symas, Kosmetika ir 
religiniai dalykai.

307 GRAND STREET J
Brooklyn, N. Y.

o

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.



Paitnut AmVbrkas ir Apylinkė,
Ch. S. Cheleden, Philadel- 

phijos Liberty Federal Savings 
banko prezidentas, kartu su 
žmona Ona ir kitais dviem tar 
nautojais, Užemeckiu ir Vai- 
niūniene, dalyvavo bankininkų 
suvažiavime New Yorke.

Dr. M. J. Colney, ALTS pir
mininkas. buvo atvykęs iš Wa
terbury7, Conn, ir dalyvavo Neo 
Lithuania korporacijos 30 me
tų sukakties minėjime, kuris 
įvyko praeitą sekmad. Brook- 
lyne.

J. Jurkūnas, mūsų korespon
dentas Stamford, Ccnn.. su 
žmona buvo atvykęs į B rook- 
lyną aplankyti savo draugų ir 
pažįstamų.

A. šalaviejienė, ilgametė Vie 
nybės skaitytoja, gyvenanti 
Jamaica, N. Y., neseniai susi
žadėjo su Saliamonu Bacevi
čium.

KAIP MINĖSIME KARIUOMENĖS ŠVENTĘ?
New Yorke rengiamas minėjimas virsta centrinėmis Lietuvos kariuo
menės šventės iškilmėmis. Dalyvaus min. P. Žedeikis. Kalbės gen. P. 
Plechavičius. Clevelando “Ąžuolai” - su susidomėjimu laukiami svečiai

Strumskis išgyveno 
labai nemalonu Įvyki

Petras Kiaulėnas, dailinin
kas — architektas, persikėlęs 
iš Chicagos, pastoviai apsigy
veno 3441 77th St. (Apt. S 26) 
Jackson Height N. Y. Telef. 
IL 7-6620.

Lietuvos kariuomenes šventėse dalyvaudavo ir jūrininkai, ku
riems, kaip šiame paveiksle matyti, vadovaudavo visiems ge
rai žinomas kpt. P. Labanauskas.

iš Bronxo, šią savaitę, išvyko 
trims savaitėms pasilsėti į 
Floridą.

Aldona Brazienė, dainininko 
Algirdo Brazio žmona, atvyko 
iš Chicagos dalyvauti Metro
politan Operos sezono atidary
me. La Forza del 
ros spektaklyje 
Brazis.

Destino ope- 
dalyvavo ir

žinoma vie-U. Bacevičienė, 
tos veikėja, lapkričio 21 d. vy
ksta į Aberdeen, Md., kur jos 
sūnus Algirdas, šiuo metu tar
naująs armijoje, pakeliamas į 
leitenantus.

Sekmadienį lapkričio 23 d. 
New Yorko lietuvių rengiamos 
Lietuvos Kariuomenės šventės 
iškilmės bus neabejotinai žy
miausios tą dieną įvykstančios 
lietuviškos iškilmės, šventės 
iškilmių pradžia bus Angelų 
Karalienės bažnyčioje, kur į- 
vyks specialios pamaldos. Su
mą laikys kluonas kun. J. 
Aleksiūnas, pamokslą sakys 
kun. V. Pikturna. Giedos Pr. 
Dulkės vedamas tos parapijos 
choras. Pamaldų pražia 11 vai.

Iškilmingas aktas ir koncer-

T„ Janukevičius su žmona 
Albina (Katiliūte, buvusia Lie 
tuvos valstybinio dramos teat
ro artiste) buvo atvykęs iš 
Hartfordo aplankyti draugų 
Brooklyne.

M. Markevičienė, Vienybės 
skaitytoja Bronxe, buvo nu
skridusi į Pittsburghą aplan-

M. Jankevičiūtė, tremtinė, 
gyvenanti New Yorke, jau tre
ti metai, pati sunkiai uždirb
dama, aukoja Balfo vajui savo 
mėnesinį uždarbį 50 dol.

J. Gureckas, veikėjas Wa
terbury-, Conn., praeitą sekma
dienį dalyvavo Neo Lithuania 
korporacijos 30 metų sukak
ties minėjimo iškilmėse Brook- 
lyne.

BALF koncerte bus 
Įdomi programa

Lapkričio (Nov.) 16 d. 5 vai. 
popiet Lost Battalion salėje, 
93-29 Queens Blvd. Elmhurst, 
N.L., įvyks milžiniškas Didžio
jo New Yorko BALF Vajaus 
Komitetu rengiamas Koncer
tas, balius su šokiais ir įvaire
nybėmis.

Dainuos net 4 chorai: Ange
lų Karalienės parapijos, Ope
retės, Apreiškimo parapijos ir 
Viešpaties Atsimainymo para
pijos iš Maspeth. Dalyvaus 
operos solistai: Barbara Darlys 
Mary Kižis, Algirdas Brazis, 
šokiams gros Jezavito orkest
ras. Bus daug pamarginimų. 
Koncerto pelnas skiriamas Eu
ropoj likusiems lietuviams 
tremtiniams.

tas bus 4 vai. p. p. Schwaben 
Hall, 474 Knickerbocker Ave., 
Brooklyne. čia Amerikos Lie
tuvių Legijono vyrai, apeigoms 
vadovaujant to Legiono vadui 
kap. Petrui Jurgėlai, atvyks su 
atitinkamomis vėliavomis, prel 
J. Balkūnas tars invokacijos 
žodį, himnus giedos Al. Vasi
liauskas, bus sudaryta garbės 
prezidiumas ir bus priimti ati
tinkami apreiškimai Amerikos 
valdžios institucijoms ir Lie
tuvos žmonėms. Tie pareiški
mai radijb bangomis bus per
duoti į Lietuvą.

Iškilmių metu kalbės gene
rolas Povilas Plechavičius, ku
ris specialiai dėl šios šventės 
sutiko atvykti iš Chicagos.

šios kalbos laukiama su ypa 
tingu susidomėjimu. New Yor
ko lietuvių tarpe gen. Plecha
vičiaus vardas plačiai žinomas, 
tačiau’ taip atsitiko, kad jis, 
nors ir ne kartą čia buvęs, ne
turėjo progos dalyvauti nei 
viename šio miesto lietuvių su 
sirinkime. Dabar ši 
sidaro.

Gen. Plechavičius 
mas ne tiktai kaip 
įvykių dalyvis (dėl 
įvairių nuomonių ir 
dien nemaža ginčų) 
pat žinomas kaip
centrinių asmenų tais Lietu
vos gyvenimo laikotarpiais, ku 
rie buvo sunkiausių kovų me
tai. Būtent, jis yra vienas iš 
žymiųjų asmenybių pirmose 
Lietuvos kariuomenės kovose 
dėl Lietuvos nepriklausomybės 
1919-20 metais. Jis taip pat 
yra ir žymiausia asmenybė iš 
1944 metų įvykių, kada jo va
dovybėje vėl buvo pasireiškęs 
nepaprastas Lietuvos jaunimo 
ryžtumas kovoti dėl. laisvės. 
Gen. Plechavičiaus vardas su 
tomis kovomis yra taip arti
mai surištas, kad Lietuvos ka
riuomenės “gimtadienio” šven
tėje jo dalyvavimas tampa ryš 
klausia iškilmių dalimi.

šventė rengiama energingai 
ir sutartinai. Pirmieji jos ren- 

’ gimo pradininkai dar anksti 
pavasarį pradėjo ją planuoti. 
Tai buvo Amerikos Lietuvių 
Tautinės Sąjungos I skyrius, 
pirmininkaujamas Juozo Gin- 
kąus. Anuo metu patiems su
manytojams kilo klausimas —

ar gerai yra nekarinio pobū
džio organizacijai tokio darbo 
imtis? Bet .į tą abejojimą bu
vo atsakymas: argi gali netik
ti, jei ne kariai sukaktuvinin
kus karius pasveikins šios šven 
tės surengimu?

O kad šventė būtų parengta 
visdėlto visais atžvilgiais pri
deramai, buvo nustatyta veik
ti bendrai ir su čia esančiomis 
karinio pobūdžio organizacijo
mis, kurios mielai prie to dar
bo prisidėjo ir aktyviai rengi
me dalyvauja. Tos organizaci
jos yra: Amerikos Lietuvių Le
gionas, Amerikos Legiono Me
morialinis Postas (lietuvių 
postas) ir Lietuvių Karių Są
junga “Ramovė”, kurių atsto
vai jau daugiau kaip pora mė
nesių rūpestingai dalyvauja vi 
suose parengiamuose darbuose 
ir sprendimuose.

Vienas iš didžiausių pasiry- 
žymų šiai šventei padaryti iš
kilmingesnei buvo pasiryžimas 
ir iškilmių meninę dalį parū
pinti, kad ji geriausiai atitik
tų šventės pobūdį ir kad suda
rytų tikrai -pakilią nuotaiką. 
Dėl to buvo pasiryžta atsikvies 
ti net iš Clevelando čia dar 
niekad nedainavusį J. Kazėno 
vadovaujamą “Ąžuolų” oktetą, 
kurio programa yra lyg tyčia 
tokiai dienai' parengta, ir ku
rio dainavimą jau augštai į- 
vertinę 
gho ir 
sakoj a, 
baigus
tis. Todėl Ąžuolai būsiąs tikrai 
puikus visos'■šventės papuoša
las ir apvainikavimas.

šventė' kaip tiktai įvyks po 
Amerikos Lietuvių Tarybos su
važiavimo, tad tikimasi, kad ir 
visa Amerikos Lietuvių politi
nės veiklos vadovybė dalyvaus 
šiose iškilmėsę: Lietuvos minis- 
teris P. žadeikis ir Gen. Kon
sulas J. Budrys jau pasižadėjo 
iškilmėse būti.

Taigi nėra abejonės, kad vi
sais atžvilgiais'New Yorke ren
giamasis Lietuvos Kariuome
nės šventės paminėjimas bus 
tikra to žodžio prasme repre
zentacinis. Belieka tiktai lauk
ti, kad New Yorko lietuviai sa
vo gausiu dalyvavimu pridėtų 
paskutinį tašką prie šios šven
tės pasisekimo ir jos reikšmin
gumo.

X. Strumskis

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

GLENN’S RESTAURANT & BAR
Buvęs RUSSIAN Inn dabar lietuvių Glenų šeimos nuosavybė

ELBA RADRIGEUZ
Amerikoniškos ir ispaniškos 

Dainos
V. Krochmalnas
Patarnauja ir dainuoja 

ukrainietiškas ir kitas dainas
Puikūs valgiai

A. TODER

A. DONCOV
DAINOS IR ARMONIKA

Žemos kainos.
CIA RENKASI LIETUVIAI, UKRAINIEČIAI IR KITI.

219 2nd Avė. (arti 14 St.) New York, N. Y.
Telefonas GR. 3-9865

proga su-

yra žino- 
1926 metų 
kurių yra 
dar šian- 

Jis taip 
vienas iš

Clevelando, Pittsbur- 
Chicagos lietuviai. Pa- 
Ąžublų koncertui pasi- 
publika nenori skirsty-

Minaaugis Bacey, jaunesny
sis Uršulės Bacevičienės sūnus, 
kuris dabar tarnauja karo lai
vyne, išskrido 
jis 14 savaičių 
roinžineriją.

J. Blekaitis,
vykęs iš Chicagos, A. Škėmos 
lydimas, lankėsi Vienybės įstai 
goję.
KONCERTO ATGARSIAI

NAMAI PARDAVIMUI
j Chicagą, kur 
rtudijuos elekt-

režisorius, at/

MUSICAL AMERICA, vienas 
žymiausių muzikos žurnalų A- 
merikoje, recenzuodamas Bal
tų simfoninį koncertą įvykusį 
spalio 12 d. Carnegie Hall, tarp 
kitko rašo: “This concert made 
one want to hear more music 
of the Baltic nations, in small
er as well as in larger forms...

Daug ramiau užmigsi davęs, 
negu žinodamas, kad atsukai 
nugarą savo vargstančiam tau
tiečiui. Sušelpk jį savo centu, 
kai į tave kreipsis BALFo rin
kėjai Didžiojo New Yorko va
jaus dienomis.

TUŠTI. Namas yra 
atskiras — yra viena 
siena su kitu namu.

tik tokiam, šis

Užpereitą ketvirtadienį ži
nomam mūsų veikėjui ir biz
nieriui X. Strumskiui teko iš
gyventi labai nemalonų įvykį.

Apie devintu valandą vaka
re iį jo degtinės krautuvę, 322 
Union Avė., Brooklyne, įėjo du 
jauni, gal 19 metų, plėšikai ir 
vienas jų, atkišęs revolverį, 
liepė jam gulti ant grindų. 
Tuo tarpu kai vienas banditų 
jieškojo pinigų, tai antrasis 
mėigino surišti Strumskiui ran
kas. šiuo momentu, spėjama 
netyčia, bandito revolveris iš
šovė. Kulka, nepavojingai su
žeidusi Strumskiui šoną, vė
liau buvo rasta ant grindų.

Pasiėmę apie 200 dolerių, 
banditai spruko pro duris, o 
Strumskis, taip ir likęs nesu
rištas, taip pat išbėgo į gatvę 
ir apie tai pranešė kaimynams 
ir policijai. Pažymėtina, kad 
tik /policijai atvykus ir tik kul
ką pastebėjus ant grindų, X. 
Strumskis apsižiūrėjo, kad jis 
peršautas.

Kadangi, kaip sakyta,* žaiz
da nebuvo pavojinga, tai no' 
trumpo vizito ligoninėje X. 

• Strumskis grįžo namo, o sekan 
čią dieną, kaip ■ paprastai, jis 
buvo savo krautuvėje.

— 4— .

Lapkr. 18 d. 8 v. v. kviečiamas 
Moterų Vienybės susirinkimas 
(socialus) Damkuvienės .na- * 
muose, 9404 94th St., Wood
haven, N. Y. Visos narės kvie
čiamos būtinai dalyvauti. 
Taip pat kviečiamos ir vieš
nios. Pažymėtina, kad Mote
rų Vienybė jau dabar pradeda 
ruoštis tradiciniam Naujų Me
tų sutikimui.

LIETUVOS KARIUOMENĖS ŠVENTE
NEW YORK

1952 m. lapkričio 23 d.
11:00 vai. — pamaldos Ang. Karalienės bažn., Brooklyne

4:00 v. p. p. — minėjimas ir koncertas

SCHWABEN HALL,
474 Knickerbrocker Ave., Brooklyn, N. Y.

KALBĖS

GENEROLAS P. PLECHAVIČIUS
DAINUOS

Clevelando Vyru Oktetas “Ąžuolas”
7:00 vai. pobūvis ir šokiai

V J ¥•
žalčiu

karalienė

reiškia?
Tai reiškia viena gražiausių 

ir originališkiausių lietuviškų 
liaudies pasakų, kūpą opere
tės pavidale pirmą kartą turė
sime progos išgirsti ir pama
tyti jau dabar ruošiamajame 
Vienybės metiniame koncerte, 
1953 m. sausio 25 d. Webster 
Ball, New Yorke.

<————
;! NAUJAI ATIDARYTAS

JULIUS’ RESTAURANT
!; - JULIUS DAUGMAUDIS,
b Savininkas #

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

h EVergreen 4-9538.

LEONA’S BAR & RESTAURANT

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

EVergreen 4-9414
_______- ■ L ...._ ■

POVHANSKU BARAS IR RESTORANAS
SALĖ ŠEIMYNINĖMS PRAMOGOMS 

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

i:~-• " ■■ ----------- 1

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.

GEORGE RACHUN
RESTORANAS IR BARAS

MORGAN AVE. IR HARRISON PL., BRROKLYN, N. Y. 
Tel. HY 7-9758.

The DRIFTWOOD BAR AND GRILL 
žuvies maistas ir gėrimai. Vienas seniausių barų 

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

Sklypas
Kaina—

Hemps-
Penkių kambarių

• r

BARGENAS! Prie Richmond 
Hill, arti Jamaica Avenue yra 
senas, apleistas dviems šei
moms namas, kuris parduoda
mas tik už $7,750. įmokėti rei
kia tik $2,000. Abu'butai turi 
po keturis kambarius, po mau
dynę ir virtuvę. ABU BUTAI 
DABAR 
“pusiau 
bendra
Lotas 25x65. Reikia naųią ap
taisyti ir išdekoruoti. Kas mo
ka pats reikalingą darbą atlik
ti, gaus gerą dviejų šeimų na
mą labai pigiai. Sekcija yra 
nebloga. Nėra garažo. Tas ku
ris j ieško bargeno ir nesibijo 
pats namą išvalyti, aptaisyti ir 
išdekoruoti — 
namas patiks.

RICHMOND HILL: Didelis 
atskiras dviems šeimoms na
mas. Vienas butas yra šešių 
kambarių ir nuomojamas už 
$71 į mėnesį. Antras butas 
penkių kambarių — bus nau
jam savininkui. Modernizuo
tas, patogioj vietoj, gera trans 
portacija, arti mokyklų. Visas 
namas puikiai atrodo. 
25x100. Garažo nėra. 
$14.750.

UNIONDALE (prie 
tead))
vieno augšto bungalow. Esant 
reikalui, galima ištaisyti dar 
du kambarius antrame augšte. 
Kampinis sklypas 75x100. Mo
derniškas, statytas 1941 me
tais. Prašomoji kaina $12,000. 
Nereikia daug įmokėti, nes yra 
geras morgičius.

ORMAN & MICHELSON 
Real Estate ir Insurance 

111-15 Jamaica Avenue 
Richmond Hill, N. Y 

Telefonas Virginia ’9-0812 [

MIČIULIO RŪBŲ KRAUTUVĖJE
Jūs galite gauti paltų ir siūtų žemesnėmis kai
nomis, negu bet kurioje New Yorko krautuvėje. 
Bet, svarbiausia, jus čia turite tą patį, šimto 
procentų vilnos ir pirmos rusies darbo drabužių

«

pasirinkimą* Nueikite persitikrinti!

STEAMBOAT INN
ALMA KASMOČIUS, Vedėja

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

kitokiems pobūviams.
Didelis ir gražus daržas piknikams bei išvažiavimams.
89-91 Steamboat Rd., Great Neck, L. L

TFT <EFON A T *
Great Neck 2-1546 Great Neck 2-3389

(Biznio) (RezĄ

E P. MITCHELL CO
Manufactures of

FINE CLOTHES FOR MEN',104

1245 BROADWAY BROOKLYN 21, N. Y.
GL 5-2246

(Oreen Avė. kampas, pirmame aukite, vienas blokas nuo 
Gates Ave. stoties, Tatluojant Broadway BMT Linija).

WINTER GARDEN
TAVERN,

VYTAUTAS BELECKAS 
savininkas

Baras, Restoranas, Salė susi- 
rinikimams Ir kitokioms 

puotoms
1883 MADISON STREET, 4

(Prie Forest Ave. stoties) A
BROOKLYN 27, N. Y.

Tel: EV. 2-9586 (RIDGEWOOD) I




