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Gen. Eisenhoweris 
atostogavo Augustoj, 
šią savaitę jis matėsi 
Yorko gubernatoriumi 
E. Dewey, aptardamas
riuos politinius klausimus, 
antradienį Washingtone susi
tiko su Trumanu.

Kai vieni skelbia, kad Eisen
howeris į Korėją skris atei-
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Vandenilio bomba
Ką veiks Trumanas
Mūsų tėvų kuklumas
Kalbant apie šventę

JUOZAS TYSLIAVA
Vandenilio bomba, kuri 

santi tūkstantį kartų stipres
nė, negu atominė, sakoma, jau 
buvusi išbandyta Eniwetoko 
salyne.

Neturėdama oficialaus pra
nešimo, Amerikos spauda pa
skelbė vieno, stebėjusio tą pra- 

kuriame taip rašoma:
“Aš mačiau, kaip keleto my

lių sala, su savo medžiais ir 
pastatais, liepsnote liepsnojo. 
Netrukus sala išnyko iš akių. 
Ir aš dabar negalėčiau .pasa
kyti, kas iš tikrųjų su ja atsi
tiko — sudegė, ar nugarmėjo 
į Pacifiko dugaą.*’

Yra manoma, 
pranešimo apie 
niekados nebus.

Gal būt. Kai 
kad per daug atvirai buvo ple
pėta apie .pirmąją atominę 
bombą.

oficialaus 
sprogimą

kad 
tą

gailėjosi,kas

Laikraščiai spėlioja, ką veiks 
Trumanas, apleidęs Baltuo
sius Rūmus.

Girdi, jis, kaip atsargos pul
kininkas, " tegausiąs 95 dole
rius mėnesiui...

Reikia manyti, kad žmogus, 
kuris gaudavo 150,000 dolerių 
algos, įskaitant reprezentaci
jos išlaidas, nemirs badu.

Be sutaupų, kurių jis, be 
abejonės, turi, buvęs JAV pre
zidentas galės rašyti memua
rus, bendradarbiauti \spaudai 

i ir VJt. .j.'z
Nesistebėsime, kad jis tuo 

būdu užsidirbs daugiau, -negu 
prezidentas.
. Tą patį reikėtų pasakyti ir 
apie Achesoną, kuriam, sako
ma, labai patinkąs dailidės 
amatas...

abejojama.J

oriešin-ka-

dalis ir 
jėgos —

kaip 
tada

vandenilio 
yra gali

‘Lietuvos autonomiją su 
Vilniuje’ reikia minėti 

kuodažniausiai ir viso-

pamatu eilinio mokinimo ka
reivių Lietuvos atgijusios, žino 
ma vis einant pirmyn ir geri
nant sziądienlszkus įstaty
mus”.

z

korcs- 
korė- 

jiečių vaikus prie Amerikos 
pieno dalinio punkto.

*
Koki kuklūs, tie mūsų tėvai 

buvo anuo metu? Kaip mažai, 
palyginti, jie tada reikalavo.

Pavyzdžiui, viename 1906 
metų Lietuvos Valstiečių Są
jungos Ce n tralinio Komiteto 
atsišaukime, tarp ’kita ko, sa
koma:

“Tą 
Seimu 
visur, 
kiai progai pasitaikius, kad vi
si matytų, jog mes be autono
mijos ir be Seimo Vilniuje nei 
gyventi . negalime. Atsiminki
me, kad mes tik autonomiško
je Lietuvoje tebusime laimin-

• gi, nes tik autonomiškosios Lie 
tuvos Seimas teduos mums že
mę ir laisvę”.

Apie nepriklausomybę, 
matome, tik retas kuris 
teišdrįso viešai prabilti.

*
Kalbant apie Lietuvos 

riuomenės šventę...
Dar 1894 m. Vienybė (Lie

tuvninkų) Plymouth, Pa. išlei
do “Knygelę dėl lietuviškų ka
reivių Amerikoje”, kur tarp 
kita ko, skaitome:

“Lietuviška kariumenė da
bar tveriantis! Amerikoje, tur 
priduoti viltį prisikėlimui Lie
tuvos”.

Toliau sakoma, kad “einant 

puola kareiviams giedoti lietu
viškas dainas’’. Taigi,—

“Neseniai Maskvoj* vienas 
kitą ėdė,

Dabar su mumis jau drauge
» sėdi...”

Minėdami Nepriklausomos 
Lietuvos kariuomenės sukak
tį, mes negalime nepakartoti 
dar ir šių, beveik prieš 60 me
tų parašytų, žodžių:

“Lavinimas arba muštras 
Amerikos kareivių, turės būti
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EISENHOWERIS SUPAŽINDINAMAS
SU BALTŲJŲ RŪMŲ PASLAPTIMIS 

Jam atidengiamos paslaptys, kurios težinomos tik prezidentams — 
Manoma, kad Eisenhoweris kai kuriuos postus paliks demokratams

trumpai 
Praėju- 
su New 
Thomas 
kai ku- 

o

Achesonas sveikinasi su generolu Romulo, kuris siūlomas

- ‘ ’ .....

ĮVYKDYTAS DIDŽIAUSIAS sprogimas, 
KOKIO ŽMOGUS NIEKAD NEBUVO PADARĘS

Praėjusią savaitę trumpai 
buvome paminėję, jog Ameri
ka išbandė vandenilio bombą.

Dabar teko patirti, jog ši 
bombd buvusi laboratorinė, o 
ne pilnasis jos modelis. Pilnas 
pagaminimas galės būti atlik
tas tik kitais metais, kada bus 
užbaigti komplikuoti milžiniš
ki įrengimai, kurių pagalba 
bus gaminamos reikalingos 
vandenilio bambai medžiagos.

Iš mokslininkų pranešimo 
matyti, kad įvykdytieji bandy
mai parodė, jog 
bombai gaminimas 
mas.

Pradžioj buvo 
ar bus galima vandenilio bom 
ba pagaminti, kadangi ji daug 
kuo skirsis nuo atominės. Ato
minė bomba yra taip vadina
moji atomo branduolio skili
mo bomba. Sprogimas gauna
mas uranijaus atomams išsi- 
skirstant į mažesnes 
atpalaidojant didelius 
energijos kiekius.

Vandenilio bomba, 
gal. yra ne atomų branduolio 
skilimo, o taip vadinamo jun
gimosi bomba, čia sprogsta 
moji jėga gaunasi jungiantis 
dviems skirtingiems vandeni- ■ 
lio atomams. Tokių atomų da
lių jungimosi veiksmas yra ga
limas tik milžiniškame karšty
je. Tadėl ir pats veiksmas yra 
vadinamas termo-nuklerinė 
reakcija, tai yra tokia, kurioje

Arba, pavyzdžiui,—
Kaip maskolių iszvarysim, 
Tad kitoms durimis, 
Ir vokieczius iszvaikysim, 
Tiktai su kepurėm’s. 
Marsz, marsz Lietuva, 
Atimt savo Prūsų, 
Karaliauczius bus kaip buvo 
Ir vėl liks jis musų”. 

nančią savaitę, nes nori Padė
kos Dieną praleisti amerikie
čių kareivių tarpe, tai iš kitų 
šaltinių patiriama, jog kelionė 
į Korėją atidedama vėlesniam 
laikui, kad naujasis preziden
tas galėtų pirma gerai susipa
žinti su visomis Baltųjų Rū
mu paslaptimis, pasimatyti su 
įtakingais republikonų asme- 

atominiai branduoliai jungia
si karščio pagalba.

Tokiam jungimuisi reikalin
ga milžiniškas karštis, arti šim 
to milijonų laipsnių Celsijaus, 
gaunamas sprogdinant papras 
tą atominę* bombą, kaip van
denilio reakcijos pagelbininkė. 
Tas .milžiniškas karštis betgi 
turi išlaikyti tam tikrą laiką— 
virš vienos milijoninės sekun
dės dalies.

Pavyzdžiui, cigaretei uždegti 
neužtenka prikišti degtuką, 
bet reikia ugnį pridengti, kad 
cigaretė įsidegtų.

Eniwetok salyne įvykdytieji 
bandymai parodė, jog Ameri
kos mokslininkams pasisekė 
surasti būdus sukelti ir išlai
kyti reikiamą karštį vandeni
lio reakcijai ir kad vandenilio 
skirtingu rūšių atomų jungi
nys sukėlė didžiausį sprogimą, 
kokio žmogus dar niekados ne 
buvo sukūręs.
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nimis ir amerikiečių delegaci
ja prie Jungtinių Tautų.

Eisenhowerio ateinančios 
savaitės programa yra taip už
imta, jog neįsivaizduojama, 
kaip jis galės tasti keletą die
nų laiko , kelionei į Korėją. 
Manoma, kad jis skris neanks- 
čiau kaip šio mėnesio (pabai
goje. •

Sausio 20 diena jau netoli, 
ir naujasis prezidentas turi iš
spręsti svarbias problemas, 
kaip sudarymą, jsavo vyriausy
bės ir pakeitimą aukštųjų val
dininkų republikonais.

Gubernatorius Sherman Ad
ams, buvęs republikonų kam
panijos vedėjas, pareiškė, jog 
Eisenhoweris pasiliko sau tei
sę kai kuriose žvarbesnėse vie
tose palikti demokratus ir ne
mano, kad visi, aukštesni pos
tai bus perleisti republiko- 
nams. Panašiai elgėsi Truma
nas. Sakysim, : Foster Dulles, 
kuris paruošė taikos sutartį su 
japonais, arba Marshall© pla
no administratorius Hoffman, 
buvo republikonai.

Demokratai dreba, kad tik 
Eisenhoweris nepasiūlytų pos
tą Stevensonuil Jie deda į jį 
daug vilčių, kad jis perorgani
zuos jų partiją, atjauninda
mas naujiems rinkimams.

Mat, manoma Stevensonui^ nas-vengs konflikto, 
duoti ambasadoriaus vieta 
Londone ar Paryžiuje, arba jį 
pastatyti Amerikos delegacijos 
priešaky Junginėse - Tautose. 
Jei Stevensonaį-^^tiktų .su t©T 
kfu postu, tai jam tektų atsi
sakyti nuo politinio veikimo, 
ko, atrodo, jis nemano šiuo 
metu daryti.

Per pasimatymą su Tru- 
nau Eisenhoweris susipažino 
su slaptaisiais dokumentas, k u 
riuos jis niekam neturės teisės 
atidengti, kaip /tik savo įpėdi
niui. Ir šių .paslapčių sužinoji
mas, gal būt, turįs įtakom 
kai kuriems jo politiniams 
sprendimams ateityje.

Tose bylose, kurias Truma
nas paveldėjo iš Roose velto ir 
kurios pasipildė per jo buvimą 
Baltuose' Rūmuose, yra daug 
paslapčių.

Galimas dalykas, kad Eisen
howeris pamatys, jog kai ku
rios jo teorijos yra nerealizuo
jamos, nes jis nežinojo tikro
sios padėties, kuri tebuvo ži
noma tik prezidentui.

Amerikoje, kur paslapčiausl 
dalykai dažnai būna iškeliami 
į viešumą, šios prezidento by
los pasilieka visiška paslapti
mi ir jas težino prezidentas. 
Dabar kai Eisenhoweris susi
pažino, galimas dalykas, kad 
turės įtakos jo būsimiems pa
reiškimams.
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Tai ne partizanas su keturkojais draugais budi miške. Tai Nepriklausomos Lietuvos karys. T: 
vaizdas, kuris dabar, švenčiant Lietuvos kariu© menės šventę, ypač sukelia mumyse daug ats 
minimų....

STALINAS PASIRUO ŠĘS KARUI BET
JO NEPRADĖS, NES BIJO A BOMBOl 

Maskva Įsitikinusi, kad “šaltasis karas” šiuo metu jai yra naudin
gesnis, negu “karštasis” — Sovietai dar nėra tikri karo laimėjimo 

ir, be to, bijo sukilimu satelituose
iii

Kaip skelbia prancūzų laik
raštis L’Aurore, sąjungininkų 
žvalgyba turinti tikrų žinių, 
jog. Sovietų Sąjunga yra pasi
ruošusi kiekvienu. * momentu 
pradėti karo veiksmus.

Bet nežiūrint to, gen. Ridg
way štabe manoma, jog Stali-

Stalino planas esąs:
• Vengiant karinio konflik

to su Amerika, plėsti “šaltąjį 
karą”..

• Pratęsti neribotam laikui 
Korėjos konfliktą, kuris silp
nina Ameriką ir iššaukia ne
susipratimus tarp Amerikos ir 
sąjungininkų.

• Politiškai spausti Ameri
ką, kad ji daugiau skirtų kre
ditų apsiginklavimui, tuo bū
du griautų savo ekonominį gy
venimą.

z
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• Išplėsti komunistų parti
ją — penktąją koloną vakarų 
pasaulyje.

• Išvystyti komunistinę pro 
pagandą už taiką, kuri auto
matiškai sukels europiečių ne
pasitenkinimą Amerika.

Stalinas šiuo metu karo su 
Amerika norįs išvengti dėl šių 
priežasčių:

• Bijojimas amerikiečių a- 
tcminės bombos.

JUNGTINĖSE TAUTOSE VAIKŠTO NUOGI..
Paskutinom dienom Jungti

nėse Tautose buvo jaučiamas 
didelis nervingumas, ypač kai 
nusižudė gen. sekretoriaus 
Trygve Lie bendradarbis Ab
raham Feller.

Jo mirtis, kaip pareiškė vie
nas diplomatų, gal būt duos

■ ’s

Viršuj: užfrontėje amerikie
čių gydytoja padeda civiliams, 
skiepydami nuo įvairių ligų.

Kairėje: amerikietis 
pcndentas fotografuoja

KORĖJOJE tebevyksta smar 
kūs mūšiai. JT armija užėmė 
keletą strateginių aukštumų, 
kurias vėl tuojau prarado. Vie
na iš tų aukštumų jau 30-tą 
kartą pereina iš rankų į ran
kas.

Sąjungininkų lėktuvams oro 
kautynėse pavyko numušti 5 
sovietiškus MIG.
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• Abejojimas laimėti kai 
šiuo metu, kai Amerika ekon< 
miškai stipresnė už Sovie' 
Sąjungą.

• Vidaus sunkumai Soviei
Sąjungoje. .-j

• Bijojimas tautinių. suki! 
mų satelituose.
- Stalinas mano, kad ilgaini 
jam - pasiseks nugalėti šiui 
sunkumus ir tada nebūsią kli 

progos išvengti kitų; saviž: 
dysčių.

Matyt, visi tie tardymai ta: 
paveikė tarnautojus, jog, pi 
vyzdžiui, praėjusį trečiadie: 
vienas Jungtinių Tautų ta: 
nautojas negras visiškai nu< 
gas prisistatė į Trygve Lie bii 
rą, pareikšdamas, kad pa 
Dievas atsiuntęs jį užimti gi 
neralinio sekretoriaus vietą.

Aišku, jis buvo tuojau nugi 
bentas į ligoninę.

Kaip ten bebūtų, Trygve L 
įpėdinio klausimas bus diski 
tuoj amas greičiausiai tik gru 
džio mėnesį. Kodėl? Mat d 
bar Saugumo Taryba pirmini 
kaujama nacionalistinės Kin 
jos. atst. Tsiang ir tokiu atve; 
bijoma, kad bus sunku susi ta 
ti. Gruodžio mėnesj.jpirminii 
kaus prancūzas Hoįįpenot.

Tačiau, kai sonetų atstovi 
Gromiko nuoširdžiai (ta 
bent atrodė iš šalies) paspai 
d ė gen. Romulo ranką, man 
ma. kad Filipinų atstovas bi 
siąs tinkamiausias’ kandid: 
tas.

— Kardinolas Mindszenty, 
Vac kalėjimo perkeltas i Ldp< 
tmetzo psichatrinę ligoni] 
prie Budapešto.

— Mirus Izraelio vaistyto 
prezidentui Weizmanui, žyd 
rimtai galvoja naujuoju prez 
dentu išsirinkti žymų moki 
ninką Albertą Einšteiną.

— Libijos nacionalistai ba 
dė nunuodyti savo karalių Ii 
ris, kuris dabar rimtai serg 
jo haremo žmonoms nepasi® 
kė išsigelbėti, visos mirė.

— Jacobui Beam Washing 
tonas pavedė laikinai eiti ai 
basadoriaus pareigas Maskvc 
kol Eisenhoweris paskirs nai 
ją ambasadorių.

— Aukščiausias Teismas a 
metė sovietų šnipų Rosenbe 
gų prašymą svarstyti bylą 
naujo ir pakeisti sprendim 
kuriuo juodu pasmerkiami m

galioja.



zAmerih os Liet n vi u Savaite ETTORE GALENO, Ine.
Lietuvos kariuomenės 
minėjimas Newarke

Lapkričio 23 d. sukaks 34 
metai nuo Nepriklausomos Lie 
tuvos kariuomenės atkūrimo.

Lietuvių Sąjunga “Ramovė” 
New Jersey skyrius ruošia tą 
dieną Newarko parapijos salė
je Lietuvos kariuomenės mi
nėjimą.

Minėjimas prasidės 10:30 
šv. Trejybės bažnyčioje pamal 
domis už mūsų kenčiančią tau 
tą, žuvusius dėl Lietuvos 
laisvės karo lauke ir priešo 
nukankintus Lietuvos karo in
validus, kūrėjus — savanorius 
ir Vyties Kryžium apdovano
tus, politinius kalinius, buvu
sius ir dabar bolševikų kalėji
muose ir kocetuose kankina
mus.

Po pamaldų parapijos salėje 
įvyksta pobūvis.

Ramovė
r“-----------------------------------

John Baltaduonis
FRANKFORD AVENUE

CAFE
17M Frankford Ave^

PHILADELPHIA, PA.

QUALITY MARKET
VICTOR ABECUNAS, Sav. 1 

356 PARK STREET,
NEW BRITAIN, CONN. !;

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

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

Philadelphia, Pa.

THOMAS MATAS
REAL ESTATE 
SI Fox Street 

Waterbury, Conn.

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

REgent 9-4156
-------- ——

SIMON’S CAFE
S. KRAUČIUNAS. Sav. 

Pirmos rūšies maistas 
DU BARAI

Šokiai penktadieniais ir 
šeštadieniais

26 ANDOVER STREET, 
LOWELL, MASS. Į 

2-8568 i

e.. =■*.
oiBEBTY FEDERAL SAVINGS 

AMI LOAN ASSOCIATION 
ruaieiphta,

■» »O»IB BROAD m>ST 
CTMįiii tu A dar f)

■ev lafliiidt Uader Cimfr« 
at 201-04 North Broad Stwt 
®TATEi£ENT OF COKMTIOM *• or Dtrnntn n, mm

X8SKTS
Msat Martcao* Lmm....................*S,S1«,MM
Itir-TiTBt Law......................... 25.54*
Xomm on SorlBCi AmooU .... 82,»97
Mml Hmm Low Bank 8«Mk. . 175,000
CMk m Hm4 and in Baaka . . 1.112.03*
O®eo B*D4tec aad EoulPMrt . . 100.600
Fsrtlac IM— 1415 Item SOW *2.72*

Or-ĮM mM Otter Jm«O 15,7*1

Marai Hmm Um Haak . . . *60.000
&MM la .. ..........   55.431
Otter LteMHOM .............................. 10,311
fcaalnym* KrttraoaaM Bm«t»i . . *2.077
Otter SpaeiSe BaaarrM..................... 3.52*
teiirtl Baaarrw . . . *205,500 
kJOtaa........................... 252,27 8 547,77*

TOTAI^—$»,» 17
<W 5*7301 *. aSKJMX, FtmSOm*

; BACH’S CAFE :
[, Alus, vynas, likeris. 
Visada draugiška nuotaika.

! 6029 TORRESDALE AVĖ., 
Philadelphia 24, Pa.

JE 5-9643 i

j WILLIAM VALAITIS 
VtooAonopot eutomobilių teitymta 
730-2 E. Moyamenting Ava > 

Philadelphia, Pa.
TeL Howard 8-0596

J. MARKIEWICZ
AND

SONS, Ine.
Laidotuvių Direktoriai 

15 Trumbull Street 
New Haven, Conn. 
Tel. LOcust 2-9229

t
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Iš Lietuviu Bendruomenės veiklos
NEWARK, N. J. — Naujasis 

N. Jersey valstybės Laikinasis 
Organizacinis Komitetas Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės 
padaliniams steigti lapkričio 
9 d. Yjuvo susirinkęs savo pir
mojo posėdžio Newarke, A. S. 
Trečioko įstaigoje. Našesniam 
darbui Komiteto nariai išsi
rinko šiuos pareigūnus: pir
mininku — Lietuvos Atsimini
mų radijo valandos direktorių 
J. Stuką, vicepirm. — Vytau
tą Kavolį ir J. Liudvinaiti, sek
retoriumi — A. S. Trečioką, 
iždininku — V. Dilį, ir nariais 
— spaudai informuoti — J. 
Prapuolenį ir K. Jankūną, 
švietimo ir kultūros reikalams

mis ir lietuviškųjų parapijų 
klebonais, artimiausiu metu 
kiekviename centre suorgani
zuoti Bendruomenės apylinkę 
arba bent jos branduolį.

Taip pat buvo priimta ir pa
siūlymas dėl solidarumo mo
kesčio paskirstymo tarp apy
linkės, apygardos ir centro ir 
pasiųstas į centrini LOKą. Be 
to, buvo priimtas ir St. Jakšto 
paruoštas lietuviškumui Ame
rikoje Išlaikyti ir ugdyti pro
jektas.

K. J.

Vokietijoj vaikučiai džiaugiasi BALFo dovanomis

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

Olis numatomas Gyvoji Jėzaus Kristaus Bažnyčia

“...Dunda ierri, žvanga plienas...”

LIETUVOS KARIUOMENES PIRMOSIOS DIENOS
Kaip anais laikais suprato valstybes reikalus? - Stulginskis buvo nu

sistatęs prieš didelę kariuomenę

MAŽUTĖ DILGELĖ MAITINA APIE
40 RŪŠIŲ ĮVAIRIŲ VABALĖLIŲ LAISVO

Yra gyvulių, kurie minta 
vien mėsa. Pavyzdžiui, liūtas ir 
vilkas žolės neėda, ir ja sotūs 
nebus.

Kiti gyvuliai mėsos esti ne
gali. Pavyzdžiui, karvės mėsa 
nepašersi. Bet yra ir tokių di
delių ir mažų gyvulių, kurie 
ėda viską, ką tik randa.

Kurių gyvulių pasauly dau
giausia? žinomą, daugiausia 
yra tokių, kuriems tinkamo 
maisto yra daugiau,

Laukuose ir miškuose auga 
labai daug įvairių žolių ir me-

gyvena viename dideliame ą- 
žuole ir vienoje mažutėje dil
gėlėje. Ėmė žiūrinėti ir tirti 
kiekvieną ąžuole ir dilgėlėje 
sugautą vabalėli, štai ką suži
nojo. Ąžuole gyvena apie du 
šimtai rūšių įvairių vabzdžių, 
musių ir vabalų. Bendrai jų 
skaičius labai didelis. Apie 157 
j u rūšys minta vien lapais ir 
pumpurais, 15 rūšių žieve, o 
dvylika ąžuolo puvenomis. Be 
to. šit kas dar susekta: iš tu 
200 rūšių 50 gyvena vien tik 
ąžuole ir kituose medžiuose jų 
nerasi.

Ar gali būti perdaug demokratijos?
Graikija šiandien esanti 

skurdžiausiai gyvenamas kra
štas šiapus “geležinės uždan
gos”, nors eilė metų pasto
viai gaunanti iš JAV apie 500 
mil. dolerių metinės paramos, 
“Dirvos” teigimu, tokį Graiki
jos1 nepažangumą amerikiečiai 
radę jos proporcinėj rinkimų 
sistemoj, kurią ir pasiūlę pa
keisti mažoritarine, nes, girdi, 
esą “perdaug demokratijos.”

jos principai: ? kompromisas 
santykiuose su kitomis politi
nėmis grupėmis ir tolerancija 
— tai terra icognito. Berods, 
šiuomi nenorima paneigti, kad 
dvaūninkai ir generolai betin
ka valdyti kraštą, bet kur jie 
atsiduria prie valstybės ar ku
rio kito sambūrio vairo, ten, 
beveik kaip taisyklė, užsibai
gia diktatūra, nes jų auklėji
mas dvasinėse seminarijose ir 
karo mokyklose yra diametrą-

St. Jakštą ir Pureną, ir ekono
miniams reikalams — Avižienį 
ir K. Trečioką.

šiam posėdyje dalyvavo vi
sų, išskyrus Paterson ir Bayo- 
ne, kurie savo atstovų į spa
lio 26 d. įvykusį organizacijų 
atstovų ir visuomenės veikėjų 
susirinkimą nežinia dėl kurių 
priežasčių neprisiuntė, dides
nių lietuviškųjų centrų atsto
vai. Buvo vieningai nutarta 
imtis žygių, susitarus su vie
tinių organizacijų vadovybė-

Tik iki Naujų Metų
Gaunamos beveik už pusę 

kainos tinkamiausios ilgiems 
žiemos vakarams ir Kalėdų 
dovanoms knygos:

SLIUPTARNIAL 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, kainą 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’!© 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, Ill.

Persiuntimo kaštus apmo
kame.
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federaliniu teisėju

CHICAGO, ILL. — Vietos 
dienraštis Chicago Herald 
American praneša, kad adv. A. 
Olis neseniai perrinktas Sani
tary District prezidentu, yra 
numatomas federalinio teismo 
teisėju Illinois valstybėje.

Olis ir dar vienas asmuo, 
kaip aukštieji rępublikonų par 
tijos politikai praneša, būsią 
paskirti paties gem Eisenho- 
werio, tuojau .po jo inaguraci- 
jos, sausio mėnesį.

šie du svarbūs postai teko 
republikonams. Faktinai turė
jo tekti demokratams. Prezi
dentas Trumanas toms parei
goms buvo nominavęs teisėją 
Harrington ir Druckner, bet se 
natorius Douglas vetavo. Vie
toj jų, jis pasiūlė King ir Ep
stein. Reikalas užkliuvo, ir da
bar jį spręs naujasis preziden
tas.

Kiek tai liečia patį Oli, tai 
jis, spaudos atstovų paklaus
tas, atsisakė ką nors konkre
taus diskutuoti.

Adv. Olis rępublikonų oarti- 
jos sluogrniuose jau seniai vai 
dina .nemenka vaidmenį. Nėra 
abejonės, kad dabar, renubli- 
konams laimėjus rinkimus, 
Olis išplauks i platesnius poli
tikos vandenis. R.

NEOLITHUANAI PAMINĖJO SUKAKTĮ

CLEVELAND, OHIO. — Vil
niaus ir Vytauto Didžiojo uni
versitetų akademinės korpora
cijos “Neo-Iithuania” dalinys, 
jau ketvirtuosius metus sėk
mingai gyvuojąs Clevelande, 
lapkričio 15 ir 16 šauniomis 
tradicinėmis iškilmėmis at
šventė 30 metų sukaktuves.

šį reikšmingą Lietuvos aka
deminio gyvenimo įvykį su gi
liu atjautimu atžymėjo visa 
Clevelando lietuviškoji koloni
ja.

Sukaktuvių minėjimo aktas 
buvo puošnioje Colonial Gard
ens salėje.

Sugiedojus Lietuvos himną 
clevelandiškių neolithuanų 
pirm. adv. Julius Smetona ati
darė iškilmes, kartu ryškiais 
bruožai*, aptardamas išgyven
tąjį “Neo-Lithuanijos” laikme
ti. Jis aptarė ir tai. kas neo- 
lit.huanus laukia ateityje. *

Pagerbiant kritusius už Lie
tuvos laisvę bei okupantų nu
kankintus, sugiedota “Marija, 
Marija”. , • ./

Gražu žodį tarė senas A me
trikos lietuvių v. veikė j as Pi j us 
žiūrys.

Lietuvos universitetų profe
sūros vardu pasveikino prof, 
dr. Pranas Skardžius, Ameri
kos Lietuvių Bendruomenės — 
Stasys Barzdukas, Atsargos ka
rių s-gos “Ramovės” — gen. 
Tallat-Kelpša. “Čiurlionio” an 
samblio vądoyas Alfonsas Mi
kulskis, ‘/Ėilaį Lithuanae” at
stovė ir Liėfuvių Kultūros Fon
do pirm. Aldona Nasvytytė- 
Auą:ustinąvi<įienė, “Jaunosios 
Lietuvos” ' kčrįoraciją atsto
vaudamas “Dirvos” red. Balys 
Gaidžiūnas. “Ateities” klubo 
atstovas Gruodis, 'Tautiniu 
Korporacijų pirm. Feliksas

Mackus, korporacijos “Ramo
vės” pirm. Dr. D. Degesys, Aka 
demikių Skaučių — Braziule- 
vičiūtė. Bolševikų kalintų lie
tuvių s-gos bei akademinio 
“šviesos” sambūrio Clevelando 
dalinio vardu — “Lietuvių Ar
chyvo” red. J. Leonas, Tremti
nių D-jos —V. Braziulis ir Tei
sininkų vardu Petras Stravin
skas.

Gauti sveikinimai iš Liet. 
Diplomatijos šefo S. Lozorai
čio ir neolithuanų garbės na
rio Lietuvos ministerio Angli
joje B. K. Balučio.

Dar raštu sveikino Juozas 
Bačiūnas, Stasys švedas, Vy
tautas Abraitis ir kt.

Algiui Nasvyčiui akomuanuo 
i ant, solistė Nataliia Aukštuo- 
lienė puikiai sudainavo keletą 
dainų.

.Po to keletą valandų pasi- 
Prksminta korporantiška nuo
taika.

Sekmadienį po pamaldų di
delė automobilių vilkstinė nu
vyko i prie Clevelando esanti 
Knollwood Garden of Abiding 
Peace cemetery — mausoleum 
atiduoti pagarbą neolithantii 
garbės, nariui Prezidentui An
tanui Smetonai, čia žodį tarė 
Jonas čiuberkis. Antano Sme
tonos palaikų vieta papuošta 
žydinčiomis gėlėmis.

Visos neolithuanų iškilmės 
praėjo malonia idealistine lie
tuviška nuotaika.

Ant. Vilkaitis

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’S MEAT MARKET
KAZYS VALAITIS, Savininkas'

PIRMOS RŪŠIES MĖSA IR KITI MAISTO DALYKAI

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

HOTEL GRUSH
RESTORANAS ir BARAS

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

patogius ir nebrangius kambarius.

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

UNION BRONZE FOUNDRY
High Grade Bronze Castings 

STANLEY SKIKAS
SAVININKAS

(Pėda nuo Union Avenue)

Bridgeport, Conn.
TEL.: 3-4696

RUOŠIAMA LIETUVIŲ CHRESTOMATIJA

Patyrus, kad Vokietijos Kraš 
to Valdyba nėra paruošusi Lie
tuvių Chrestomatijos, Atgimi
mo leidykla nutarė tokią chres 
tomatiją išleisti.

Chrestomatija bus leidžia
ma trimis knygomis: I knyga 
— pradžios mokyklų vaikams 
nuo 8 iki 12 metų, II knyga — 
vaikams, lankantiems viduri
nes mokyklas ir gimnazijas 
nuo 12 iki 16 metų ir III kny
ga — vyresnėms gimnazijos 
klasėms, studijuojančiam jau
nimui ir visiems lietuviams,

mylintiems lietuvišką žodį.
Chrestomatiją redaguos Ste

pas Vykintas.
Redaktorius prašo visus lais 

vojo pasaulio lietuvius rašyto
jus šiai chrestomatijai atsiųsti 
po tris geriausius kūrinius: ei
lėraščius, beletristikos ar dra
mos geriausias ištraukas. Me
džiagą iki 1953 m. sausio 1 d. 
siųsti šiuo adresu: Mr. Stp. 
Vykintas, 13/b Memmingen/ 
Allg. Reg. Lager 5/46. Germa
ny.

Puikaus stiliaus apysaka. 220 psl. 
$2.50. Išleido

GABIJA
3 35 UNION AVENUE.
BROOKLYN 11. N. Y.
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PHILADELPHIA, PA.
MALONI LIETUVIŠKA UŽEIGA

ANTHONY BALCHIUNAS, SAV. 
113 SOUTH 34th STREET 

Arti Pennsylvanijos Universiteto

PETER DAVIDONIS
VYNAI — LIKERIAI — ALUS

2327 Brown Street Philadelphia, Pa.

ADAMS’ CAFE
RESTORANAS IR BARAS 

941 SPRING GARDEN, PHILADELPHIA, PA.
Tel. PO 5-6785

TRAUN’S BAR . į
AUGUST TRAUN, Sav. ]

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

r _ » _ r

T WALLY’S 1

RESTAURANT
Geri žmonės, geri gėrimai,^ 

geras maistas i;
865 BANK STREET

WATERBURY, CONN. 
Tel. 3-9838

< - - - -

GREITA PAGALBA
SAK-SAK OINTMENT. Nauja 

mojtis, naujai sudaryta pagal vėliau
sią mokslo supratimą, stebėtinai grei' 
tai gelbsti nuo ODOS IŠBĖRIMO. 
NIEŽĖJIMO. DEDERVINIŲ ir 
PUČKŲ.niežėjimo ausų, taip pat la
bai gelbsti nuo PILES raudonoji gys
la (bemorrboidai) ir dėl niežėjimo 
kojų (atletas foot). Gal bandei vi
sokius, tai dar išbandyk geriausius. 
Užtikrinam pasekmes, arba pinigus 
grąžinant. Kaina $3.00.

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

M1CIUL10 RŪBŲ KRAUTUVĖJE
•Jūs galite gauti paltų ir siūtų žemesnėmis kai
nomis, negu bet kurioje New -Yorko krautuvėje. 
Bet, svarbiausia, jūs čia turite tą patį, šimto 
procentų vilnos ir pirmos rūšies darbo drabužių 
pasirinkimą. Nueikite persitikrinti!

E. P. MITCHELL CO.
Manufactures of

FINE CLOTHES FOR MEN ’

1245 BROADWAY BROOKLYN 21, N. Y. 
GL 5-2246

---- .------- ——----- -------------------------- J
(Green Ave. kampas, pirmame aukšte, vienas blokas nuo 
Oates Ave. stoties, važiuojant Broadway BMT Linlji).

HOLLYWOOD INN & HALL
ELZBIETA RUDAUSKIENĖ, 

Savininkė

Baras ir salės pramogoms

2419 W. 43rd STREET CHICAGO, ILL.
Tel. Virginia 7-9880 
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1917 metų rugsėjo 24 d. lie
tuvių mokslo draugijos patal
pose pirmą kartą susirinko po
sėdžiauti Lietuvos Tarybos na
riai.

Nėra reikalo papasakoti apie 
to meto lietuvių gyvenimo są
lygas. Okupacijos valdžia taip 
pasistengė prislėgti mūsų vie
šo gyvenimo eigą, kad sunkiai 
įmanomas buvo koks nors dar
bas, veikimas.

Lietuvos Tarybos viso veiki
mo čia neliesime. Paminėsime 
tik vieną epizodą, iš tų posė
džių, kuriuose buvo sukelta 
daug ginčų dėl kariuomenės.

Apie visa tai tais laikais 
plačiai laikraščiuose nebuvo 
rašoma, bet šios diskusijos pa
silieka įdomios, nes nušviečia 
ne vieną bruožą iš pirmųjų ka
riuomenės gyvenimo dienų.

1918 m. lapkričio m. 14 d. 
ministeris pirmininkas prof. A. 
Voldemaras Tarybos posėdyje 
savo- deklaracijoje nupasako
jęs galimą Lietuvos ateities 
vaizdą, štai kokiais žodžiais 
kalbėjo apie galimą kilti anar
chiją:

“Kad to neatsitiktų, ramu
mas ir tvarka krašte turi būti 
išlaikyta. Taigi laikinoji Lietu
vos Valdžia skaito savo pir
miausiu ir švenčiausiu uždavi
nių apsaugoti vąįstybę.iųio nęr-r? 
tvarkos. Gyvybė fr turtas kiek
vieno piliečio turi būti apsau
goti. Ramumas visur palaiko
mas. Prasižengimai prieš tvar
ką ir ramumą turi būti smar
kiai baudžiami. Laikinoji Val
džia tuo tarpu už ramumą ne
atsako, stengias kuo greičiau
sia apsaugos dalyką paimti į 
savo rankas. Jau prieš tai pa
darysiant, bus iš anksto išleisti 
įsakymai tvarkai išlaikyti. Be
imant savo atsakomybei ramu
mo išlaikymą, Laikinoji Val
džia privalo turėti ginkluotą 
pajėgą — miliciją ir policiją.
Sudaryti vieną' ir ki

tą darbas pradėtai Iš vidaus 
galimi didžiausi ramumo ardy
tojai yra plėšikai, kurių pilna 
visa Lietuva. Valstybės Taryba 
lig šiol neturėjusi krašte jokios 
valdžios, negalėjo nieko pada-
ryti, kad tat prašalinus. Ji įtei
kė vokiečių tiek okupacijos, 
tiek vidujinei valdžiai eilę raš
tų, kuriuose išdėstytas buvo gy 
vas reikalas apsaugoti Lietu
vos gyventojų gyvybę ir turtą 
nuo plėšikų. Okupacijos val
džia nieko nepadarė ir plėšikų 
skaičius vis eina didyn. Tas, 
•kas vadinama plėšikais, bandi
tais yra iš tikrųjų kombinuo
tas dabarties apsireiškimas. 
Didžiausia banditų dauguma 
ne liuosojo noro tapo tuo, 
kuo jie yra — badas, nedarbas, 
pasiliuosavimas nuo priversti
no išvežimo iš Lietuvos varė 
žmones iš ramaus gyvenimo 
draugėje su kitais. Laikinoji 
Valdžia stengsis pirmų pir
miausia šaknis prašalinti, kad 
naujų banditų neatsirastų ir 
podraug įvairiomis priemonė
mis mažinti esančiųjų skaičių, 
kol jie visai išnyks, šiame dar
be reikalinca bus labiausiai 
paspirtis pačių gyventojų, be 
kurios valdžia pati viena nieko 
nepadarys.

i
Išlaikius tvarką viduj, lieka

si klausimas rubežių gyninio, 
. arba tikriau saugojimo. Karo 

mes su niekuo nevedam ir nė 
vienas iš mūsų kaimynų —Vo
kiečių, Lenkų, Ukrainų, Rusų 
ir Latvių neturi pamato ant 
mūsų užpuldinėti. Taigi dide
lių spėkų rubežiams sergėti 
mums Ir nereikės. Bet vis tik, 
kaip anksčiau pasakyta, sar
gyba reikalinga, kad mūsų vai-

stybėn neįsibrautų vagčium, 
kas neturi teisės mūsų krašt&n 
atvykti.

Lapkričio mėn. 28 d. Tary
bos pasėdyje ministeris pirmi
ninkas ir krašto apsaugos mi
nisteris prof. Voldemaras at
sakinėjo i paklausimą dėl ap
saugos sudarymo. (Manom, 
kad padarysim tiksliau, jei vie 
tomis Stengsimės cituoti kal
bas, kaip jos yra užprotoko
luotos).

Pradžioje Voldemaras pažy
mėjo, kad apsaugos sudarymo 
klausimas yra labai platus, čia 
yra dalykų, kuriuos turėtų ži
noti visi, kiek galima plačiau, 
bet yra techniški! dalyku, ku
rių viešai skelbti negalima.

A. Voldemaras. Pirmių pir
miausia krašto apsaugą orga
nizuojant reikia išsiaiškinti 
prieš ką saugotis. Reikia gin
tis iš oro. Iš oro stovime prieš 
bolševizmo pavojų, šiaurės ar
mija sumušta. Bolševikai gali 
bandyti eiti i Dinabarką, pas
kui į Vilnių, o tada Vilniaus 
apsaugos klausimas būtų sun
kus. Buvo svarstyta, kaip ap
saugoti Vilnius. Iš Minsko atei 
na žinių, kad ir ten bolševiz
mas auga. Sutartimi vokiečiai 
turėtų gintis nuo bolševikų. 
Organizuojama vokiečių armi
ja iš savanorių. Manoma ginti 
senoji - aįikasų" - linija,
pinklės sveikos ir žmonės per
eiti negaili. Kitas klausimas, 
kaip reikėtų varyti mūšius. Su

Taigi, kai reikia gintis iš vi
sų pusių, apsaugos klausimas 
labai svarbus.

Suirutei atsitikus, geležin
keliai sustotų ir miestai liktų 
be maisto. ‘

Yra dvi apsaugos dali — vi
daus ir oro, priklauso dviem 
ministerijoms — Vidaus ir Ap
saugos. Ribų apsaugai organi
zuoti yra Apsaugos Ministeri
ja.

Minske yra gudų organizaci
ja. Jei ji neatsilaikytų, tai 
trauktųsi iki Vilniaus, čia ir 
kitos tautos liečiamos. Savo jė
gomis mes neilgai tegalėsime 
gintis. Vokiečiais daug remtis 
negalime. Rūpinamasi įeiti į 
kontaktą su Santarve. Tuo rū
pinasi mūsų pasiuntiniai. Vo
kiečiai sutinka. Gal ir jie pa
tys susilauks Santarvės ka
riuomenės.

Mums sunku susinešti su 
Santarve. Tam reikalui reikia 
bevielio telegrafo. Stengiama
si jį išgauti. Krašto apsauga 
sužinojo, kad tokia stotis yra 
Bobruiske. Buvome apsidžiau
gę. manėme susisiekti su An
glija, Prancūzija. Bet sužinojo-* 
me, kad vokiečių kareiviai 
pardavė stotį atskiromis dali
mis. Taigi viltis išnyko.» i

Bus daroma bandymų susi- 
šifruotomis

Į telegramomis. Bet ir čia yra 
keblumų.

d žiu, kurių lapais, žieve, šak
nimis ir vaisiais minta daugy
bė gyvulių.

Jeigu nebūtų nė vieno gyvu
lio, kurie mistų žole arba au
galais, o visi tik medžiotų vie
nas kitą, tai greit pasauly ne
liktų nė vieno gyvio. Stipres
nieji išnaikintų silpnesniuo
sius, o paskui ir tieji, netekę 
maisto, išdvėstų badu. ’

Pasauly yra daugiau gyvu
liu. kurie minta augalais.

Gyvuliai mintą mėsa turi 
turėti daug jėgos, gudrumo ir 
sumanumo, kad -pakankamai 
susirastu maisto. Ne visada 
lengva gintis nuo bado ir min- 
tantiems žole.

Daug gyvulių, roplių, žuvų, 
vabalų, musių ir įvairių kitų 
padarų minta žole, arba auga
lų ir medžių lapais, žiedais, 
vaisiais ir žieve. Kiekvienas 
diegelis tinka kurio nors gyvio 
maistui.

Vienas mokslininkas norėjo 
sužinoti, kiek rūšių vabaliukų

IVY LEAF GRILL
Antonia Smith, Sav. 

42 SCHUYLER STREET 
AMSTERDAM, N. Y. 
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Mažutė dilgėlė maitina apie 
4D rūšių įvairių vabaliukų. 
Kiekviena rūšis pasirenka 
maistui, kas maistingiau ir 
skaniau. Viena jų rūšis minta 
vien šaknimis, antra ėda lie
menį ir šakas, trečia — lapus, 
ketvirta žiedus, penkta — sėk
las ir vaisius, šešta — sėklų 
žievę ir tt. Panašiai atsitinka 
ir kitiems augalams: kiekvie
nas augalas turi priešų, žiemi
niai vabalai, geseno musės ir 
pelėdgalviai ėda sėklas, laiš
kus ir lapus. Kvietinio uodo 
vikšrai ir ruginės musės — 
šiaudus ir varpas.

Atžalas, lapus ir žieminių 
javų želmenis ėda taip pat 
šoklys asiliukas. Varpas ir stie 
bus — kitas asiliukas. Varpas 
ir grūdus ėda pelėdgavių vikš
rai. O grūdus varpose naikina 
vabaliukas kryžiuotis ir kurka. 
Tai va kiek vabalų minta ru
giais ir kviečiais, šituos, visus 
sutvėrimus labai gerai pažįsta 
žmonės, ypač ūkininkai, nes 
jie padaro ūkininkams kasmet 
daug žalos. Jie kartais sunai
kina net milžiniškus javų plo
tus ir kantais net badauti dėl 
jų žmonėms tenka.

Jonas Miškinis

Be galo keista. Jeigu demo
kratija laikoma tobuliausia 
valstybės^ tvarkymosi forma, 
tai k0a klausimas, kodėl taip 
atsitiko, kad Grakijoj pasida
rė perdaug demokratijos? Juk, 
rodos, tobulybės niekada nėra 
perdaug. Be to, iš amerikiečių 
pasiūlymo prašos išvada, kad 
nėra pilnos demokratijos tose 
valstybėse, kurios turi įsivedu- 
sios mažoritarinę rinkimų sis
temą.

Kad Graikjoj būtų perdaug 
demokratijos, su tuo negalima 
sutikti. Greičiausiai ten jos vi
sai nėra, arba lab’ai maža, nes 
tikroji demokratija tegali iš
augti tik sykiu su šalies kultū
ra. Be to Graikijoj visą poka
rinį laikotarpį prie valstybės 
vairo buvo dvasininkas arba 
karininkas (generolas), ku
riems pagrindiniai demokrati- ’CStenios.

liokai priešingas suminėtiems 
demokratijos principam?. 5

“Dirva” N 42), matoma! 
žavėdamosi mažoritarine rin
kimų sistema, siūlo spaudoj 
išdiskutuoti klausimą, ar ne
vertėtų ir ateities Lietuvoj pe
reiti prje mažoritarinės rinki
mų sistemos. '''

Lietuvių tauta,^lygiai kaip^ir 
jos kaimyninės latvių ir estų 
tautos, buvo pasiekusios toki 
kultūringumo laipsų|, kad vi
sai maža distancija bebuvo 
nuo kultūringiausių ir demok
ratiškiausių pasaulio * tautų, 
kaip štai suomių, švedų,.tačiau 
jos apie pakeitUsaj proporci-' 
nės rinkimų sistemos į mažo
ritarinę nei negalvojo. Ir Lie
tuvoj neteko ' girdėti .pasigedi- 
mo mažoritarinės rinkimų ši

KARLONASI 
Funeral Home

Lietuviams tarnauja dau
giau, kaip 20 metų.

280 CHESNUT STREET,
NEW BRITAIN, CONN.

Tel. 9-1181
....................... vrr- -> I

Bet duokime patiems pavyz
džiams kalbėti už mažoritari- . 
nę rinkimų sistemą.

I. Į šalies parlamentą ren
kama 100 atstovų iš 100 rinki-v 
mų apylinkių, turinčių po 10.- 
000 rinkikų. Varžovais stoja 
konservatoriai ir liberalai. It 
štai toks supuolimas: konser-’ 
vatoriai kiekvienoj' rinkimų a- 
pylinkėj surenka po penkis 
tūkstančius ir> vieną balsą, to-

Vielų siekti, (pavyzdžiui

lig sutartimi vokiečiai turėtų 
ginti Vilnių, bet jais pasitikėti 
negalima. Nauji formavimai 
bus sunaudoti, kur bus pavo
jus. Bolševizmo pavojus nema-
žas.

Latvių delegacija atvažiavo 
prašyti maisto pirkti. Santar
vė ją pripažino. Jei negausim 
maisto, vistiek anarchinės mi
nios veršis į Lietuvą.

Yra pavojus ir iš žiemių pu
sės, jis yra ir iš vokiečių pusės.- 
Vokietijoje suirutė, Bavarija 
nepripažįsta voKiečių. Demo
bilizacija eina sunkiai, yra su
irutės žinių. Tas patsai gali at
sitikti ir Lenkijoj.

Vokiečių valdžia dar nepri
pažinta. Reikia veikti per esą 
mą Berlyne .pasiuntinybe. Bet 
ir čia yra kliūčių —Lietuva dar 
nepripažinta.

Buvo prašyta amerikiečių 
kariuomenės. Buvo tariamasi 
ir su švedais. Bet jie nenori 
kištis. Jeigu tokią misiją jiems 
suteiktų Anglija, tai visi su
tiktų.

Vėl klausimas sukasi apie 
santarvininkus. Buvo manyta 
ir per čia susisiekti. Valdžia 
darė viską, kad gautų paspir 
ties iš Santarvės. Greičiau bus 
galima susisiekti per Liepoj ų.

(Nukelta J 6 psl.)

NAUJOS KNYGOS RUSŲ KALBA 
Nauja, žymiojo rašytojo Čechovo vardo leidykla leidžia knygas 
rusu kalba. Knygos leidžiamos žodžio ir minties laisvės krašte.

; Rusų klasikai, kurie neįmanomi išleisti Sovietų Ru
sijoje.
Istoriniai atsiminimai.
Asmeniniai dabartinių pabėgėlių pergyvenimai. 
Knygas iš Rusijos istorijos ir civilizacijos. 
Vertimai i rusu kalbą žymiausiu Amerikos autorių.

CHEKHOV PUBLISHING HOUSE
of the East Europen Fund, me.

87 Fourth Avenue, • New York 16, New York.
Norėdami kataJiogų rašykite:

A. J. NEIMANIS
P. O. Box 430

Flushing, L. L, N. Y. •![
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Keliauju per Kanadą (4) Henrikas Žemelis

irIltvyTatskiria duonoTskowi“
Kur tų lietuvių nėra... Pasi

darėme labiausiai išblaškyta 
tauta. Kur nevažiuosi, kur že
mėlapiu pirštu nedursi—visur 
užtiksi lietuvių, besukančių 
savo laikiną gūžtą ir viltingai 
belaukiančių tos laimingos va
landos, kada iš visų pasaulio 
kampų prasidės didysis grįži
mas į numylėtą ir iškankintą 
Lietuvą. » •

Taip, atrodo turėtume visi 
galvoti, su tomis mintimis 
gultis ir keltis ir pagal tai 
tvarkyti savo emigracinį gyve
nimą. Taip- rašome laikraš
čiuose, kartais susirinkimuose 
pašnekėsiuose. Tačiau mes pa
vartojame žodj: turėtume ir 
tai padarėme sąmoningai.

Ak, didelis, didelis parikeiti- 
mas galvojime, gyvenimo bū
de, tautiniame susipratime ir 
pažiūrose į ateitį įvyko mūsų 
tarpe nuo to laiko, kai.mes pa
kėlėme sparnus ir iš Europos 
savais keliais patraukėme per 
vandenynus... Jei anksčiau a- 
pie grįžimą i namu? abejones 
pareikšdavo gal koks vienas 
nuošimtis, tai šiandien ji 
reiktų pakelti gerokai virš 50. 
Su tuo pakitusiu galvojimu,

savaime suprantama, yra ri
kiuojamos ir visos kitos pažiū
ros į emigracinį gyvenimą. Ri
kiuojamos tik nepalankia lie
tuviškumui kryptimi.

Ir ypačiai tas pavojus paste
bimas ten, kur tremtiniai įsi
kūrė laisvuose kraštuose ir kur 
oficialiai nekliudoma jų tauti
nei veiklai. Gamtos dėsnis ga
lioja ir čia: nėr akcijos, nėr ir 
reakcijos ir kartu atsparumo.

Pažiūrėjus iš viršaus, pro 
kokio nors laikraščio redakci
jos langą ^ar entuziasto visuo
menininko akinius Kanadoje 
ir Amerikoje lietuvių kultūri
nis, visuomeninis ir tautinis 
darbas yra dirbamas plačiu 
mastu ir patenkinamai. Bet 

* kai į tą patį gyvenimą pasižiū
ri iš apačios, (įsimaišai į tą vi
suomenę, šeimas, išgirsti jų 
dienos pokalbius, rūpesčius — 
gaunasi visiškai priešingas J- 
spūdis, aiškiai liudijantis mū
sų tautinio entuziazmo kriti
mą ir beviltišką norą pakelti 
irklus ir leisti laivui plaukti 
ten, kur bangos neša....

Kas gali tą laivą sustabdyti, 
kas gali tam pavieniui irkluo

tojui grąžinti pasitikėjimą,' 
drąsą, kovos ryžtą?... Tai vis 
klausimai, apie kuriuos verta 
kalbėti ir ginčytis. Ir tai nėra 
kabinetinis darbas.

Tokios pesimistinės mintys 
kilo man, bekeliaujant po Ka
nadą. Ir tik nauji vaizdai, nau
ji žmonės jas išblaškė. Aš juk 
keliauninkas, tad važiuojame 
toliau.

štai St. Catharines. Nedide
lis miestukas, kuriame gyvena 
apie 200 lietuvių. Be St. Cath
erines, dar šioje pusėje dides
nio lietuvių skaičius gyvena 
Wellande, apie Tillsonburgą, 
Londone, Samioje, Windsore, 
jau nekalbant apie didesnes 
lietuvių kolonijas Montrealy- 
je, Toronte ir Hamiltone.

Kur tų lietuvių nėra... Sus
toju nedideliame valsčiaus 
miestuke Simcoe. Noriu paval
gyti, todėl pirmą pasitaikiusį 
pakeleivį užklausiu, kur arti
miausia valgykla. Jis man pa
rodo, bet iš jo angliškos šnek
tos suprantu, jog abu kalbi
ninkai esame vienodi. Aš jau 
pradedu eiti, o jis mane su
stabdo:

—Ar nebūsite lietuvis?
— Taip, bert; iš kur jūs žino

te, argi jaii taip esu panašus į 
lietuvį? — nustebau.

— Pamačiau jūsų kišenėje 
lietuvišką laikraštį, tai sakau, 
kad būsite tautietis... —

Išsišnekam. Pasirodo, neto
li šio miestelio dirba tabako 
ūkyje. Papasakoja, jog šioje a- 
tpylinkėje yra daug lietuvių. 
Daugumoje tabako ūkių savi
ninkai. Yra jau ir prasikūrusių 
tremtinių. Vieni iš pusės dir
ba, kiti nuomoja.

Tabako ūkis aplamai yra 
pelningas. Jei palankus oras, 
vidutinis tabako ūkis duoda į 
metus gryno pelno iki 12.000 
dolerių. Darbas sunkus, tęsia
si maždaug 'apskritus metus, 
tačiau pelningas. Kai papasa
kojau, jog važiuoju pas vieną 
savo bičiuli, taip pat ūkinin
ką, netoli Tillsonburgo, pasa
kė, jog ten sutiksiu žymiai 
daugiau lietuvių.

Pagaliau aš pasiekiau savo 
tikslą. Pirmą kartą apsistojau 
Kanados ūkininko sodyboje, 
kur mano bičiulis, nors anks
čiau ir nebuvęs gaspadoriumi, 
buvo pradėjęs kurti naują gy
venimą ūkyje. Netikėtai teko 
grįžti i kaimo ildiją su visais 
josios įdomumais: karvėmis, 
arkliais, vištomis, kiaulių 
prunksėjimais, valgyti baitą 
sūrį ar skanius varškėčius ar

gerti šviežią dar garuojantį 
pieną... Tai buvo mano kelio
nėje laimingiausia diena, nes 
pasijutau toli nuo miesto 
triukšmo, mašinų ūžimo, dul
kių, šiukšlių ir nuolatinio sku
bėjimo. Po ilgų keliavimo me
tų grįžau vėl į gamtą, su kuria 
juk lietuvis yra organiškai su
augęs, kuri lyg sudaro lietuviš
kos dvasios dalį. Čia suradau 
ramų kampelį, kuris tikrai 
man priminė Lietuvos gamtą, 
ošiančius miškus, žaliuojan
čias pievas, nesibaigiančias ly
gumas ir daug, daug ko kito, 
mielo, artimo ir brangaus... Ir 
taip nejučiomis pasigirdo Mai
ronio žodžiai:

— Taip čia tylu, gražu...
Vien keleivio širdis 
Nenurimusi veržias toli. 
Ir tą šalį norėjų pasiekti 

akis,
Kur Dubysos atkrančiai 

žali... —
Mane paliko virai dienai vie

nui viena, nes mano bičiulis su 
šeima išėjo talkininkauti į 
gretimą tabako ūkį. Paliko 
man šautuvą ir meškerę ir pa
sakė daryk ką nori ir valgyk 
kiek nori.

Pradžioje pabandžiau me
džioti. bet nesėkmingai, nes, 
išskyrus pavieniu žvirblių, 
daugiau jokiu gyvių, kurie su
tiktų būti nušaunami, nesura
dau. Todėl apsiprendžiau eiti

4

dėl parlamente jie gauna vi
sas 100 vietų. Tiesa, kraity 
valdo dauguma, bet tik vieno 
šimto.

II. Konservatoriaisurenka ■ 
po penkis tūkst. ir vieną bal
są. 60 rink, apylinkių ir pra- 
veda į parlamentą 60 atstovų 
iš 100. liberalai surenka po f 
9000 likusių. 40 rink, apylinkių

• ir praveda į parlamentą 40. 
atstovų ir lieka mažumoj, nors 
jie yra surinkę balsų per visas 
rinkimų apylinkes 659,940. To- ' 
kiu būdu ~ konservatoriai su , 
340.050 balsų valdo kraštą. 
Vadinasi, valdo mažuma.

Kad taip ir realiame gyveni
me pasitaiko, turime įrody- . 
mų- iš Ąnglijos rinkimų dome- 
nų.Be to,mažoritarine rinkimų ■ 
sistema visiškai užkerta kelią 
į šalies Atstovų Rūmus tauti
nėms ir religinėms mažu
moms, tuo tarpu jų teisės Lie
tuvoj buvo apsaugotos Lietu-- 
vos duotais pažadais Signata
rams, kad bus laikomasi pro
porcinės rinkimų sistemos. Tik 
po tokio pasižadėjimo Lietuva 
gavo “didžiųjų” jos pripažfcri- 
mą de jure. J. Jembynas

žuvauti. Turiu prisipažinti, 
kad šiose profesijose’jau nuo 
seno neparodžiau jokių pažy
mėtinų kabumų. Ir žuvys iš 
manęs juokdavosU;' ff zuikiai 
ramiausia miegodavo,' todėl ir 
ši *kartą ėjau žuvauti be jokio 
įprasto šios srities -specialis
tams entuziazmo. Nepasitikė
damas savo drąsa, nuo sliekų 
jieškojimo atsisakiau — pasiė
miau 2-jų rūšių duonos. Taip, 
2-jų rūšių: tos baltos, kaip čia 
vadina su vitaminais ir juodos 
lietuviškos. Kanadoje tremti
niai tik tokią duoną ir valgo. 
Toronte ir Hamiltone estai tu
ri keletą kepyklų, kurios kepa 
grynai lietuvišką ruginę duo
ną. O skanumėlis jos neišpasa
kytas...

Ir koks buvo mano nustebi
mas, kai kanadiškos žuvys pa
sirodę esančios vienodo skonio 
su manim Kai gaudžiau ant 
tos vitamininės, — nieks ned- 
darė. kai tik užkabinau tą juo
dą lietuvišką — iš karto lai
mikis... Beje, nesmagu prisi
pažinti. Ar dėl susijaudinimo, 
ar dėl stokos įgudimo ir d kar
tą mano žuvavimas pasibaigt 
nelaimingai. Beveik iš rankų 
ir ta vienintelė sugauta žuvis 
paspruko...

Kitą savaitę: ĮSTVEUAM Į 
POLITINIUS GINČUS. 
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zAmerih os Liet n vi u Savaite ETTORE GALENO, Ine.
Lietuvos kariuomenės 
minėjimas Newarke

Lapkričio 23 d. sukaks 34 
metai nuo Nepriklausomos Lie 
tuvos kariuomenės atkūrimo.

Lietuvių Sąjunga “Ramovė” 
New Jersey skyrius ruošia tą 
dieną Newarko parapijos salė
je Lietuvos kariuomenės mi
nėjimą.

Minėjimas prasidės 10:30 
šv. Trejybės bažnyčioje pamal 
domis už mūsų kenčiančią tau 
tą, žuvusius dėl Lietuvos 
laisvės karo lauke ir priešo 
nukankintus Lietuvos karo in
validus, kūrėjus — savanorius 
ir Vyties Kryžium apdovano
tus, politinius kalinius, buvu
sius ir dabar bolševikų kalėji
muose ir kocetuose kankina
mus.

Po pamaldų parapijos salėje 
įvyksta pobūvis.

Ramovė
r“-----------------------------------

John Baltaduonis
FRANKFORD AVENUE

CAFE
17M Frankford Ave^

PHILADELPHIA, PA.

QUALITY MARKET
VICTOR ABECUNAS, Sav. 1 

356 PARK STREET,
NEW BRITAIN, CONN. !;

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

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

Philadelphia, Pa.

THOMAS MATAS
REAL ESTATE 
SI Fox Street 

Waterbury, Conn.

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

REgent 9-4156
-------- ——

SIMON’S CAFE
S. KRAUČIUNAS. Sav. 

Pirmos rūšies maistas 
DU BARAI

Šokiai penktadieniais ir 
šeštadieniais

26 ANDOVER STREET, 
LOWELL, MASS. Į 

2-8568 i

e.. =■*.
oiBEBTY FEDERAL SAVINGS 

AMI LOAN ASSOCIATION 
ruaieiphta,

■» »O»IB BROAD m>ST 
CTMįiii tu A dar f)

■ev lafliiidt Uader Cimfr« 
at 201-04 North Broad Stwt 
®TATEi£ENT OF COKMTIOM *• or Dtrnntn n, mm

X8SKTS
Msat Martcao* Lmm....................*S,S1«,MM
Itir-TiTBt Law......................... 25.54*
Xomm on SorlBCi AmooU .... 82,»97
Mml Hmm Low Bank 8«Mk. . 175,000
CMk m Hm4 and in Baaka . . 1.112.03*
O®eo B*D4tec aad EoulPMrt . . 100.600
Fsrtlac IM— 1415 Item SOW *2.72*

Or-ĮM mM Otter Jm«O 15,7*1

Marai Hmm Um Haak . . . *60.000
&MM la .. ..........   55.431
Otter LteMHOM .............................. 10,311
fcaalnym* KrttraoaaM Bm«t»i . . *2.077
Otter SpaeiSe BaaarrM..................... 3.52*
teiirtl Baaarrw . . . *205,500 
kJOtaa........................... 252,27 8 547,77*

TOTAI^—$»,» 17
<W 5*7301 *. aSKJMX, FtmSOm*

; BACH’S CAFE :
[, Alus, vynas, likeris. 
Visada draugiška nuotaika.

! 6029 TORRESDALE AVĖ., 
Philadelphia 24, Pa.

JE 5-9643 i

j WILLIAM VALAITIS 
VtooAonopot eutomobilių teitymta 
730-2 E. Moyamenting Ava > 

Philadelphia, Pa.
TeL Howard 8-0596

J. MARKIEWICZ
AND

SONS, Ine.
Laidotuvių Direktoriai 

15 Trumbull Street 
New Haven, Conn. 
Tel. LOcust 2-9229

t
*

Iš Lietuviu Bendruomenės veiklos
NEWARK, N. J. — Naujasis 

N. Jersey valstybės Laikinasis 
Organizacinis Komitetas Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės 
padaliniams steigti lapkričio 
9 d. Yjuvo susirinkęs savo pir
mojo posėdžio Newarke, A. S. 
Trečioko įstaigoje. Našesniam 
darbui Komiteto nariai išsi
rinko šiuos pareigūnus: pir
mininku — Lietuvos Atsimini
mų radijo valandos direktorių 
J. Stuką, vicepirm. — Vytau
tą Kavolį ir J. Liudvinaiti, sek
retoriumi — A. S. Trečioką, 
iždininku — V. Dilį, ir nariais 
— spaudai informuoti — J. 
Prapuolenį ir K. Jankūną, 
švietimo ir kultūros reikalams

mis ir lietuviškųjų parapijų 
klebonais, artimiausiu metu 
kiekviename centre suorgani
zuoti Bendruomenės apylinkę 
arba bent jos branduolį.

Taip pat buvo priimta ir pa
siūlymas dėl solidarumo mo
kesčio paskirstymo tarp apy
linkės, apygardos ir centro ir 
pasiųstas į centrini LOKą. Be 
to, buvo priimtas ir St. Jakšto 
paruoštas lietuviškumui Ame
rikoje Išlaikyti ir ugdyti pro
jektas.

K. J.

Vokietijoj vaikučiai džiaugiasi BALFo dovanomis

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

Olis numatomas Gyvoji Jėzaus Kristaus Bažnyčia

“...Dunda ierri, žvanga plienas...”

LIETUVOS KARIUOMENES PIRMOSIOS DIENOS
Kaip anais laikais suprato valstybes reikalus? - Stulginskis buvo nu

sistatęs prieš didelę kariuomenę

MAŽUTĖ DILGELĖ MAITINA APIE
40 RŪŠIŲ ĮVAIRIŲ VABALĖLIŲ LAISVO

Yra gyvulių, kurie minta 
vien mėsa. Pavyzdžiui, liūtas ir 
vilkas žolės neėda, ir ja sotūs 
nebus.

Kiti gyvuliai mėsos esti ne
gali. Pavyzdžiui, karvės mėsa 
nepašersi. Bet yra ir tokių di
delių ir mažų gyvulių, kurie 
ėda viską, ką tik randa.

Kurių gyvulių pasauly dau
giausia? žinomą, daugiausia 
yra tokių, kuriems tinkamo 
maisto yra daugiau,

Laukuose ir miškuose auga 
labai daug įvairių žolių ir me-

gyvena viename dideliame ą- 
žuole ir vienoje mažutėje dil
gėlėje. Ėmė žiūrinėti ir tirti 
kiekvieną ąžuole ir dilgėlėje 
sugautą vabalėli, štai ką suži
nojo. Ąžuole gyvena apie du 
šimtai rūšių įvairių vabzdžių, 
musių ir vabalų. Bendrai jų 
skaičius labai didelis. Apie 157 
j u rūšys minta vien lapais ir 
pumpurais, 15 rūšių žieve, o 
dvylika ąžuolo puvenomis. Be 
to. šit kas dar susekta: iš tu 
200 rūšių 50 gyvena vien tik 
ąžuole ir kituose medžiuose jų 
nerasi.

Ar gali būti perdaug demokratijos?
Graikija šiandien esanti 

skurdžiausiai gyvenamas kra
štas šiapus “geležinės uždan
gos”, nors eilė metų pasto
viai gaunanti iš JAV apie 500 
mil. dolerių metinės paramos, 
“Dirvos” teigimu, tokį Graiki
jos1 nepažangumą amerikiečiai 
radę jos proporcinėj rinkimų 
sistemoj, kurią ir pasiūlę pa
keisti mažoritarine, nes, girdi, 
esą “perdaug demokratijos.”

jos principai: ? kompromisas 
santykiuose su kitomis politi
nėmis grupėmis ir tolerancija 
— tai terra icognito. Berods, 
šiuomi nenorima paneigti, kad 
dvaūninkai ir generolai betin
ka valdyti kraštą, bet kur jie 
atsiduria prie valstybės ar ku
rio kito sambūrio vairo, ten, 
beveik kaip taisyklė, užsibai
gia diktatūra, nes jų auklėji
mas dvasinėse seminarijose ir 
karo mokyklose yra diametrą-

St. Jakštą ir Pureną, ir ekono
miniams reikalams — Avižienį 
ir K. Trečioką.

šiam posėdyje dalyvavo vi
sų, išskyrus Paterson ir Bayo- 
ne, kurie savo atstovų į spa
lio 26 d. įvykusį organizacijų 
atstovų ir visuomenės veikėjų 
susirinkimą nežinia dėl kurių 
priežasčių neprisiuntė, dides
nių lietuviškųjų centrų atsto
vai. Buvo vieningai nutarta 
imtis žygių, susitarus su vie
tinių organizacijų vadovybė-

Tik iki Naujų Metų
Gaunamos beveik už pusę 

kainos tinkamiausios ilgiems 
žiemos vakarams ir Kalėdų 
dovanoms knygos:

SLIUPTARNIAL 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, kainą 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’!© 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, Ill.

Persiuntimo kaštus apmo
kame.

--~?.r
GERIAUSIS

INSURANCE
REAL ESTATE

Pagamariana* pas

ORMAN & MICHELSON
111-15 JAMAICA AVE.

f" Meteafc
▼trpnia 94W42 it

Virtim* 7-4111

federaliniu teisėju

CHICAGO, ILL. — Vietos 
dienraštis Chicago Herald 
American praneša, kad adv. A. 
Olis neseniai perrinktas Sani
tary District prezidentu, yra 
numatomas federalinio teismo 
teisėju Illinois valstybėje.

Olis ir dar vienas asmuo, 
kaip aukštieji rępublikonų par 
tijos politikai praneša, būsią 
paskirti paties gem Eisenho- 
werio, tuojau .po jo inaguraci- 
jos, sausio mėnesį.

šie du svarbūs postai teko 
republikonams. Faktinai turė
jo tekti demokratams. Prezi
dentas Trumanas toms parei
goms buvo nominavęs teisėją 
Harrington ir Druckner, bet se 
natorius Douglas vetavo. Vie
toj jų, jis pasiūlė King ir Ep
stein. Reikalas užkliuvo, ir da
bar jį spręs naujasis preziden
tas.

Kiek tai liečia patį Oli, tai 
jis, spaudos atstovų paklaus
tas, atsisakė ką nors konkre
taus diskutuoti.

Adv. Olis rępublikonų oarti- 
jos sluogrniuose jau seniai vai 
dina .nemenka vaidmenį. Nėra 
abejonės, kad dabar, renubli- 
konams laimėjus rinkimus, 
Olis išplauks i platesnius poli
tikos vandenis. R.

NEOLITHUANAI PAMINĖJO SUKAKTĮ

CLEVELAND, OHIO. — Vil
niaus ir Vytauto Didžiojo uni
versitetų akademinės korpora
cijos “Neo-Iithuania” dalinys, 
jau ketvirtuosius metus sėk
mingai gyvuojąs Clevelande, 
lapkričio 15 ir 16 šauniomis 
tradicinėmis iškilmėmis at
šventė 30 metų sukaktuves.

šį reikšmingą Lietuvos aka
deminio gyvenimo įvykį su gi
liu atjautimu atžymėjo visa 
Clevelando lietuviškoji koloni
ja.

Sukaktuvių minėjimo aktas 
buvo puošnioje Colonial Gard
ens salėje.

Sugiedojus Lietuvos himną 
clevelandiškių neolithuanų 
pirm. adv. Julius Smetona ati
darė iškilmes, kartu ryškiais 
bruožai*, aptardamas išgyven
tąjį “Neo-Lithuanijos” laikme
ti. Jis aptarė ir tai. kas neo- 
lit.huanus laukia ateityje. *

Pagerbiant kritusius už Lie
tuvos laisvę bei okupantų nu
kankintus, sugiedota “Marija, 
Marija”. , • ./

Gražu žodį tarė senas A me
trikos lietuvių v. veikė j as Pi j us 
žiūrys.

Lietuvos universitetų profe
sūros vardu pasveikino prof, 
dr. Pranas Skardžius, Ameri
kos Lietuvių Bendruomenės — 
Stasys Barzdukas, Atsargos ka
rių s-gos “Ramovės” — gen. 
Tallat-Kelpša. “Čiurlionio” an 
samblio vądoyas Alfonsas Mi
kulskis, ‘/Ėilaį Lithuanae” at
stovė ir Liėfuvių Kultūros Fon
do pirm. Aldona Nasvytytė- 
Auą:ustinąvi<įienė, “Jaunosios 
Lietuvos” ' kčrįoraciją atsto
vaudamas “Dirvos” red. Balys 
Gaidžiūnas. “Ateities” klubo 
atstovas Gruodis, 'Tautiniu 
Korporacijų pirm. Feliksas

Mackus, korporacijos “Ramo
vės” pirm. Dr. D. Degesys, Aka 
demikių Skaučių — Braziule- 
vičiūtė. Bolševikų kalintų lie
tuvių s-gos bei akademinio 
“šviesos” sambūrio Clevelando 
dalinio vardu — “Lietuvių Ar
chyvo” red. J. Leonas, Tremti
nių D-jos —V. Braziulis ir Tei
sininkų vardu Petras Stravin
skas.

Gauti sveikinimai iš Liet. 
Diplomatijos šefo S. Lozorai
čio ir neolithuanų garbės na
rio Lietuvos ministerio Angli
joje B. K. Balučio.

Dar raštu sveikino Juozas 
Bačiūnas, Stasys švedas, Vy
tautas Abraitis ir kt.

Algiui Nasvyčiui akomuanuo 
i ant, solistė Nataliia Aukštuo- 
lienė puikiai sudainavo keletą 
dainų.

.Po to keletą valandų pasi- 
Prksminta korporantiška nuo
taika.

Sekmadienį po pamaldų di
delė automobilių vilkstinė nu
vyko i prie Clevelando esanti 
Knollwood Garden of Abiding 
Peace cemetery — mausoleum 
atiduoti pagarbą neolithantii 
garbės, nariui Prezidentui An
tanui Smetonai, čia žodį tarė 
Jonas čiuberkis. Antano Sme
tonos palaikų vieta papuošta 
žydinčiomis gėlėmis.

Visos neolithuanų iškilmės 
praėjo malonia idealistine lie
tuviška nuotaika.

Ant. Vilkaitis

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’S MEAT MARKET
KAZYS VALAITIS, Savininkas'

PIRMOS RŪŠIES MĖSA IR KITI MAISTO DALYKAI

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

HOTEL GRUSH
RESTORANAS ir BARAS

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

patogius ir nebrangius kambarius.

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

UNION BRONZE FOUNDRY
High Grade Bronze Castings 

STANLEY SKIKAS
SAVININKAS

(Pėda nuo Union Avenue)

Bridgeport, Conn.
TEL.: 3-4696

RUOŠIAMA LIETUVIŲ CHRESTOMATIJA

Patyrus, kad Vokietijos Kraš 
to Valdyba nėra paruošusi Lie
tuvių Chrestomatijos, Atgimi
mo leidykla nutarė tokią chres 
tomatiją išleisti.

Chrestomatija bus leidžia
ma trimis knygomis: I knyga 
— pradžios mokyklų vaikams 
nuo 8 iki 12 metų, II knyga — 
vaikams, lankantiems viduri
nes mokyklas ir gimnazijas 
nuo 12 iki 16 metų ir III kny
ga — vyresnėms gimnazijos 
klasėms, studijuojančiam jau
nimui ir visiems lietuviams,

mylintiems lietuvišką žodį.
Chrestomatiją redaguos Ste

pas Vykintas.
Redaktorius prašo visus lais 

vojo pasaulio lietuvius rašyto
jus šiai chrestomatijai atsiųsti 
po tris geriausius kūrinius: ei
lėraščius, beletristikos ar dra
mos geriausias ištraukas. Me
džiagą iki 1953 m. sausio 1 d. 
siųsti šiuo adresu: Mr. Stp. 
Vykintas, 13/b Memmingen/ 
Allg. Reg. Lager 5/46. Germa
ny.

Puikaus stiliaus apysaka. 220 psl. 
$2.50. Išleido

GABIJA
3 35 UNION AVENUE.
BROOKLYN 11. N. Y.
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PHILADELPHIA, PA.
MALONI LIETUVIŠKA UŽEIGA

ANTHONY BALCHIUNAS, SAV. 
113 SOUTH 34th STREET 

Arti Pennsylvanijos Universiteto

PETER DAVIDONIS
VYNAI — LIKERIAI — ALUS

2327 Brown Street Philadelphia, Pa.

ADAMS’ CAFE
RESTORANAS IR BARAS 

941 SPRING GARDEN, PHILADELPHIA, PA.
Tel. PO 5-6785

TRAUN’S BAR . į
AUGUST TRAUN, Sav. ]

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

r _ » _ r

T WALLY’S 1

RESTAURANT
Geri žmonės, geri gėrimai,^ 

geras maistas i;
865 BANK STREET

WATERBURY, CONN. 
Tel. 3-9838

< - - - -

GREITA PAGALBA
SAK-SAK OINTMENT. Nauja 

mojtis, naujai sudaryta pagal vėliau
sią mokslo supratimą, stebėtinai grei' 
tai gelbsti nuo ODOS IŠBĖRIMO. 
NIEŽĖJIMO. DEDERVINIŲ ir 
PUČKŲ.niežėjimo ausų, taip pat la
bai gelbsti nuo PILES raudonoji gys
la (bemorrboidai) ir dėl niežėjimo 
kojų (atletas foot). Gal bandei vi
sokius, tai dar išbandyk geriausius. 
Užtikrinam pasekmes, arba pinigus 
grąžinant. Kaina $3.00.

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

M1CIUL10 RŪBŲ KRAUTUVĖJE
•Jūs galite gauti paltų ir siūtų žemesnėmis kai
nomis, negu bet kurioje New -Yorko krautuvėje. 
Bet, svarbiausia, jūs čia turite tą patį, šimto 
procentų vilnos ir pirmos rūšies darbo drabužių 
pasirinkimą. Nueikite persitikrinti!

E. P. MITCHELL CO.
Manufactures of

FINE CLOTHES FOR MEN ’

1245 BROADWAY BROOKLYN 21, N. Y. 
GL 5-2246

---- .------- ——----- -------------------------- J
(Green Ave. kampas, pirmame aukšte, vienas blokas nuo 
Oates Ave. stoties, važiuojant Broadway BMT Linlji).

HOLLYWOOD INN & HALL
ELZBIETA RUDAUSKIENĖ, 

Savininkė

Baras ir salės pramogoms

2419 W. 43rd STREET CHICAGO, ILL.
Tel. Virginia 7-9880 
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1917 metų rugsėjo 24 d. lie
tuvių mokslo draugijos patal
pose pirmą kartą susirinko po
sėdžiauti Lietuvos Tarybos na
riai.

Nėra reikalo papasakoti apie 
to meto lietuvių gyvenimo są
lygas. Okupacijos valdžia taip 
pasistengė prislėgti mūsų vie
šo gyvenimo eigą, kad sunkiai 
įmanomas buvo koks nors dar
bas, veikimas.

Lietuvos Tarybos viso veiki
mo čia neliesime. Paminėsime 
tik vieną epizodą, iš tų posė
džių, kuriuose buvo sukelta 
daug ginčų dėl kariuomenės.

Apie visa tai tais laikais 
plačiai laikraščiuose nebuvo 
rašoma, bet šios diskusijos pa
silieka įdomios, nes nušviečia 
ne vieną bruožą iš pirmųjų ka
riuomenės gyvenimo dienų.

1918 m. lapkričio m. 14 d. 
ministeris pirmininkas prof. A. 
Voldemaras Tarybos posėdyje 
savo- deklaracijoje nupasako
jęs galimą Lietuvos ateities 
vaizdą, štai kokiais žodžiais 
kalbėjo apie galimą kilti anar
chiją:

“Kad to neatsitiktų, ramu
mas ir tvarka krašte turi būti 
išlaikyta. Taigi laikinoji Lietu
vos Valdžia skaito savo pir
miausiu ir švenčiausiu uždavi
nių apsaugoti vąįstybę.iųio nęr-r? 
tvarkos. Gyvybė fr turtas kiek
vieno piliečio turi būti apsau
goti. Ramumas visur palaiko
mas. Prasižengimai prieš tvar
ką ir ramumą turi būti smar
kiai baudžiami. Laikinoji Val
džia tuo tarpu už ramumą ne
atsako, stengias kuo greičiau
sia apsaugos dalyką paimti į 
savo rankas. Jau prieš tai pa
darysiant, bus iš anksto išleisti 
įsakymai tvarkai išlaikyti. Be
imant savo atsakomybei ramu
mo išlaikymą, Laikinoji Val
džia privalo turėti ginkluotą 
pajėgą — miliciją ir policiją.
Sudaryti vieną' ir ki

tą darbas pradėtai Iš vidaus 
galimi didžiausi ramumo ardy
tojai yra plėšikai, kurių pilna 
visa Lietuva. Valstybės Taryba 
lig šiol neturėjusi krašte jokios 
valdžios, negalėjo nieko pada-
ryti, kad tat prašalinus. Ji įtei
kė vokiečių tiek okupacijos, 
tiek vidujinei valdžiai eilę raš
tų, kuriuose išdėstytas buvo gy 
vas reikalas apsaugoti Lietu
vos gyventojų gyvybę ir turtą 
nuo plėšikų. Okupacijos val
džia nieko nepadarė ir plėšikų 
skaičius vis eina didyn. Tas, 
•kas vadinama plėšikais, bandi
tais yra iš tikrųjų kombinuo
tas dabarties apsireiškimas. 
Didžiausia banditų dauguma 
ne liuosojo noro tapo tuo, 
kuo jie yra — badas, nedarbas, 
pasiliuosavimas nuo priversti
no išvežimo iš Lietuvos varė 
žmones iš ramaus gyvenimo 
draugėje su kitais. Laikinoji 
Valdžia stengsis pirmų pir
miausia šaknis prašalinti, kad 
naujų banditų neatsirastų ir 
podraug įvairiomis priemonė
mis mažinti esančiųjų skaičių, 
kol jie visai išnyks, šiame dar
be reikalinca bus labiausiai 
paspirtis pačių gyventojų, be 
kurios valdžia pati viena nieko 
nepadarys.

i
Išlaikius tvarką viduj, lieka

si klausimas rubežių gyninio, 
. arba tikriau saugojimo. Karo 

mes su niekuo nevedam ir nė 
vienas iš mūsų kaimynų —Vo
kiečių, Lenkų, Ukrainų, Rusų 
ir Latvių neturi pamato ant 
mūsų užpuldinėti. Taigi dide
lių spėkų rubežiams sergėti 
mums Ir nereikės. Bet vis tik, 
kaip anksčiau pasakyta, sar
gyba reikalinga, kad mūsų vai-

stybėn neįsibrautų vagčium, 
kas neturi teisės mūsų krašt&n 
atvykti.

Lapkričio mėn. 28 d. Tary
bos pasėdyje ministeris pirmi
ninkas ir krašto apsaugos mi
nisteris prof. Voldemaras at
sakinėjo i paklausimą dėl ap
saugos sudarymo. (Manom, 
kad padarysim tiksliau, jei vie 
tomis Stengsimės cituoti kal
bas, kaip jos yra užprotoko
luotos).

Pradžioje Voldemaras pažy
mėjo, kad apsaugos sudarymo 
klausimas yra labai platus, čia 
yra dalykų, kuriuos turėtų ži
noti visi, kiek galima plačiau, 
bet yra techniški! dalyku, ku
rių viešai skelbti negalima.

A. Voldemaras. Pirmių pir
miausia krašto apsaugą orga
nizuojant reikia išsiaiškinti 
prieš ką saugotis. Reikia gin
tis iš oro. Iš oro stovime prieš 
bolševizmo pavojų, šiaurės ar
mija sumušta. Bolševikai gali 
bandyti eiti i Dinabarką, pas
kui į Vilnių, o tada Vilniaus 
apsaugos klausimas būtų sun
kus. Buvo svarstyta, kaip ap
saugoti Vilnius. Iš Minsko atei 
na žinių, kad ir ten bolševiz
mas auga. Sutartimi vokiečiai 
turėtų gintis nuo bolševikų. 
Organizuojama vokiečių armi
ja iš savanorių. Manoma ginti 
senoji - aįikasų" - linija,
pinklės sveikos ir žmonės per
eiti negaili. Kitas klausimas, 
kaip reikėtų varyti mūšius. Su

Taigi, kai reikia gintis iš vi
sų pusių, apsaugos klausimas 
labai svarbus.

Suirutei atsitikus, geležin
keliai sustotų ir miestai liktų 
be maisto. ‘

Yra dvi apsaugos dali — vi
daus ir oro, priklauso dviem 
ministerijoms — Vidaus ir Ap
saugos. Ribų apsaugai organi
zuoti yra Apsaugos Ministeri
ja.

Minske yra gudų organizaci
ja. Jei ji neatsilaikytų, tai 
trauktųsi iki Vilniaus, čia ir 
kitos tautos liečiamos. Savo jė
gomis mes neilgai tegalėsime 
gintis. Vokiečiais daug remtis 
negalime. Rūpinamasi įeiti į 
kontaktą su Santarve. Tuo rū
pinasi mūsų pasiuntiniai. Vo
kiečiai sutinka. Gal ir jie pa
tys susilauks Santarvės ka
riuomenės.

Mums sunku susinešti su 
Santarve. Tam reikalui reikia 
bevielio telegrafo. Stengiama
si jį išgauti. Krašto apsauga 
sužinojo, kad tokia stotis yra 
Bobruiske. Buvome apsidžiau
gę. manėme susisiekti su An
glija, Prancūzija. Bet sužinojo-* 
me, kad vokiečių kareiviai 
pardavė stotį atskiromis dali
mis. Taigi viltis išnyko.» i

Bus daroma bandymų susi- 
šifruotomis

Į telegramomis. Bet ir čia yra 
keblumų.

d žiu, kurių lapais, žieve, šak
nimis ir vaisiais minta daugy
bė gyvulių.

Jeigu nebūtų nė vieno gyvu
lio, kurie mistų žole arba au
galais, o visi tik medžiotų vie
nas kitą, tai greit pasauly ne
liktų nė vieno gyvio. Stipres
nieji išnaikintų silpnesniuo
sius, o paskui ir tieji, netekę 
maisto, išdvėstų badu. ’

Pasauly yra daugiau gyvu
liu. kurie minta augalais.

Gyvuliai mintą mėsa turi 
turėti daug jėgos, gudrumo ir 
sumanumo, kad -pakankamai 
susirastu maisto. Ne visada 
lengva gintis nuo bado ir min- 
tantiems žole.

Daug gyvulių, roplių, žuvų, 
vabalų, musių ir įvairių kitų 
padarų minta žole, arba auga
lų ir medžių lapais, žiedais, 
vaisiais ir žieve. Kiekvienas 
diegelis tinka kurio nors gyvio 
maistui.

Vienas mokslininkas norėjo 
sužinoti, kiek rūšių vabaliukų

IVY LEAF GRILL
Antonia Smith, Sav. 

42 SCHUYLER STREET 
AMSTERDAM, N. Y. 
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Mažutė dilgėlė maitina apie 
4D rūšių įvairių vabaliukų. 
Kiekviena rūšis pasirenka 
maistui, kas maistingiau ir 
skaniau. Viena jų rūšis minta 
vien šaknimis, antra ėda lie
menį ir šakas, trečia — lapus, 
ketvirta žiedus, penkta — sėk
las ir vaisius, šešta — sėklų 
žievę ir tt. Panašiai atsitinka 
ir kitiems augalams: kiekvie
nas augalas turi priešų, žiemi
niai vabalai, geseno musės ir 
pelėdgalviai ėda sėklas, laiš
kus ir lapus. Kvietinio uodo 
vikšrai ir ruginės musės — 
šiaudus ir varpas.

Atžalas, lapus ir žieminių 
javų želmenis ėda taip pat 
šoklys asiliukas. Varpas ir stie 
bus — kitas asiliukas. Varpas 
ir grūdus ėda pelėdgavių vikš
rai. O grūdus varpose naikina 
vabaliukas kryžiuotis ir kurka. 
Tai va kiek vabalų minta ru
giais ir kviečiais, šituos, visus 
sutvėrimus labai gerai pažįsta 
žmonės, ypač ūkininkai, nes 
jie padaro ūkininkams kasmet 
daug žalos. Jie kartais sunai
kina net milžiniškus javų plo
tus ir kantais net badauti dėl 
jų žmonėms tenka.

Jonas Miškinis

Be galo keista. Jeigu demo
kratija laikoma tobuliausia 
valstybės^ tvarkymosi forma, 
tai k0a klausimas, kodėl taip 
atsitiko, kad Grakijoj pasida
rė perdaug demokratijos? Juk, 
rodos, tobulybės niekada nėra 
perdaug. Be to, iš amerikiečių 
pasiūlymo prašos išvada, kad 
nėra pilnos demokratijos tose 
valstybėse, kurios turi įsivedu- 
sios mažoritarinę rinkimų sis
temą.

Kad Graikjoj būtų perdaug 
demokratijos, su tuo negalima 
sutikti. Greičiausiai ten jos vi
sai nėra, arba lab’ai maža, nes 
tikroji demokratija tegali iš
augti tik sykiu su šalies kultū
ra. Be to Graikijoj visą poka
rinį laikotarpį prie valstybės 
vairo buvo dvasininkas arba 
karininkas (generolas), ku
riems pagrindiniai demokrati- ’CStenios.

liokai priešingas suminėtiems 
demokratijos principam?. 5

“Dirva” N 42), matoma! 
žavėdamosi mažoritarine rin
kimų sistema, siūlo spaudoj 
išdiskutuoti klausimą, ar ne
vertėtų ir ateities Lietuvoj pe
reiti prje mažoritarinės rinki
mų sistemos. '''

Lietuvių tauta,^lygiai kaip^ir 
jos kaimyninės latvių ir estų 
tautos, buvo pasiekusios toki 
kultūringumo laipsų|, kad vi
sai maža distancija bebuvo 
nuo kultūringiausių ir demok
ratiškiausių pasaulio * tautų, 
kaip štai suomių, švedų,.tačiau 
jos apie pakeitUsaj proporci-' 
nės rinkimų sistemos į mažo
ritarinę nei negalvojo. Ir Lie
tuvoj neteko ' girdėti .pasigedi- 
mo mažoritarinės rinkimų ši
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Lietuviams tarnauja dau
giau, kaip 20 metų.
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Bet duokime patiems pavyz
džiams kalbėti už mažoritari- . 
nę rinkimų sistemą.

I. Į šalies parlamentą ren
kama 100 atstovų iš 100 rinki-v 
mų apylinkių, turinčių po 10.- 
000 rinkikų. Varžovais stoja 
konservatoriai ir liberalai. It 
štai toks supuolimas: konser-’ 
vatoriai kiekvienoj' rinkimų a- 
pylinkėj surenka po penkis 
tūkstančius ir> vieną balsą, to-

Vielų siekti, (pavyzdžiui

lig sutartimi vokiečiai turėtų 
ginti Vilnių, bet jais pasitikėti 
negalima. Nauji formavimai 
bus sunaudoti, kur bus pavo
jus. Bolševizmo pavojus nema-
žas.

Latvių delegacija atvažiavo 
prašyti maisto pirkti. Santar
vė ją pripažino. Jei negausim 
maisto, vistiek anarchinės mi
nios veršis į Lietuvą.

Yra pavojus ir iš žiemių pu
sės, jis yra ir iš vokiečių pusės.- 
Vokietijoje suirutė, Bavarija 
nepripažįsta voKiečių. Demo
bilizacija eina sunkiai, yra su
irutės žinių. Tas patsai gali at
sitikti ir Lenkijoj.

Vokiečių valdžia dar nepri
pažinta. Reikia veikti per esą 
mą Berlyne .pasiuntinybe. Bet 
ir čia yra kliūčių —Lietuva dar 
nepripažinta.

Buvo prašyta amerikiečių 
kariuomenės. Buvo tariamasi 
ir su švedais. Bet jie nenori 
kištis. Jeigu tokią misiją jiems 
suteiktų Anglija, tai visi su
tiktų.

Vėl klausimas sukasi apie 
santarvininkus. Buvo manyta 
ir per čia susisiekti. Valdžia 
darė viską, kad gautų paspir 
ties iš Santarvės. Greičiau bus 
galima susisiekti per Liepoj ų.

(Nukelta J 6 psl.)
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Keliauju per Kanadą (4) Henrikas Žemelis

irIltvyTatskiria duonoTskowi“
Kur tų lietuvių nėra... Pasi

darėme labiausiai išblaškyta 
tauta. Kur nevažiuosi, kur že
mėlapiu pirštu nedursi—visur 
užtiksi lietuvių, besukančių 
savo laikiną gūžtą ir viltingai 
belaukiančių tos laimingos va
landos, kada iš visų pasaulio 
kampų prasidės didysis grįži
mas į numylėtą ir iškankintą 
Lietuvą. » •

Taip, atrodo turėtume visi 
galvoti, su tomis mintimis 
gultis ir keltis ir pagal tai 
tvarkyti savo emigracinį gyve
nimą. Taip- rašome laikraš
čiuose, kartais susirinkimuose 
pašnekėsiuose. Tačiau mes pa
vartojame žodj: turėtume ir 
tai padarėme sąmoningai.

Ak, didelis, didelis parikeiti- 
mas galvojime, gyvenimo bū
de, tautiniame susipratime ir 
pažiūrose į ateitį įvyko mūsų 
tarpe nuo to laiko, kai.mes pa
kėlėme sparnus ir iš Europos 
savais keliais patraukėme per 
vandenynus... Jei anksčiau a- 
pie grįžimą i namu? abejones 
pareikšdavo gal koks vienas 
nuošimtis, tai šiandien ji 
reiktų pakelti gerokai virš 50. 
Su tuo pakitusiu galvojimu,

savaime suprantama, yra ri
kiuojamos ir visos kitos pažiū
ros į emigracinį gyvenimą. Ri
kiuojamos tik nepalankia lie
tuviškumui kryptimi.

Ir ypačiai tas pavojus paste
bimas ten, kur tremtiniai įsi
kūrė laisvuose kraštuose ir kur 
oficialiai nekliudoma jų tauti
nei veiklai. Gamtos dėsnis ga
lioja ir čia: nėr akcijos, nėr ir 
reakcijos ir kartu atsparumo.

Pažiūrėjus iš viršaus, pro 
kokio nors laikraščio redakci
jos langą ^ar entuziasto visuo
menininko akinius Kanadoje 
ir Amerikoje lietuvių kultūri
nis, visuomeninis ir tautinis 
darbas yra dirbamas plačiu 
mastu ir patenkinamai. Bet 

* kai į tą patį gyvenimą pasižiū
ri iš apačios, (įsimaišai į tą vi
suomenę, šeimas, išgirsti jų 
dienos pokalbius, rūpesčius — 
gaunasi visiškai priešingas J- 
spūdis, aiškiai liudijantis mū
sų tautinio entuziazmo kriti
mą ir beviltišką norą pakelti 
irklus ir leisti laivui plaukti 
ten, kur bangos neša....

Kas gali tą laivą sustabdyti, 
kas gali tam pavieniui irkluo

tojui grąžinti pasitikėjimą,' 
drąsą, kovos ryžtą?... Tai vis 
klausimai, apie kuriuos verta 
kalbėti ir ginčytis. Ir tai nėra 
kabinetinis darbas.

Tokios pesimistinės mintys 
kilo man, bekeliaujant po Ka
nadą. Ir tik nauji vaizdai, nau
ji žmonės jas išblaškė. Aš juk 
keliauninkas, tad važiuojame 
toliau.

štai St. Catharines. Nedide
lis miestukas, kuriame gyvena 
apie 200 lietuvių. Be St. Cath
erines, dar šioje pusėje dides
nio lietuvių skaičius gyvena 
Wellande, apie Tillsonburgą, 
Londone, Samioje, Windsore, 
jau nekalbant apie didesnes 
lietuvių kolonijas Montrealy- 
je, Toronte ir Hamiltone.

Kur tų lietuvių nėra... Sus
toju nedideliame valsčiaus 
miestuke Simcoe. Noriu paval
gyti, todėl pirmą pasitaikiusį 
pakeleivį užklausiu, kur arti
miausia valgykla. Jis man pa
rodo, bet iš jo angliškos šnek
tos suprantu, jog abu kalbi
ninkai esame vienodi. Aš jau 
pradedu eiti, o jis mane su
stabdo:

—Ar nebūsite lietuvis?
— Taip, bert; iš kur jūs žino

te, argi jaii taip esu panašus į 
lietuvį? — nustebau.

— Pamačiau jūsų kišenėje 
lietuvišką laikraštį, tai sakau, 
kad būsite tautietis... —

Išsišnekam. Pasirodo, neto
li šio miestelio dirba tabako 
ūkyje. Papasakoja, jog šioje a- 
tpylinkėje yra daug lietuvių. 
Daugumoje tabako ūkių savi
ninkai. Yra jau ir prasikūrusių 
tremtinių. Vieni iš pusės dir
ba, kiti nuomoja.

Tabako ūkis aplamai yra 
pelningas. Jei palankus oras, 
vidutinis tabako ūkis duoda į 
metus gryno pelno iki 12.000 
dolerių. Darbas sunkus, tęsia
si maždaug 'apskritus metus, 
tačiau pelningas. Kai papasa
kojau, jog važiuoju pas vieną 
savo bičiuli, taip pat ūkinin
ką, netoli Tillsonburgo, pasa
kė, jog ten sutiksiu žymiai 
daugiau lietuvių.

Pagaliau aš pasiekiau savo 
tikslą. Pirmą kartą apsistojau 
Kanados ūkininko sodyboje, 
kur mano bičiulis, nors anks
čiau ir nebuvęs gaspadoriumi, 
buvo pradėjęs kurti naują gy
venimą ūkyje. Netikėtai teko 
grįžti i kaimo ildiją su visais 
josios įdomumais: karvėmis, 
arkliais, vištomis, kiaulių 
prunksėjimais, valgyti baitą 
sūrį ar skanius varškėčius ar

gerti šviežią dar garuojantį 
pieną... Tai buvo mano kelio
nėje laimingiausia diena, nes 
pasijutau toli nuo miesto 
triukšmo, mašinų ūžimo, dul
kių, šiukšlių ir nuolatinio sku
bėjimo. Po ilgų keliavimo me
tų grįžau vėl į gamtą, su kuria 
juk lietuvis yra organiškai su
augęs, kuri lyg sudaro lietuviš
kos dvasios dalį. Čia suradau 
ramų kampelį, kuris tikrai 
man priminė Lietuvos gamtą, 
ošiančius miškus, žaliuojan
čias pievas, nesibaigiančias ly
gumas ir daug, daug ko kito, 
mielo, artimo ir brangaus... Ir 
taip nejučiomis pasigirdo Mai
ronio žodžiai:

— Taip čia tylu, gražu...
Vien keleivio širdis 
Nenurimusi veržias toli. 
Ir tą šalį norėjų pasiekti 

akis,
Kur Dubysos atkrančiai 

žali... —
Mane paliko virai dienai vie

nui viena, nes mano bičiulis su 
šeima išėjo talkininkauti į 
gretimą tabako ūkį. Paliko 
man šautuvą ir meškerę ir pa
sakė daryk ką nori ir valgyk 
kiek nori.

Pradžioje pabandžiau me
džioti. bet nesėkmingai, nes, 
išskyrus pavieniu žvirblių, 
daugiau jokiu gyvių, kurie su
tiktų būti nušaunami, nesura
dau. Todėl apsiprendžiau eiti
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dėl parlamente jie gauna vi
sas 100 vietų. Tiesa, kraity 
valdo dauguma, bet tik vieno 
šimto.

II. Konservatoriaisurenka ■ 
po penkis tūkst. ir vieną bal
są. 60 rink, apylinkių ir pra- 
veda į parlamentą 60 atstovų 
iš 100. liberalai surenka po f 
9000 likusių. 40 rink, apylinkių

• ir praveda į parlamentą 40. 
atstovų ir lieka mažumoj, nors 
jie yra surinkę balsų per visas 
rinkimų apylinkes 659,940. To- ' 
kiu būdu ~ konservatoriai su , 
340.050 balsų valdo kraštą. 
Vadinasi, valdo mažuma.

Kad taip ir realiame gyveni
me pasitaiko, turime įrody- . 
mų- iš Ąnglijos rinkimų dome- 
nų.Be to,mažoritarine rinkimų ■ 
sistema visiškai užkerta kelią 
į šalies Atstovų Rūmus tauti
nėms ir religinėms mažu
moms, tuo tarpu jų teisės Lie
tuvoj buvo apsaugotos Lietu-- 
vos duotais pažadais Signata
rams, kad bus laikomasi pro
porcinės rinkimų sistemos. Tik 
po tokio pasižadėjimo Lietuva 
gavo “didžiųjų” jos pripažfcri- 
mą de jure. J. Jembynas

žuvauti. Turiu prisipažinti, 
kad šiose profesijose’jau nuo 
seno neparodžiau jokių pažy
mėtinų kabumų. Ir žuvys iš 
manęs juokdavosU;' ff zuikiai 
ramiausia miegodavo,' todėl ir 
ši *kartą ėjau žuvauti be jokio 
įprasto šios srities -specialis
tams entuziazmo. Nepasitikė
damas savo drąsa, nuo sliekų 
jieškojimo atsisakiau — pasiė
miau 2-jų rūšių duonos. Taip, 
2-jų rūšių: tos baltos, kaip čia 
vadina su vitaminais ir juodos 
lietuviškos. Kanadoje tremti
niai tik tokią duoną ir valgo. 
Toronte ir Hamiltone estai tu
ri keletą kepyklų, kurios kepa 
grynai lietuvišką ruginę duo
ną. O skanumėlis jos neišpasa
kytas...

Ir koks buvo mano nustebi
mas, kai kanadiškos žuvys pa
sirodę esančios vienodo skonio 
su manim Kai gaudžiau ant 
tos vitamininės, — nieks ned- 
darė. kai tik užkabinau tą juo
dą lietuvišką — iš karto lai
mikis... Beje, nesmagu prisi
pažinti. Ar dėl susijaudinimo, 
ar dėl stokos įgudimo ir d kar
tą mano žuvavimas pasibaigt 
nelaimingai. Beveik iš rankų 
ir ta vienintelė sugauta žuvis 
paspruko...

Kitą savaitę: ĮSTVEUAM Į 
POLITINIUS GINČUS. 
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MUMS VERTA RIMTAI SUSIRŪPINTI
“Pamesdami savo kalbą ir pasisavindami svetimą, paliaujam būti lie
tuviais, nes kiekvienas gyvas kūnas, dvasiai išėjus tampa mirusiu...”

RUSŲ EMIGRANTAI IR LAISVINIMO PROBLEMOS
Juos irgi ėda nesutarimo vėžys, gal net daugiau už kitus

Lapkričio 23 _
Lietuvos nepriklausomybės 

metais, ypač pirmomis dieno
mis, lapkričio mėnesiai kaž
kaip buvo įžymūs ir laimingi.

1518 m. lapkričio 23 d. Vil
niuje išleistas pirmasis įsaky
mas Lietuvos kariuomenei, ir 
toji diena laikoma oficialia 
Lietuvos kariuomenės atgijimo 
data. Sakom, atgijimą, o ne į- 
sikūrimo, arba gimimo, kaip 
daugelis mūsų mėgsta vadinti.

Jau (Lūžiosios kunigaikštijos 
laika s, o ir seniau, Lietuva tu
rėjo savo kariuomenę, tik vė
liau jos neteko. Per tą vergijos 
laiką mūsų seneliai pasakomis 
gaivino viltį, kad “užkeiktoji” 
Lietuvos kariuomenė iš pilia
kalniu kelsis. Ir ji lapkričio 23 
<L kėlėsi, atgijo.

1919 mdapkričio 21-22 d. jau 
na Lietuvos kariuomenė ties 
Radviliškiu ir Šiauliais sumu
šė jungtinę baltųjų rusų ir ge-

• ležinių vokiečių armiją, kurią 
mes Įpratome vadinti bermon
tininkais, nenorėdami užgau- 
liot» vokiečių.

1920 m. lapkričio 19-21 d. len 
ka; didelėmis jėgomis puolė 
Lietuvius t;es širvintais, norė
dami sumušti Lietuvos kariuo
mene ir galutinai Lietuvą pa
vergti.

Tomis pat dienomis Lietu
vos kariuomenė pereina į prieš 
puolimą, puola lenkus ties šir
vintais ir Giedraičiais, juos su- 
mu«a ir išgelbsti Lietuvą nuo 
lenkų pavergimo. Gal būtų lie
tuviai Ir Vilnių atsiėmę, nes 
ie”ka? bėgo pakrikę, bet lietu
viu žvgj suiaikė Tautų Sąjun- 
w kontrolės komisija. Ji su- 

ir kovas tarp lietuvių 
t* lenku, nors smulkūs susirė- 
mimai; dar ilgai tesėsi, ir 1923 
m. va.jsar’o mėn. vė? buvo pasi- 
k«rtniu«ios žemesnės kovos, 
naikinant neutralią zoną.

Ir koks sutapimas! Tos Lie
tuvos kariuomenei laimingos 
valandos kaip tik supuola be
veik tom’s* nat dienomis —lop- 
kričio 19-23 d.

- Taigi, nors Lietuvos kariuo
menė savo švente buvo pasi
rinkusi kuklią dieną — pirmo
jo įsakymo išleidimą, o ne ko
kį žymų karinį laimėjimą, 
kaip tai daryta kitose kariuo
menėse, bet pats likimas tą 
kuklią dieną paryškino dide
liais kariniais laimėjimais se 
kančiais dviem metais.

Į mūsų tautos tradiciją įėjo 
kasmet minėti Lietuvos ka
riuomenės šventę.

Rodos, tos kariuomenės jau 
nebeturime ir tik gyvename 
atsiminimais. Bet iš tikrųjų 
taip nėra. t

Lietuvos kariuomenė dar te
bėra nemirusi, šiandien ji yra 
kovojanti, iš kareivinių pasi
traukusi į miškus, šiandienįai 
mūsų partizanai yra kariuo
menės tęsinys, turį senosios ka 
riuomenės drausmę, tradicijas 
ir net daugelis dar anas kari
nes unifomas. Tik aplinky
bėms pasikeitus kitokiomis są
lygomis tenka veikti.

Dar nepriklausomybės lai
kais toliau permatą ateitį siū
lė Lietuvos kariuomenę peror
ganizuoti partizaninio karo 
veiksmams. Pasirodo jų pusėje 
teisybės būta, šiandien pats li
kimas tai privertė.

Jeigu Lietuva nebūtų turė
jusi savo kariuomenės ir šau
liu Sąjungos, vargu šiandien 
būtų toks žymus Lietuvos par
tizanų veikimas. Be kariuome
nės ir šaulių, ir 1941 m. birže
lio mėn. sukilimo nebūtumėm

• turėję.
Išsibarstę po visą pasaulį. į 

visus kraštus atsinešėme ir lap 
kričio 23 d. šventės tradiciją.

Ta diena norime ne tik pri
siminti Lietuvos' kariuomenę 
ir jos žygius dėl Lietuvos lais
vės, bet drauge ir pagerbti žu
vusius dėl Lietuvos karius, šau 
Rus Ir partizanus.

Jau 12 metų, kai mūsų tau
ta neteko laisvės. Jos sūnūs ir 
dukros kenčia svetimųjų prie
spaudą savoje žemėje, ar var
gsta išblaškyti po visus pasau
lio kontinentus. Tautai pavo
jus didelis: likusiems gręsia iš
naikinimas. o išblaškytiesiems 
nutautėjimas.

Tačiau neturim rankas su
dėję laukti, bet privalome, 
anot Kudirkos, ta legendine 
hydra devyngalve tapti, kad 
vieną galvą nukirtus, tuoj ke
lios galvos vieton tos išdygtų.

Visi matome, nes patys lak
tai jau labai ryškūs, kad mū
sų priaugančioji karta sparčiu 
žingsniu pradeda prarasti sa
vo tėvų kalbos būdo ir papro
čių paveldėjimą. Daugeliui vai 
kų parankiau kalbėti jau sve
timąja kalba. Jie stokoja tau
tinio bei patriotinio auklėji
mo.

Verta susirūpinti, kad mūsų 
priaugančioji karta išlaikytų 
tvirtą tautinį charakterį ir 
grįžtų tėvynėn nepalūžę.

Ir Basanavičius Aušroje rašė: 
“Pamesdami savo kalbą ir pa- 
sivindami svetimą, paliaujam 
būti lietuviais, nes kiekvienas 
gyvas kūnas, dvasiai išėjus, 
tampa mirusiu, .taip ir žmo
gus. pametęs savo prigimtą 
kalbą, amžinai numiršta dėl 
savo tautos”.

Tad negali būti abejonės, 
kad gimtasis žodis yra vienas 
i? stipriausių tautiškumo veiks 
nių.

Per kalbą žmogus sutampa 
su ta nenutrūkstama kartų 
eile, kuri sudaro tautą praei
tyje, dabartyje ir ateityje. Gim 
toji kalba, tautosaka, tautinė 
literatūra turi tiesioginės įta
kos ir žmogaus tautinei indi
vidus Ivbei sustiprinti. Tauta 
čia (nrabvJa i mus mums sū- 
prantamais žodžiais. Mokvda- 
Tn.as’s kalbos, žmogus mokosi 
tautiškai rmastvti. mnkvdama- 
sis literatūros, jis mokosi tau-

Eglė
žalčių V

karalienė... - U 
Ką tai _ *
reiškia? . g

Tai reiškia viena gražiausių 
ir originališkiausių lietuviškų 
liaudies pasakų, kurią opere
tės pavidale pirmą kartą turė
sime progos išgirsti ir pama
tyti jau dabar ruošiamajame 
Vienybės metiniame koncerte, 
1953 m. sausio 25 d. Webster 
Hall, New Yorke.

Rašo A. DIMAS

tk'kai jausti ir pasisakyti. Gim 
tosios kalbos ir tautinės lite
ratūros mokymas padeda žmo 
gui subręsti tautiniu atžvilgiu 
ir jį nuteikia aktyviai daly vau 
ti tautos gyvenime.

Tautinių mokyklų neturime. 
Lietuvių parapijų mokyklose 
lituanistinių dalykų dėstymas 
ne visur įmanomas. Tad tenka 
pasitenkinti šeštadieninėmis 
mokyklomis.. Lituanistikos kur 
sals ir kita. Nors tai yra tik

vargo mokykla, bet ir jos dar
bo vaisiais nereikėtų abejoti. 
Šeštadieninėse mokyklose eina 
ma pradinis ir gimnazijos kur
sas. Dėstoma lietuvių kalba ir 
literatūra, istorija, geografija 
ir tautinės tradicijos. Jauni
mas čia ras visa, kas reikalin
ga jo tautiniam susipratimo 
ugdymui bei išlaikymui.

Mūsų visų pareiga skatinti 
jaunimą, kad lankytų lituanis
tikos mokyklas. Tėvai, kurie 
savo vaikų nesiunčia į pasta
rąsias mokyklas, yra atsakingi 
prieš vaikus ir tautą!

Kiekviena emigrantų karta 
'gyvena viltimi, kad jų tėvynė
je įvyks radikalių pakeitimų: 
kils karas ar revoliucija — ir 
jų gimtoji šalis vėl bus lais
va. Todėl kiekvienas karas ar 
revoliucija visiems emigran
tams sudaro didelių šansų.

Tą pat tenka pasakyti ir a- 
pie rusų emigrantus. Vieni iš 
jų deda visas viltis į tikimą vi
daus perversmą, kiti — tiki 
ginkluota pagalba iš šalies.

KARIŠKIAI NENUMATO, KAIP BUS
GALIMA BAIGTI KORĖJOJE KARĄ

Derybų nesėkmingumas rodo, 
kad reikia ieškoti kitų kelių, 
kaip galima greičiau baigti 
jau ir taip ilgai užsitęsusį kon 
fliktą, kuris kasdien reikalau
ja vis naujų gyvybių.

Dauguma galvoja, kad JT 
jėgos Korėjoje turi nelaukti 
nė minutės ir mestis į didžiau 
šią ofenzyvą, praskinant ke
lią iki pat Yalu.

Tai gal būtų puiki idėja, 
bet... Tokius pasiūlymus duo
da tie, kurie visai nepažįsta 
Korėjos karo sąlygų.

Paskutiniom savaitėm krū
vini mūšiai “trikampy” įrodė, 
kad beveik neįmanoma užimti 
augštumas demarkacijos zo
noje tarp raudonųjų ir sąjun
gininkų pozicijų, nerizikuojant 
susilaukti didelių nuostolių.

Kiek tūkstančių sąjunginin
kų kareivių reikės pakloti ko
vos lauke, jei bus bandoma 
raudonuosius nustumti iki 
Mandžiūrijos sienos?

Vakariniame fronte, pavyz
džiui, kur yra .Taedok kalnas, 
dominuojąs virš “Bunker” ly
gumos, kaip Empire State 
Building dominuoja virš New 
Yor.ko, Jungtinių Tautų armi
ja orarastu mažiausiai dvi di- 
vrdias. kol pasiektų, tikslą.

Tokia nuomonė vrą dange- 
Jio kariškiu. Panagiai yra ne 
vien tik vakaruos^, bet ir kito
je vietose, štai kodėl frontas 
s+^hiiizavod. nes yra kalnu, 
kuriu. rra5ii.mas kainuoia ne 
vieno ar kelih kareiviu gyvy-

bėmis, bet tūkstančiais...
Armija, kurią JT turi Korė

joje, yra gera, bet tas nereiš
kia, kad ji neįveikiama. Jos 
silpnumas tas, kad ji mažesnė 
už priešą skaičiumi, kuris pa
sinaudodamas derybomis spė
jo sustiprinti frontą žmonė
mis ir ginklais.

Komunistai silpnėja
Štai statistikos daviniai, ku

rie aiškiai parodo, kaip per pa
skutiniuosius ketverius metus 
komunistų skaičius vakarinė
je Europoje sumažėjo. •

Austrijoje *šiais metais liko 
tik 70,000 komunistų (1948 m. 
buvo 150,000), Belgijoje — 30- 
000 (100,000), Danijoje — 15,- 
000 (60,000), Prancūzijoje — 
400,000 (850,000), Italijoje — 
1,200,000 (2,300,000), Liuksem
burge — 200 (3,000), Olandijo
je — 22,000 (50,000), Norvegi
joje — 6,000 (40,000), Anglijo
je — 25,000 (60,000), V. Vokie
tijoje — 100,000 (300,000). .

Deja, rusų emigrantus ėda 
tas pats vėžys, kaip ir-- visus 
emigrantus, kai kur gal net 
daugiau ir už juos: susikaldy- 
mas, viepybės stoka, nesuradi
mas bendrų visus apjungian
čių šūkių ir bendros net lais
vinimo darbe kalbos.

Kiek rusų -emigrantų yra 
laisvajame .pasaulyje? Tarp
tautinio Darbo Biuro Ženevoj 
žiniomis, 1920 m. buvo apie 
2 milijonus. Bet, per antrąjį 
karą daugumai jų vėl patekus 
boEevikams, dabar bus gal ne 
daugiau kaip 300,000. Tačiau 
jų stiprumas ne kiekybėj, o ko 
kybėj, nes istorija žino atsiti
kimų, kur nelabai gausi gru
pė, išmušus lemiamai valan
dai, gali virsti labai svarbiu 
veiksniu ir atlikti, nepaprastai 
reikšmingą darbą. Dar svar
biau, kiek konkuruojančios 
grupės ar sąjūdžiai savo šū
kiais ir programomis patrauks 
į savo pusę žmonių paskiau, iš 
vadavus jų tėvynes nuo bolše
vizmo. Esmini’tarp senųjų ir 
naujųjų emigrantų skirtumą 
sudaro tai, kad pirmieji nėra 
dar kaip reikiant bolševizmo 
išgyvenę, o kiti — jį patyrė sa
vo kailiu iki kaulų smegenų.

Visų rūšių rusų emigrantai 
atmeta rusų nacionalinės val
stybės konceciją: jiems rūpi 
ne tik rusų tauta, bet visos 
Rusijos tautos. Todėl visi rusų 
emigrantai pretenduoja .kalbė
ti visų rusų tautų vardu.

PRO MEMORIA
New Yorke vokiečių k. lei

džiamo dienračio N. Y. Staats 
Zeitung und Herold sporto re
daktorius Max Behrens staiga 
susirgo ir mirė. Lietuviai fut
bolininkai New Yorke iš šio 
pajėgaus žurnalisto dažnai su
silaukdavo moralinės paspir
ties. Max Behrens prisimini
mas ilgai neišblės. iviars, mars, Kareiveiiai...

Visiems Rusija yra “jedina- 
ja nedelimaja”, kitiems ji 
reiškia to paties likimo ištik
tas Rusijos tautas, treti, vadi
nami “separatistai”, iš viso ne
nori nieko bendro turėti su 
“motina Rusija”. Pastarieji, 
priešingai kitiems emigran
tams, Sov. Sąjungą supiakdina 
su Rusija, o Sov. Sąjungos ve
damą užsienio politiką skelbia 
esant tiesioginę carų imperia
lizmo tęsėją. Ir rusams ligi šiol 
nėra pavykę tas “separatisti
nes jėgas” įjungti į vieną ben
drą antibolševikinį frontą.

“Separatistai” su nacionalis 
tais, tarp kurių pirmauja uk
rainiečiai, yra sukūrę daug ir 
vertingų organizacijų,' atme
tančių taip pat bet kokios fe
deracijos su rusais ryšius ne 
tik dabarty, bet ir ateity aiš
kiai pasisakydami -už visišką 
atskiroms Rusijos tautams Jais 
vės suteikimą.

Senųjų emigrantų būdinga 
žymė — galvojimas: “kur mes 
esame — ten ir Rusija”. Nors 
ir netekę senosios teritorijos, 
jie mėgina atsikurti “Rusiją 
už jos sienų”. •

Visus rusų emigrantus gali
ma klasifikuoti taip: -1) mo- 
narchistai, kurių svarbiausias 
svorio centras yra Vokietijoje, 
2) liberalai su svorio centru 
Prancūzijoje ir 3) socialistai, 
kurie gravituoja į kapitalisti
nes JAV. Kaip vyksta įsikūru
siuose kraštuose jų asimiliaci
ja, rodo vis mažėja rusų kny-' 
gų, laikraščių ir kitokių leidi
nių tiražai. Praktika parodė, 
kad rusų emigrantai “neskaito 
nei rusų laikraščių, nei savo 
knygų”. Todėl jų rašytojai tu
rėjo veržtis į svetimas' kalbas.

Senųjų emigrantų vadovy
bėj kaip buvo, taip ir pasiliko 
“žmonės su vardu”, visokie 
ekscelencijos: monarchistų — 
Skaržinskis, gen. Krasnovas, 
liberalų — Miliukovas, Melgu- 
novas, Kereskis, socialistų — 
seni revoliucininkai Abramovi
čius, černovas, Sensinovas.

Naujieji emigrantai pasiro
dė ne tik gausihgesni, bet ir iš 
esmės skirtingi, jie Į emigran
tų eiles pateko daugiausia įvy- 
kių sūkurio išsviesti, patys pa
žinę savo tėvynėje . realią bol
ševizmo tikrovę, daug gaiva- 
lingesni, aktyvesni ir. kovingi, 
daug realesni už . pirmuosius. 
Išskyrus “Kovos Sąjungą?’, jie 
taip -pat dalyvauja visose sro
vėse ir sąjūdžiuose, nors jų 
vadovybėse vis tiek paliko se
nieji: socialistams, menševi
kams vadovauja Abramovičius, 
Nikolajevskis, socialistams re- 
voliucininkams — ' Cėrnovas, 
Sensinovas, monarchistų vyr. 
tarybai — Skaržinskis arba jų 
karminiams junginiams —did. 
kunig. Andriejus, . gen. van 
Glazenappas, gen. Archangels- 
kij, resp. liberalams,.. Išlaisvi
nimo Sąjungai >— Meigiinovas,

Laiškai nuo Pacifiko (11) Bronys Raila
» -

BUKAS PAGONYBĖS ĮŽEIDINĖJIMAS
Neseniai esu gavęs rimto 

, žmogaus rimtą laišką, kuria
me jis, tarp ko kita, klausia, 
ar tikrai esu pasidaręs pagoni
mi, o gal net stabmeldžiu, jei 
taip ginu senovės lietuvių re
ligiją ir Alanto romano idėjas.

Visokiam nesusipratimui už
baigti, norėčiau viešai pasaky
ti, kad jei aš abejoju ne vie
nos dar gyvuojančios religijos 
principais ar kaikuriomis dog
momis (o tų religijų, kaip ži
noma, yra labai daug), tai dar 
daugiau abejočiau jau išnyku
sių pagoniškų ar stabmeldiškų 
religijų teologijomis. Marijonų 
Draugo raštininkai, apšaukda
mi mane pagonimi, nukalbėjo 
visai paikai.

Nedaryčiau skirtumo ir tarp 
pagonybės bei stabmeldybės. 
Tai tik truputį skirtingi to pa
ties fenomeno pavadinimai. 
Abu netikslūs, ypač kas liečia 
senovės lietuvių religiją, ta
čiau iš bėdos galima jais nau
dotis, geresnių terminų netu
rint.

Aš tik maniau, kad respek
tuojant žmonių ir tautų religi
nius jausmus, reikia ginti ir 
senovės lietuvių tikėjimą, tru
kusi Šimtmečius, o gal ir tūks
tančius, teikusį mūsų aisčiu

giminei dvasinės stiprybės, ku
rį dabartinio mūsų Viduram
žio savieji kryžiuočiai pradėjo 
stačiai neleistinai įžeidinėti.

štai vienas pavyzdys iš dau
gelio...

Religinėje skiltyje, Rimties 
Valandėlėje, Draugas (52. V. 
31) net taip rašė:

—“Ateistinis komunizmas y- 
ra formalus pagonybės recedy- 
vas (t. y., tikras ligos ar nusi
kaltimo pasikartojimas, mano 
past.), (1) jis praktiškai reiš
kiasi žmogus sužvėrėjimu,. 
(2) masės žmonių bėgo ir bėga 
i vakarus”nuo supagonėjusių ir 
sužvėrėjusių valdžios žmonių, 
kurie 3) socialinį gyvenimą pa 
vertė pragaru žemėje, tad (4) 
katalikai negali jausti nė ma
žiausios simpatijos lietuviškos 
pagonybės ideologams, nes (5) 
lietuviška pagonybė savo esme 
negali būti geresnė, negu bet 
kokių pagoniškų Lietuvos oku
pantų” (!!!).

žodžiu, kadangi vėliausieji 
kunigaikščiai Vytenis, Gedimi
nas. Algirdas, Kęstutis ir Vy
tautas dar buvo pagonys, tai 
jie negalėjo būti geresni už 
Himlerius ir Berijąs, ir ko ge

ro, tai buvo tik sužvėrėję Lie
tuvos okupantai..;

Kaip čia pasakius, atrodo, 
kad Rimties Valandėlės kolum 
nistas gal jau kiek savo karšt
ligėje nebeatsikartoj a...

Daug daugiau mane nuste
bino blaivai galvojančio ka
nauninko V. Zakarausko straip 
snis apie krikščionį — stab
meldį (Draugas, 52. *VII. 26). 
Ilgas apologetiškas straipsnis 
apie tai, kada krikščionis savo 
gyvenime elgiasi taip, kaip 
stabmeldis...

Čia skaitome nuostabiausius 
negirdėtus dalykus.

Pavyzdžiui. Stabmeldžiu iš
virtęs krikščionis savo laiko 
skiria “tik 5% dvasios reika
lams ir 96% kitiems”... O kas 
yra stbmeldiškoji dvasia? Tai 
tokia dvasia, “kuri įsikūnija 
egoizmu, tuštybe, lėbavimai ir 
pan.” (!)... “Stabmeldžiui mo
terystės gyvenimo šventumas 
nieko nereiškia. Skyrybos ir 
skyrybos ir dar kartą skyry
bos. Rodos, kad šeimos gyve
nimas jam būtų lyg koks vieš
butis ar pensionas”...

Kaip stabmeldžiu pavirtąs 
krikščionis supranta poilsį? 
“Jis jieško poilsio lėbavimuo-

se, triukšmingose linksmybėse, 
aistrų dirginime, nervų erzini
me ir tt.” (!) O jo viešasis gy
venimas? “Ten nėra Jokio reli- 
liginio atspalvio”, — aiškina 
kanauninkas.

Didysis prūsų dieve Occopir- 
mai, — nejaugi galima prieiti 
apie tave ir ligi tokių teorijų?

Niekas neabejosim, kad bu
vo gerų ir blogų stabmeldžių 
ar .pagonių. Visi žinom, kad 
buvo ir yra gerų ir blogų krikš 
čionių.

Tačiau... Kuriam gi tikslui 
gerose mokyklose mokoma sa
vo vaikus pažinti pagonių ir 
stabmeldžių Homero, Pindoro, 
Sofoklio, Plato ar Aristotelio 
raštus? Ir kam Katalikų Baž
nyčia pasisavino “pagonišką” 
lotynų kalbą, kuria buvo para
šyti gražiausi senųjų pagonių 
stabmeldžių romėnų poezijos 
ir mokslo veikalai? Kuris civi
lizuotas žmogus nėra gėrėję
sis Virgilijaus, Ovidijaus, Ho
racijaus poezijomis, Senekos 
Marko Aurelijaus filosofijomis, 
Sallustijaus ar Cicerono pub- 
liclstikomis? Man būtų sunkų 
rasti ką gražesnio už Cicerono 
pasakytąją Arti j aus apgyni
mą...

Pagaliau, kad ir mūsų tau
tinės istorijos tėvas — Simą* 
n as Daukantas. Jo senovės 
Lietuvių BCDE neužtenkame 
vietų, kad, pvz., kur būtų tvir
tinama, jog mūsų pagonims

protėviams moterystės šven
tumas būtų reiškęsis, tik. skyry
bomis ir skyrybomis, viešbu
čiais ar pensionais... Priešin
gai’ Ir Simanas buvo juk ge
ras katalikas, ne pagonis.

Simanas Daukantas buvo ro
mantikas. Gal vietomis per 
gražiai išdabino mūsų pagonis 
kąją praeitį ir prosenelių tau
rų būdą. Tačiau ką neigiamo 
suradęs, jis nesuverte dėl to 
kaltės krikščionims. O ’ kan. 
Zakarauskas, suradęs ką krikš 
čionyse žemo, nedoro, neigia
mo ir blogo, nei nemirkteleda- 
mas tai suverčia stabmel
džiams, jų “stabmeldiškai dva
siai”. Tai tikrai “pagoniškas” 
metodas...

Prie ko čia stabmeldžiai,' jei 
.pats krikščionis per dažnai 
nusideda ar yra jau visai su
puvęs?

■ .■

Drauge su kanauninku Za
karausku esu nuliūdęs, kad 
“daug kas Šiandien krikičio- 
nies vardą nešioja visai neuž
tarnautai”. Gal ir aš pate, gal 
kartais ir kanauninkas..*

Prisidedu ir prie tolesnių iš
vedžiojimų, kad šiandien krik
ščioniškoji .kultūra pūva, išsi
gimsta, žlunga ir kad “krikš
čioniškojo pasaulio pražūties 
procesas eina ne iŠ orinės jo 
pusės, bet iš vidaus.”

Ir pabrėžiu kan. straips
nio patį tragiškiausią sa
kinį: “Laikas jau seniai pri-

Tautiniam Sąjūdžiui—vėl Ke- 
renskis, solidaristams — Bai- 
dalakovas, taut, patrijotams— 
Arčuk Deržavinas. Pačios nau
jausios laidos emigrantai 1951 
m. liepos mėnesį įkūrė savo 
sąjungą ir 'Munchene leidžia 
savo organą Svoboda, metusį 
aktyvistų šūkį: “Neužtenka tė
vynę ir laisvę tik mylėti —rei
kia už jas ir kovoti”. Tai jau 
per bolševikišką “naujųjų žmo 
nių fabriką” pervaryti emi
grantai: buv. komjaunuoliai, 
pionieriai, sovietiniai karinin
kai ir šiaip paprasti eiliniai pi
liečiai, susieti su Sovetų liau
dimi tampriais ryšiais, tačiau, 
nepaisant to, griežti ir radi
kalūs antibolševikiniai kovo
tojai.

Ar pavyks iš visų tų savy- 
tarpy besipešančių grupių ir 
grupelių, sąjūdžių ir tautinių 
išlaisvinimo centrų sudaryti 
vieningą kovos centrą, bendrą 
jų frontą? Ir ar tas susiskal
dymas, nesugebėjimas ar ne
noras Kbnsoliduotis, surasti 
vieningą kalbą net .tokiame 
svarbiame darbe, kaip savo 
krašto vadavime, yra būdingas 
tik vieniems rusams? Ar nėda 
daugiau ar mažiau tas pats 
vėžys ir kitų tautybių?

Kaip rusų emigrantai žiūri 
į Baltijoss respublikų ateitį?’ 
Nors tarp jų yra dar tokių, 'ku
rie ne tik Baltijos valstybes, 
bet ir Lenkiją išvaduotas iš 
bolševizmo nori vėl sugrąžinti 
“į vieną ir nedalinamąją Rusi
ją”, kiti, kaip Kerenskis ir net 
pats pretendentas į carų sos
tus Kirilas, kad ir atsargiai, 
■betgi pasisako už Baltijos kraš 
tų nepriklausomybę. Kur .pa
suks tie visi sąjūdžiai su laiku 
ir kaip galutinai susiformuos, 
parodys ateitis.

Adm. Kirko pasirodymas 
ukrainiečių kongrese New Yor
ke rodo, kad rusų įtaka Wash
ingtone mažėja. Nors ir nepa
vyko visas rusų grupes apjung
ti “po viena kepure”, tačiau 
amerikiečiai vis tiek nesiliau
ja rūpinėsi sudaryti vieningą 
antibolševikinį frontą, stengda 
miesi praktiniame darbe su
kasti.,,.kompromisinę .formulę 
tarp norinčių, -federalistiniąis 
pagrindais sudaryti “vieningą 
Rusiją” ir ukrainiečių vado
vaujamų tautybiųr kovojančių 
už Rusijos, imperijos panaiki
nimą ir jos suskaldymą į ats
kiras tautines vailstybes ar jų 
jungtinius.

Iš ukrainiečių pusės pareiš
kiama, kad tol, kol amerikie
čiai vykdys “bolševikų sulaiky
mo .politiką”, jie negalės dėtis 
į tokį .vieningą frontą, nes ta
tai neatneš jokios realios nau
dos pavergtosioms tautoms už 
geležinės uždangos, o nepaisy
mas atskirų tautybių interesų 
nuves ' į tokią pat nesėkmę, 
kaip ir po ąntrojo pasaulinio 
karo.

-i
brėndo nieko neslepiant kal
bėti tiesą, kad Vakarų krikščio 
niškajam pasauliui gresia žlu
gimas”.

Viešpatie augščiausias, tai 
kodėl pasigirdo tiek pykčio, 
.kada iš esmės tą pačią proble
mą savo romane iškėlė Vytau
tas Alantas? Kodėl kanaunin
kas nesudraudė tų esesininkų, 
kurie ėmė taip grakščiai purkš 
tauti prieš Alanto knygos re
cenzentą? Juk iš esmės tą pa
tį ir aš kalbėjau. Tik kiek švel
niau, nes sakiau, kad krikščio
niškoji civilizacija galbūt sun
kiai serga, o kanauninkas sta
čiai: jai gresia žlugimas’...

Kad krikščioniškoji civiliza
cija jau sunkiai serga, sutinka 
visi mokslo vyrai, gal išskyrus 
tik popiežių, Gobį, Stravinską, 
Alšėną ir Gediminą Galvą...

Nuomonės išsiskiria, kai pa
statomas klausimas: kaip gel
bėtis? Kanauninkas Zakaraus
kas ragina griežčiau laikytis 
kad ir už sunkiai sergančio, o 
Vytautas Alantas— už jau mi
rusio (dar tiksliau — nužudy
to)...

Nuo čia ir man darosi nebe 
visai aišku, kas būtų geriau: • 
ar žvirblis rankoje, ar briedis 
girioje?

Todėl tą klausimą narplioti 
paliksiu išmi n tingesniems ir 
daugiau laiko turintiems.
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KODĖL?
Mes kovojame, nes:

• Laisvi gimę, laisvi augę, 
branginame laisvę ir laisvi no
rime gyventi ir mirti.

• Trokštame gyventi tik lai 
svoje, nepriklausomoje, demo
kratinėje, vieningoje Lietuvo
je, kurioje gyvenimas grin
džiamas krikščioniškosios mo
ralės dėsniais, kurioje nėra jo- 
kių vergų — baudžiauninkų ir 
diktatoriškų satrapų — tironų, 
kurioje klesti ir tarpsta įvai-

. riausios kultūrinio gyvenimo 
ir kūrybinio progreso apraiš
kos, kurioje galima tikėtis įsta 
tymo teisingumu, laisvių ger
bimu, globa ir apsauga.

• Mes kovojame, nes priva
lome tesėti ir įvykdyti žuvusių 
už laisvę testamentą, išrašytą 
gyvybės krauju ir neišmatuo
jamo skausmo ir kančių raidė
mis.

• Mes kovojame, nes nori
me parodyti pasauliui, kad yra 
idealų, kurie įkvepia ir įgalina 
nykštuką milžinu darytis, duo 
da jėgų ir drąsos tiek, kad ga
lingas tironas nebežino kaip 
užgniaužti, jei dąr gėdijamasi 
viešai visus išsmaugti.

• Mes kovojame, nes tiki
me, kad kovojame ne vien tik 
už savo laisvę ir gerbūvį, o kad 
kovojame už visų brolių, už 
Tėvynės, už Lietuvos už visų 
nuskriaustųjų ir pavergtųjų 
idealus, teises ir teisingumą, 
kuriuos Didžiosios Vakarų De
mokratinės Galybės paskelbė 
iškilmingai pasauliui, pagrin
dė jų vertigumą karo metu ge
riausiųjų savo sūnų gyvybių ir 
kraujo milijoninėmis aukomis, 
sutvirtino milžiniškomis su
jungtomis pajėgomis, pergalės 
triumfu ir įrpdė tų idealų ver
tę ir prakilnumą sukurtomis 
kultūrinėmis vertybėmis bei 
iki šiol neįsivaizduojamo mas
to pažanga.

• Mes kovojame, nes nega
lime, neturime tiek jau jėgų, 
kad pajėgtume abejutiškai 
žiūrėti į merdėjančių kalinių, 
kolonas, į tremtinių ešalonus, 
į rusų infiltraciją visų gyveni
mo sričių ir jų brovimasį i kad 
ir mažiausį plyšelį, negalime 
ramiai žiūrėti į sistematingą 
ekonominį susinimą, alinimą, 
rafinuotą dvasios slopinimą ir 
nuodijimą, darant iš gyvo žmo 
taus —- žmogų vilką, t e treš
kant j gyventi šia diena, kurio 
idealas — duonos pluta, kuris 
nejautrus brolių ašaroms, ku
ris pasidaro robotas, kuriam 
nieko nėra brangaus, kuris 
nepažįsta dvasios vertybių, ku
riam krikščioniška moralė yra 
patyčių objektas, o viso centre 
— neišmatuojama baimė ryto
jaus netikrumas, drebėjimas ir 
vergiškas šunuodegavimas.

• Mes kovojame, nes mano
me ir tikime, kad gi ateis ka
da nors valanda ir: pasaulis 
pritruks kantrybės, nuplėš 
plėšriam tironui kaukę, suburs

' visas jėgas ir padės išlaisvinti 
milijonus pavergtųjų, kanki
nių, tremtinių, kalinių vergų, 
o tojp. kovoje mūsų kovos są
jūdis įgalins vieningomis gre
tomis nutraukti vergovės pan
čius ir pakilti po siaubo nak
ties naujam, atsistatymo gyve
nimui.

• Mes kovojame, nes Aukš
čiausias Pasaulio Valdovas į- 
sakė kovoti su pikto karalija 
ir kovoje kritusiems pažadėjo 
amžinos laimės ir garbės vai
niką.

• Mes kovojame, nes dar 
kol kas dėl siaubo neišėjome iš 
proto ir dar gyvi esame, — Ar
gi galime nekovoti?—

• Broliai mes. žinome kodėl 
kovojame. Žino ir mūsų Lietu
vos laukų, sodybų ir miškų že
meles sauja. Klauskit ir ji at
sakys. Ji atsakys, kad mes ko
vojame, nes jaučiame iš po ve
lėnos balsą verčiantį kovoti ir 
kad ta kova būtina.

• Broliai, mes kovojame ir 
žinome, kad “šiandien tu, o ry 
toj aš”—atsigulsime į Tėvynės 
žemę, bet, kad mūsų vaikai 
džiaugsis laisvės laime, kad 
atėjusi naujoji karta toliau 
varys Atstatymo darbą, toliau 
pastūmės kultūros pažangą.

• Mes kovojame ne už pos
tus ar pozicijas sau, o už gyve
nimą kitiems, už Tėvynės lais
vę ir už nemariuosius žmoni
jos idealus.

• Dėl to ta kova yra mūsų 
gyvenimas, o mūsų gyvenimas 
yra Tėvynės gyvenimas.

(Iš Lietuvos pogrindžio 
spaudos).

VATIKANAS IR “SKAJOJANČIOS LĖKŠTES”.,,
Kitų planetų gyventojai Adomo nuodėmės esą nepaliesti

I

“Skrajojančių lėkščių” rei
kalas vėl iškyla. Hipotezė, kad 
£ie .paslaptingi skraiduoliai 
gali būti valdomi marsiečių, 
randa net pritarimo Vatikano 
sluogsniuose.

Paskutiniajame Civitta Cat- 
tolica numery, apie ką trum
pai buvome užsiminę užprae- 
tame Vienybės numery, tėvas 
jėzuitas Grasso išvedžioja pa
sekmes, jei bus įrodyta, kad 
kitose planetose gyvena “žmo
giškos” būtybės. Prieš spaus
dinant tą straipsnį jėzuitų žur 
nale, sakoma, kad ji perskai
tęs pats popiežius ir ilgai tarė
si su savo patarėjais.

Tėvas jėzuitas Grasso paste
bi, kad klausimas apie gyvybes 
buvimą kituose pasauliuose 
jau seniai domina moksli
ninkus ir krikščionis. Bet da
bar pasirodžius šiems paslap
tingiems skraiduoliams klau
simas vėl iš naujo liko iškel
tas.

“Galimas dalykas, rašo T. J. 
Grasso, kad gyvybė yra ir ki- ' 
tur, negu žemėje, kuri turi fi
zišką kūną ir protavimo siste
mą gal kitokią negu mūsų, kad 
galėtų prisitaikinti prie tos 
planetos gyvenimo sąlygų, ta
čiau ji yra sudaryti iš kūno ir 
sielos, ir tuo ji atsako į api
brėžimą “žmogiška būtybei.

Grasso pastebi, kad moksli
ninkai dar neįrodė buvimą gy
vybės kitose planetose. Bet 
jie taip pat niekad neįrodė, 
kad ten jokios gyvybės negali 
būti. Tad šią valandą katali
kai yra laisvi sutikti ar nesu
tikti su “skrajojančių lėkščių” 
įnamiais. Galutinas žodis pri
klauso mokslininkams ir teo
logai teturi laukti jų sprendi
mo.

Best jei vieną dieną moksli
ninkai įrodys, kad kitos plane
tas yra apyventos “žmogiško
mis būtybėmis”, rašo Grasso, 
tas n^į dogmos, nei teologijos 
nepastatys į nepatogią padėtį.

Tačiau bus” sunku priimti 
šias būtybes į žemės žmonių 
tarpą, kurie yra kilę iš Adomo. 
Tos būtybės bus žmogiškos pa
gal mūsų išvedžiojimus, bet tai 
nebus įmonės 'kaip, .mes, nes 
reikia, .pripažinti, kad jų atsi
radimas gali būti žymiai se
nesnis.

šie gyvūnai, anot Grasso, 
nėra sutepti Adomo nuodėmės, 
jie nebuvo aplankyti Kristaus 
ir jų likimas neprilygsta mū
siškiam...

Bet Grasso nemano, kad er
dvės gyventojai bus ištrūkę ir 
Dievo globos.

“Dievas dėl jų galėjo reali
zuoti visai skirtingą planą, ne
gu jis mums skirtas”.

Ir jis mano, kad šie gyvū
nai turi laimingesnį gyvenimą. 
Gal būt, jie nežino kas tai yra 
ligos ir mirtis. Gal būt jie eko
nominį, ‘politinį ir mokslinį 
gyvenimą yra pasiekę iki to
kio laipsnio, koks mums yra 
uždraustas...

...Nebent jie irgi buvo palies
ti Dievo pykčio už kokią nors 
nuodėmę!

“Kas bebūtų, mūsų susitiki
mas su šiais . erdvių gyvento
jais, rašo Grasso, tegalėtų bū
ti labai vaisingu religiniame 
plane. Dešimt. Dievo įsakymų 
būtų bendri visiems ir mes ga
lėtumėme kolaboruoti, garbi
nant ir tarnaujant mūsų ben
dram Kūrėjui”.

Ne pirmą kartą katalikų dva 
siškiaį svarsto problemą, kad 
kitos planetos irgi gali būti 
apgyventos. Bendra nuomonė 
yra tokia, kad Dievas galėjo 
sukurti ir kitus “žmones”, ne
gu žemės /Kad Biblijoje apie 
tai nesakoma, ■ tai dar negali 
būti kliūtimi. .

“Dievas nepriverstas mums 
sakyti, ar jis yra sukūręs kitas 
gyvybes”, sako teologai.

Ką šiuo metu sako moksli
ninkai Į klausimą, ar kitos pla 
netos yra apgyventos?

Astronomai yra išstudijavę 
fiziškas sąlygas, kurios yra su
sidariusios apie kitas plane
tas. Jos įrodo, kad būtybės, tu
rinčios panašų mūsiškiam or
ganizmą, galėtų, gyventi Mer
kurijaus planetoje, kur tempe
ratūra yra ^vidutiniška. Tiesa,

aplink jį yra mažai vandens 
garu ir sveriama tik keturi de- 
šimdaliai to, kas žemėje. Pa
našiai galvojama apie Venerą, 
kuri turi labai daug angliarū- 
kščio. Kitos planetos, kaip Ju
piteris, Saturnas, Plutonas, 
Neptūnas yra šaltos, ten būna 
žemiau *nulio iki 300 laipsnių 
C ir .tokiu būdu žmogiškiems 
plaučiams darosi nepakeliama 
atmosfefra.

Mėnulyje, kur trūkstant orui 
ir vandens garams, žmogiškai 
būtybei neįmanoma gyventi. 
Bet Marse, priešingai, gali bū
ti tokie gyvūnai kaip mes. Tai 
planeta, kurios atmosferos są
lygos prilygsta žemei.

Vadinasi Marse ir Veneroje 
gali būti gyvybės, kurios nėra 
jau taip skirtingos nuo mūsų. 
Bet kaip jrodyti? Astronomai 
dar sako, kad be mūsų saulės 
sistemos yra kitų pasaulių, 
kurie gal nėra panašūs į mū
siškį. šiuose kituose pasauliuo
se (už saulės sistemos), nuto
lusiuose nuo mūsų per milijo
nus metų — Šviesos, gali būt 
būtybės, bet mums lieka pa
sitenkinti tik savo vaizduote, 
negalint gauti jokių konkrečių 
įrodymų.

Ar verta dėl to diskutuoti? 
Jei mes galėtumėme tikėtis, 
jog vieną dieną sueisime į kon 
taktą su Marso gyventojais, tas 
gal būt pakeistų t mūsų filoso
finius samprotavimus. Priešin
gai, mes niekad nežinosime ką 
galvoja tų -planetų gyventojai, 
kurias vos vos matome per ga
lingus teleskopus.

‘ Jie žaidžia su “atominiais” žaislais

Kapai kalba (2) Stasys Butkus

SU “SVIETO LYGINTOJU” RAUDONKRŪTINIU
Baudžiauninkų Drūktenių 

Juozas, nebepakentęs žiaurių 
ponų siutimo, pabėgo į kito 
apskrities miškus ir suradęs 
Raudonkrūtinio “plėšikų” bū
rį, į jį įstojo, kad galėtų drau
ge kovoti prieš ponus.

Apie garsųjį žemaičių plėši
kų vadą Blindą .plačiau Lietu
voje žino, bet apie tokį pat 
vadą Raudonkrūtinį žino tik 
žemaičiuose, taip pat ir Klai
pėdos krašte. Jis irgi turėjo # 
didelį būrį kovotojų, anais lai
kais plėšikais vadinamų. Tai 
nebuvo plėšikai, bet šių dienų 
terminu — partizanai, susibū
rę kovoti įprieš žiauriuosius 
dvarininkus. Dar juos vadin
davo “svieto lygintojais.” Jie 
keršydavo už baudžiauninkų 
skriaudimus, .turtingus apiplė
šę, sušelpdavo neturtinguo
sius. Raudonkrūtinis turėjo 
šūkį: “Nuo kalnų kasu —J dau
bas metu.” Tai buvo jo kovos 
programa.

Raudonkrūtinis buvo kilęs iš 
bajorų. Jo tėvas turėjo dvarelį 
Raseinių aps. ir buvęs žiaurus 
savo baudžiauninkams. Savo 
sūnaus ' aidėjimu nesirūpinęs. 
Raudonkrūtinis mėgo daug 
skaityti, pažinojo laisvųjų plė
šikų gyvenimą ir Prancūzų re
voliuciją. Jo pavardė buvo 
Vaitkus. Dar vadinosi Apynė
liu (tur būt, slapyvardis).

žmonės jį praminė Raudop- 
krūtiniu, nes dėvėjo raudoną

liemenę.
Raudonkrūtinio būryje buvo, 

kieta drausmė, kaip kariuome
nėje. Kai rusų valdomoje že
maičių dalyje pasidarė jam 
pavojinga (pradėjo persekioti 
rusų policija ir kariuomenė), 
su savo būrio likučiais persi
kėlė į Klaipėdos kraštą. Bet 
ir čia jį persekiojo. Sunkiai su
sirgęs gulėjo netoli Lauksar- 
gės vięnoje-pirtyje. Jį užklupo 
vokiečių policija, suėmė ir per
davė rusams. /Tauragėje rusai 
sergančiam’.Rudonkrūtiniui į- 
kirto 200 rykščių, manydami, 
kad ligonis -neišlaikys. Toks 
buvo rusų teisme sprendimas.

Raudonkrūtinis rykštes iš
laikė ir dar nurėpliojo iki ar
timiausios žydo karčiamos 
alaus išgerti. Tai matydami, 
rusai papirko karčiamininką į 
alų nuodų įdėti. Išgėręs iš
nuodyto alaus, po 15 minučių 
mirė. Tai buvo apie 1850 me
tus.

Takiame būryje tarnavo ir 
mūsiškis Drūktenių Juozas. 
Jis paliai Kurtuvėnus turėjo 
mylimą mergaitę Verutę* Po
nai ją išniekino ir norėjo ap
vesdinti su daug senesniu bau
džiauninku. Nebepakeldama 
tų smūgių, dieną 12 vai. nubė
go į Pumpurio ežerą ir ten pri- 
siglrdė. Jos lavono niekas ne
besurado, nes kalbama, kad 
Pumpuris turįs du dugnus.

Po to žmonės kalbėjo, kad 
dieną 12 vai. ji iškildavo į eže
ro paviršių ir pindama įplau
kus šaukdavosi: “Juozeli, tu 
mano Juozeli, ateik mano var
gelį įveikti, mane iš bėdų iš
gelbėti’” Po Juozo mirties ji 
nebeiškildavo ir nebešaukda
vo.

O Juozas mirė dėl savo Ve
rutės.

Jis, sužinojęs savo Verutės 
nelaimę, pasiskundė Raudon- 
krūtiniui. Nutarta dvarininkui 
atkeršyti. Visam būriui vykti 
ir atvirai dvarą pulti buvo la
bai rizikinga. Tuomet Kurtu
vėnų miestelyje stovėjo nuo
latinė rusų kariuomenės įgu
la. Dar ir iki šiol tebestovi šios 
įgulos liekanos: dveji akmeni
niai namai. Nutarta vykti tik 
keliems vyrams ir slapta at
likti keršto žygį.

Jau vakare Juozas su dviem 
savo draugais pasiekė Kurtu
vėnus. Čia jį pažino ir kažkas 
išdavė ponams, o šie puolėsi 
pas įgulos viršininką pagalbos 
prašyti. Kareiviai buvo pakelti 
ant kojų. Prasidėjo Raudon
krūtinio vyrų medžioklė.

Vyrai, pajutę pavojų, pabėgo 
Vilkiškės miško link. Kiti du 
laimingai paspruko, bet Juo
zas buvo sunkiai sužeistas. 
Kitą dieną pagal kraujo pėd
sakus Juozas buvo rastas ne

Tai Nepriklausomos Lietuvos “amazonės”. Kur jos dabar? Ar yra bent viena jų čia 
Amerikoje. Atsiliepkite. .

ANGLIJA RUOŠIASI KARŪNAVIMO IŠKILMES
Kur sutalpinti 600,000 svečių, kada viešbučiuose tėra 40,000 kam

barių? — Anglai reikalauja, kad iškilmės būtų televizuojamos
Kada Anglijoje buvo suma

žintas savaitinis sviesto davi
nys iki aštuntadalio svaro, an
glai tylėjo, kada buvo nutarta 
teduoti kiekvienam anglui tik 
po vieną -kiaušinį, anglai nie
ko nesakė, kada cukraus davi
nys buvo dar labiau sumažin
tas, anglai buvo -pasiruošę vi
sokiems pasiaukavimams, su
tiko mažiau gerti arbatos, tei
singiau pasakius, gerti silpnes
nę arbatą, bet kada karališkų-

Elzbieta II-ji

jų rūmų maršalka Norfolko ku 
nigaikštis pranešė, kad Elžbie
tos karūnavimo iškilmės nebus 
perduodamos per televiziją, an 
glai sukėlė audrą.

Viri Anglijos gyventojai 
prieš tokį suvaržymą sukilo 
pastebėdami Churchilliui, jog 
monarchija yra konstitucinė ir 
vyriausybė turi atsižvelgti į pi 
liečiu daugumos norą. 7 ‘

Kodėl šis uždraudimas? Ko
dėl Ncrfolko kunigaikštis ne
nori perduoti per televiziją iš
kilmes?

Aiškinama tuo, kad iškilmės 
nustos viso savo šventumo, ka
da bus’ žiūrima kokioj nors 
karčiamoj, jog karalienei sun
ku bus visą laiką išbūti prieš 
televizijos kameros objektyvo 
akinančioje šviesoje, paga
liau, per televiziją kiekvienas 
galės stebėti jos mažiausį ju
desį. O yra žinoma, kad kara

lienė mėgsta pakrapštyti no- 
si- į l’.-

Bet šis įvykįą.pęręjo ir į po
litinę plotmę. .Darbiečiai ipąr- 
lamente pasisakė, kad iškil
mės būtų perduodamos .per te-' 
leviziją tiesioginiai, bet nefil
muojant. '

Churchillis turėjo nuramin
ti parlamentą.

“Ag tikiuos, kad kiekvienas 
galės matyti iškilmes taip, 
kaip tie, kurie bus katedroje”.

Karūnavimo iškilmės ang
lams sukelia ir kitas proble
mas. Londone laukiama apie 
600,000 svečių, tuo tarpu, vieš
bučiai teturi tik 40,000 kamba
rių!

Nežiūrint, kaip anglai yra 
susivaržę m išlaidomis, karū
na virųp iškilmes' žada daryti 
iškilmingas. Jei Jurgio Vi ka
rūnavimas valstybės iždui at
siėjo apie porą milijonų dole
riu, tai Elžbietos karūnavimas 
atseis 6 milijonai dolerių.

Bet investuodami tokią su
mą, anglai tikįs! ^atsigriebti įš 
turistų.

Į Westminster!© katedrą, ku 
rioj buvo karūnuojami visi 
Anglijos karaliai (išskyrus Ed
vardą V, -kuris buvo nužudy
tas prieš iškilmes ir Edvardą 
VIII, kuris ^bdikavo) telpa tik ' 
3,000 žmonių, dabar gi norima 
sutalpinti 8,000! _

Nors birželio 2 diena dar- to
li, bet jau dabar visi anglai 
kalba apie tą dieną, kaip apie 
didžiausį įvykį, niekuo kitu 
nesidomėdami.

begyvas netoli Pumpurio eže
ro. Ilgai, matyt, pilvu slinko 
artyn ežero, kol nebeteko jė
gų. Palaidojo kapų pakraštyje 
už griovio, nešventintoje vie
toje, kur laidodavo .nelaiminga 
mirtimi mirusius arba -velyki
nės išpažinties neatlikusius.

Baltas, kaip obelis senelis, 
drebančia ranka laikydamasis 
ant lazdos, mano sutiktas ka
pinėse, kapų kalba kalbėjo, 
ieškodamas Juozelio kapo:

— Vaikeli, rodos, čia Juoze
lio kapas, o gal va čia. Ilgi 
metai. Jau nebežymu. O ir 
mano akys prigeso, gerai ne
beprimato, ir galvelė susilpnė
jo. Sako, jis buvo plėšikas. Jam 
šventos žemelės pavydėjo. Kur 
ten jis bus plėšikas. Doras vai
kas buvo. Tik jis buvo svieto 
lygintojų kariauninkas. Ig ba- 
gotų ėmė '— bėdniems davė.
UŽ IŠGELBĖJIMĄ 
PUODU GALVON

Dar šviežias kapas, tik prieš 
pat pirmąjį pasaulinį karą su
piltas. Svyruoja viena kita gė
le, o jas stelbia laukinė žolė, 
šiame kape užmigo 90 metų 
amžiaus senutė Chomskienė, 
kuri jau prieš 70 metų iškil
mingai buvo vežama mirti.

Ji buvo .nuo Bazilionų pusės 
ir iš mažens pažįstama su ma
no mamyte, todėl dažnai užei
davo pas mus nakvoti. Buvo 
pikta senė. Mokėdavo drauge 
ir melstis, ir .keiktis. Augšto 
ūgio, todėl i pat amžiaus galą 
vaikščiodavo pasiremdama 
aukštų kojų kėde. Lazdos jau 
nebenulaikydavo jos polinku- 
sio liemens.

viešai 
ir baž- 

vietą.

vinas vyras, susiėmęs galvą, 
sudejavo: “Ragana, tu, raga
na ! Aš tave nuo mirties išgel
tę jau, o tu mano galvą puodu 
daužai.”

— Ar aš prašiau, kad tu ma
ne išgelbėtumei! —“atkirto ji.

Ar tokiomis '-mirties baus
mėmis bausdavo “'lik bau
džiauninkus, ar Ar’ bajorus, 
kada dar liudytojai buvo gyvi 
— nepasiteiravau. Chomskie— 
nė, o gal tik Chomskis, atrodė,\ 
galėjo būti bajorai. Pati 
Chomskienė kalbėdavo-Ir mel
sdavosi lenkiškai ir "šiaip savo 
išvaizda atitiko žemaičių plik
bajoriams.

Mano mamytėj1 pasakojo ir 
apie vieną jauną vyrą, tokia 
bausme nubaustą. Vežant jį 
nužudyti, viena sena našlė tris- 
kartus metė ant jo nosinaitę, 
norėdama išgelbėti. Kiekvieną 
kartą pasmerktasis pakeldavo 
galvą ir pamatęs seną moterį, 
vėl padeda va galvą. Geriau su

Dar baudžiavoj laikais mūsų 
apylinkėje (o gal ir visoje Lie
tuvoje. Nežinau.) buvo papro
tys bausti mirtimi vyrus ar 
mergaites, sunkiau nusikaltu
sius doros įstatymams. Pavyz
džiui, jeigu vyras išprievartau
davo moterį, arba mergaitė 
nužudydavo savo naujagimi. 
Arba kitokius panašius nusi
kaltimus padarydavo.

Nuteistasis būdavo 
vežamas per kaimus 
nytkaimį į nužudymo
Mirties vežimai būdavo aukšti 
ir pasmerktasis ant jų gulėda
vo kniūbsčias. Tokį pasmerk
tąjį, jeigu jis būdavo nevedęs 
(ar netekėjusi), galėdavo nuo 
mirties išgelbėti. Nete
kėjusi ar našlė (ar nevedęs) 
užmesdavo nosinaitę ant ve
žamo pasmerktojo galvos, šis 
galvą pakeldavo, vežimas sus
todavo ir leisdavo pasmerkta
jam nulipti. Tuoj pat pas
merktąjį ir gelbėtoją nuvesda
vo į bažnyčią ir ten be jokių 
pasiruošimų sujungdavo mo
terystės ryšiais. Iš bažnyčios 
grįždavo laisvi į gyvenimą.

Tokia mirtimi buvo pasmerk 
ta ir ši senutė, kai dar jauny
stė joje siuste siuto. Veža ją 
per kaimus ir Bazilionų mies
telį mirti. Sutinka mirties ve
žimo eiseną jaunikaitis Chom- 
skis ir pagailo jam mergaitės-—^ • 'Tiužudžias. jie patelio 
Užmetė ant jos galvos nosinai
tę, ši pakilo, nusišypsojo 
tuoj pat abu buvo nuvesti į 
bažnyčią jungtuvėms.

Matyt, ji ir jauna buvo pik
ta. Kartą susipykusi su savo 
vyru, metė puodą galvon. Kru-

vesti. Tik 3 kartus buvo gali
ma bandyti gelbėti. Sena mo
teris, tai matydama, verkė:

—Vaikeli, aš tavo žmona ne
noriu būti, bet tik išgelbėti. 
Galėtumei gyventi, kaip tau 
patinka. Galėtumei manęs ne
žiūrėti.

Mirties vežimą visą laiką ly
dėjo du balti karvehaL Jau-

ir
aukštyn ir nulėkė, žmonės, tai 
matydami, kalbėjo, kad jau
nuolis buvo nekaltas.

Kitą savaitę: NEIšLAUtt
PONAS “PRAVOSLAVIŠKO”
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MUMS VERTA RIMTAI SUSIRŪPINTI
“Pamesdami savo kalbą ir pasisavindami svetimą, paliaujam būti lie
tuviais, nes kiekvienas gyvas kūnas, dvasiai išėjus tampa mirusiu...”

RUSŲ EMIGRANTAI IR LAISVINIMO PROBLEMOS
Juos irgi ėda nesutarimo vėžys, gal net daugiau už kitus

Lapkričio 23 _
Lietuvos nepriklausomybės 

metais, ypač pirmomis dieno
mis, lapkričio mėnesiai kaž
kaip buvo įžymūs ir laimingi.

1518 m. lapkričio 23 d. Vil
niuje išleistas pirmasis įsaky
mas Lietuvos kariuomenei, ir 
toji diena laikoma oficialia 
Lietuvos kariuomenės atgijimo 
data. Sakom, atgijimą, o ne į- 
sikūrimo, arba gimimo, kaip 
daugelis mūsų mėgsta vadinti.

Jau (Lūžiosios kunigaikštijos 
laika s, o ir seniau, Lietuva tu
rėjo savo kariuomenę, tik vė
liau jos neteko. Per tą vergijos 
laiką mūsų seneliai pasakomis 
gaivino viltį, kad “užkeiktoji” 
Lietuvos kariuomenė iš pilia
kalniu kelsis. Ir ji lapkričio 23 
<L kėlėsi, atgijo.

1919 mdapkričio 21-22 d. jau 
na Lietuvos kariuomenė ties 
Radviliškiu ir Šiauliais sumu
šė jungtinę baltųjų rusų ir ge-

• ležinių vokiečių armiją, kurią 
mes Įpratome vadinti bermon
tininkais, nenorėdami užgau- 
liot» vokiečių.

1920 m. lapkričio 19-21 d. len 
ka; didelėmis jėgomis puolė 
Lietuvius t;es širvintais, norė
dami sumušti Lietuvos kariuo
mene ir galutinai Lietuvą pa
vergti.

Tomis pat dienomis Lietu
vos kariuomenė pereina į prieš 
puolimą, puola lenkus ties šir
vintais ir Giedraičiais, juos su- 
mu«a ir išgelbsti Lietuvą nuo 
lenkų pavergimo. Gal būtų lie
tuviai Ir Vilnių atsiėmę, nes 
ie”ka? bėgo pakrikę, bet lietu
viu žvgj suiaikė Tautų Sąjun- 
w kontrolės komisija. Ji su- 

ir kovas tarp lietuvių 
t* lenku, nors smulkūs susirė- 
mimai; dar ilgai tesėsi, ir 1923 
m. va.jsar’o mėn. vė? buvo pasi- 
k«rtniu«ios žemesnės kovos, 
naikinant neutralią zoną.

Ir koks sutapimas! Tos Lie
tuvos kariuomenei laimingos 
valandos kaip tik supuola be
veik tom’s* nat dienomis —lop- 
kričio 19-23 d.

- Taigi, nors Lietuvos kariuo
menė savo švente buvo pasi
rinkusi kuklią dieną — pirmo
jo įsakymo išleidimą, o ne ko
kį žymų karinį laimėjimą, 
kaip tai daryta kitose kariuo
menėse, bet pats likimas tą 
kuklią dieną paryškino dide
liais kariniais laimėjimais se 
kančiais dviem metais.

Į mūsų tautos tradiciją įėjo 
kasmet minėti Lietuvos ka
riuomenės šventę.

Rodos, tos kariuomenės jau 
nebeturime ir tik gyvename 
atsiminimais. Bet iš tikrųjų 
taip nėra. t

Lietuvos kariuomenė dar te
bėra nemirusi, šiandien ji yra 
kovojanti, iš kareivinių pasi
traukusi į miškus, šiandienįai 
mūsų partizanai yra kariuo
menės tęsinys, turį senosios ka 
riuomenės drausmę, tradicijas 
ir net daugelis dar anas kari
nes unifomas. Tik aplinky
bėms pasikeitus kitokiomis są
lygomis tenka veikti.

Dar nepriklausomybės lai
kais toliau permatą ateitį siū
lė Lietuvos kariuomenę peror
ganizuoti partizaninio karo 
veiksmams. Pasirodo jų pusėje 
teisybės būta, šiandien pats li
kimas tai privertė.

Jeigu Lietuva nebūtų turė
jusi savo kariuomenės ir šau
liu Sąjungos, vargu šiandien 
būtų toks žymus Lietuvos par
tizanų veikimas. Be kariuome
nės ir šaulių, ir 1941 m. birže
lio mėn. sukilimo nebūtumėm

• turėję.
Išsibarstę po visą pasaulį. į 

visus kraštus atsinešėme ir lap 
kričio 23 d. šventės tradiciją.

Ta diena norime ne tik pri
siminti Lietuvos' kariuomenę 
ir jos žygius dėl Lietuvos lais
vės, bet drauge ir pagerbti žu
vusius dėl Lietuvos karius, šau 
Rus Ir partizanus.

Jau 12 metų, kai mūsų tau
ta neteko laisvės. Jos sūnūs ir 
dukros kenčia svetimųjų prie
spaudą savoje žemėje, ar var
gsta išblaškyti po visus pasau
lio kontinentus. Tautai pavo
jus didelis: likusiems gręsia iš
naikinimas. o išblaškytiesiems 
nutautėjimas.

Tačiau neturim rankas su
dėję laukti, bet privalome, 
anot Kudirkos, ta legendine 
hydra devyngalve tapti, kad 
vieną galvą nukirtus, tuoj ke
lios galvos vieton tos išdygtų.

Visi matome, nes patys lak
tai jau labai ryškūs, kad mū
sų priaugančioji karta sparčiu 
žingsniu pradeda prarasti sa
vo tėvų kalbos būdo ir papro
čių paveldėjimą. Daugeliui vai 
kų parankiau kalbėti jau sve
timąja kalba. Jie stokoja tau
tinio bei patriotinio auklėji
mo.

Verta susirūpinti, kad mūsų 
priaugančioji karta išlaikytų 
tvirtą tautinį charakterį ir 
grįžtų tėvynėn nepalūžę.

Ir Basanavičius Aušroje rašė: 
“Pamesdami savo kalbą ir pa- 
sivindami svetimą, paliaujam 
būti lietuviais, nes kiekvienas 
gyvas kūnas, dvasiai išėjus, 
tampa mirusiu, .taip ir žmo
gus. pametęs savo prigimtą 
kalbą, amžinai numiršta dėl 
savo tautos”.

Tad negali būti abejonės, 
kad gimtasis žodis yra vienas 
i? stipriausių tautiškumo veiks 
nių.

Per kalbą žmogus sutampa 
su ta nenutrūkstama kartų 
eile, kuri sudaro tautą praei
tyje, dabartyje ir ateityje. Gim 
toji kalba, tautosaka, tautinė 
literatūra turi tiesioginės įta
kos ir žmogaus tautinei indi
vidus Ivbei sustiprinti. Tauta 
čia (nrabvJa i mus mums sū- 
prantamais žodžiais. Mokvda- 
Tn.as’s kalbos, žmogus mokosi 
tautiškai rmastvti. mnkvdama- 
sis literatūros, jis mokosi tau-

Eglė
žalčių V

karalienė... - U 
Ką tai _ *
reiškia? . g

Tai reiškia viena gražiausių 
ir originališkiausių lietuviškų 
liaudies pasakų, kurią opere
tės pavidale pirmą kartą turė
sime progos išgirsti ir pama
tyti jau dabar ruošiamajame 
Vienybės metiniame koncerte, 
1953 m. sausio 25 d. Webster 
Hall, New Yorke.

Rašo A. DIMAS

tk'kai jausti ir pasisakyti. Gim 
tosios kalbos ir tautinės lite
ratūros mokymas padeda žmo 
gui subręsti tautiniu atžvilgiu 
ir jį nuteikia aktyviai daly vau 
ti tautos gyvenime.

Tautinių mokyklų neturime. 
Lietuvių parapijų mokyklose 
lituanistinių dalykų dėstymas 
ne visur įmanomas. Tad tenka 
pasitenkinti šeštadieninėmis 
mokyklomis.. Lituanistikos kur 
sals ir kita. Nors tai yra tik

vargo mokykla, bet ir jos dar
bo vaisiais nereikėtų abejoti. 
Šeštadieninėse mokyklose eina 
ma pradinis ir gimnazijos kur
sas. Dėstoma lietuvių kalba ir 
literatūra, istorija, geografija 
ir tautinės tradicijos. Jauni
mas čia ras visa, kas reikalin
ga jo tautiniam susipratimo 
ugdymui bei išlaikymui.

Mūsų visų pareiga skatinti 
jaunimą, kad lankytų lituanis
tikos mokyklas. Tėvai, kurie 
savo vaikų nesiunčia į pasta
rąsias mokyklas, yra atsakingi 
prieš vaikus ir tautą!

Kiekviena emigrantų karta 
'gyvena viltimi, kad jų tėvynė
je įvyks radikalių pakeitimų: 
kils karas ar revoliucija — ir 
jų gimtoji šalis vėl bus lais
va. Todėl kiekvienas karas ar 
revoliucija visiems emigran
tams sudaro didelių šansų.

Tą pat tenka pasakyti ir a- 
pie rusų emigrantus. Vieni iš 
jų deda visas viltis į tikimą vi
daus perversmą, kiti — tiki 
ginkluota pagalba iš šalies.

KARIŠKIAI NENUMATO, KAIP BUS
GALIMA BAIGTI KORĖJOJE KARĄ

Derybų nesėkmingumas rodo, 
kad reikia ieškoti kitų kelių, 
kaip galima greičiau baigti 
jau ir taip ilgai užsitęsusį kon 
fliktą, kuris kasdien reikalau
ja vis naujų gyvybių.

Dauguma galvoja, kad JT 
jėgos Korėjoje turi nelaukti 
nė minutės ir mestis į didžiau 
šią ofenzyvą, praskinant ke
lią iki pat Yalu.

Tai gal būtų puiki idėja, 
bet... Tokius pasiūlymus duo
da tie, kurie visai nepažįsta 
Korėjos karo sąlygų.

Paskutiniom savaitėm krū
vini mūšiai “trikampy” įrodė, 
kad beveik neįmanoma užimti 
augštumas demarkacijos zo
noje tarp raudonųjų ir sąjun
gininkų pozicijų, nerizikuojant 
susilaukti didelių nuostolių.

Kiek tūkstančių sąjunginin
kų kareivių reikės pakloti ko
vos lauke, jei bus bandoma 
raudonuosius nustumti iki 
Mandžiūrijos sienos?

Vakariniame fronte, pavyz
džiui, kur yra .Taedok kalnas, 
dominuojąs virš “Bunker” ly
gumos, kaip Empire State 
Building dominuoja virš New 
Yor.ko, Jungtinių Tautų armi
ja orarastu mažiausiai dvi di- 
vrdias. kol pasiektų, tikslą.

Tokia nuomonė vrą dange- 
Jio kariškiu. Panagiai yra ne 
vien tik vakaruos^, bet ir kito
je vietose, štai kodėl frontas 
s+^hiiizavod. nes yra kalnu, 
kuriu. rra5ii.mas kainuoia ne 
vieno ar kelih kareiviu gyvy-

bėmis, bet tūkstančiais...
Armija, kurią JT turi Korė

joje, yra gera, bet tas nereiš
kia, kad ji neįveikiama. Jos 
silpnumas tas, kad ji mažesnė 
už priešą skaičiumi, kuris pa
sinaudodamas derybomis spė
jo sustiprinti frontą žmonė
mis ir ginklais.

Komunistai silpnėja
Štai statistikos daviniai, ku

rie aiškiai parodo, kaip per pa
skutiniuosius ketverius metus 
komunistų skaičius vakarinė
je Europoje sumažėjo. •

Austrijoje *šiais metais liko 
tik 70,000 komunistų (1948 m. 
buvo 150,000), Belgijoje — 30- 
000 (100,000), Danijoje — 15,- 
000 (60,000), Prancūzijoje — 
400,000 (850,000), Italijoje — 
1,200,000 (2,300,000), Liuksem
burge — 200 (3,000), Olandijo
je — 22,000 (50,000), Norvegi
joje — 6,000 (40,000), Anglijo
je — 25,000 (60,000), V. Vokie
tijoje — 100,000 (300,000). .

Deja, rusų emigrantus ėda 
tas pats vėžys, kaip ir-- visus 
emigrantus, kai kur gal net 
daugiau ir už juos: susikaldy- 
mas, viepybės stoka, nesuradi
mas bendrų visus apjungian
čių šūkių ir bendros net lais
vinimo darbe kalbos.

Kiek rusų -emigrantų yra 
laisvajame .pasaulyje? Tarp
tautinio Darbo Biuro Ženevoj 
žiniomis, 1920 m. buvo apie 
2 milijonus. Bet, per antrąjį 
karą daugumai jų vėl patekus 
boEevikams, dabar bus gal ne 
daugiau kaip 300,000. Tačiau 
jų stiprumas ne kiekybėj, o ko 
kybėj, nes istorija žino atsiti
kimų, kur nelabai gausi gru
pė, išmušus lemiamai valan
dai, gali virsti labai svarbiu 
veiksniu ir atlikti, nepaprastai 
reikšmingą darbą. Dar svar
biau, kiek konkuruojančios 
grupės ar sąjūdžiai savo šū
kiais ir programomis patrauks 
į savo pusę žmonių paskiau, iš 
vadavus jų tėvynes nuo bolše
vizmo. Esmini’tarp senųjų ir 
naujųjų emigrantų skirtumą 
sudaro tai, kad pirmieji nėra 
dar kaip reikiant bolševizmo 
išgyvenę, o kiti — jį patyrė sa
vo kailiu iki kaulų smegenų.

Visų rūšių rusų emigrantai 
atmeta rusų nacionalinės val
stybės konceciją: jiems rūpi 
ne tik rusų tauta, bet visos 
Rusijos tautos. Todėl visi rusų 
emigrantai pretenduoja .kalbė
ti visų rusų tautų vardu.

PRO MEMORIA
New Yorke vokiečių k. lei

džiamo dienračio N. Y. Staats 
Zeitung und Herold sporto re
daktorius Max Behrens staiga 
susirgo ir mirė. Lietuviai fut
bolininkai New Yorke iš šio 
pajėgaus žurnalisto dažnai su
silaukdavo moralinės paspir
ties. Max Behrens prisimini
mas ilgai neišblės. iviars, mars, Kareiveiiai...

Visiems Rusija yra “jedina- 
ja nedelimaja”, kitiems ji 
reiškia to paties likimo ištik
tas Rusijos tautas, treti, vadi
nami “separatistai”, iš viso ne
nori nieko bendro turėti su 
“motina Rusija”. Pastarieji, 
priešingai kitiems emigran
tams, Sov. Sąjungą supiakdina 
su Rusija, o Sov. Sąjungos ve
damą užsienio politiką skelbia 
esant tiesioginę carų imperia
lizmo tęsėją. Ir rusams ligi šiol 
nėra pavykę tas “separatisti
nes jėgas” įjungti į vieną ben
drą antibolševikinį frontą.

“Separatistai” su nacionalis 
tais, tarp kurių pirmauja uk
rainiečiai, yra sukūrę daug ir 
vertingų organizacijų,' atme
tančių taip pat bet kokios fe
deracijos su rusais ryšius ne 
tik dabarty, bet ir ateity aiš
kiai pasisakydami -už visišką 
atskiroms Rusijos tautams Jais 
vės suteikimą.

Senųjų emigrantų būdinga 
žymė — galvojimas: “kur mes 
esame — ten ir Rusija”. Nors 
ir netekę senosios teritorijos, 
jie mėgina atsikurti “Rusiją 
už jos sienų”. •

Visus rusų emigrantus gali
ma klasifikuoti taip: -1) mo- 
narchistai, kurių svarbiausias 
svorio centras yra Vokietijoje, 
2) liberalai su svorio centru 
Prancūzijoje ir 3) socialistai, 
kurie gravituoja į kapitalisti
nes JAV. Kaip vyksta įsikūru
siuose kraštuose jų asimiliaci
ja, rodo vis mažėja rusų kny-' 
gų, laikraščių ir kitokių leidi
nių tiražai. Praktika parodė, 
kad rusų emigrantai “neskaito 
nei rusų laikraščių, nei savo 
knygų”. Todėl jų rašytojai tu
rėjo veržtis į svetimas' kalbas.

Senųjų emigrantų vadovy
bėj kaip buvo, taip ir pasiliko 
“žmonės su vardu”, visokie 
ekscelencijos: monarchistų — 
Skaržinskis, gen. Krasnovas, 
liberalų — Miliukovas, Melgu- 
novas, Kereskis, socialistų — 
seni revoliucininkai Abramovi
čius, černovas, Sensinovas.

Naujieji emigrantai pasiro
dė ne tik gausihgesni, bet ir iš 
esmės skirtingi, jie Į emigran
tų eiles pateko daugiausia įvy- 
kių sūkurio išsviesti, patys pa
žinę savo tėvynėje . realią bol
ševizmo tikrovę, daug gaiva- 
lingesni, aktyvesni ir. kovingi, 
daug realesni už . pirmuosius. 
Išskyrus “Kovos Sąjungą?’, jie 
taip -pat dalyvauja visose sro
vėse ir sąjūdžiuose, nors jų 
vadovybėse vis tiek paliko se
nieji: socialistams, menševi
kams vadovauja Abramovičius, 
Nikolajevskis, socialistams re- 
voliucininkams — ' Cėrnovas, 
Sensinovas, monarchistų vyr. 
tarybai — Skaržinskis arba jų 
karminiams junginiams —did. 
kunig. Andriejus, . gen. van 
Glazenappas, gen. Archangels- 
kij, resp. liberalams,.. Išlaisvi
nimo Sąjungai >— Meigiinovas,

Laiškai nuo Pacifiko (11) Bronys Raila
» -

BUKAS PAGONYBĖS ĮŽEIDINĖJIMAS
Neseniai esu gavęs rimto 

, žmogaus rimtą laišką, kuria
me jis, tarp ko kita, klausia, 
ar tikrai esu pasidaręs pagoni
mi, o gal net stabmeldžiu, jei 
taip ginu senovės lietuvių re
ligiją ir Alanto romano idėjas.

Visokiam nesusipratimui už
baigti, norėčiau viešai pasaky
ti, kad jei aš abejoju ne vie
nos dar gyvuojančios religijos 
principais ar kaikuriomis dog
momis (o tų religijų, kaip ži
noma, yra labai daug), tai dar 
daugiau abejočiau jau išnyku
sių pagoniškų ar stabmeldiškų 
religijų teologijomis. Marijonų 
Draugo raštininkai, apšaukda
mi mane pagonimi, nukalbėjo 
visai paikai.

Nedaryčiau skirtumo ir tarp 
pagonybės bei stabmeldybės. 
Tai tik truputį skirtingi to pa
ties fenomeno pavadinimai. 
Abu netikslūs, ypač kas liečia 
senovės lietuvių religiją, ta
čiau iš bėdos galima jais nau
dotis, geresnių terminų netu
rint.

Aš tik maniau, kad respek
tuojant žmonių ir tautų religi
nius jausmus, reikia ginti ir 
senovės lietuvių tikėjimą, tru
kusi Šimtmečius, o gal ir tūks
tančius, teikusį mūsų aisčiu

giminei dvasinės stiprybės, ku
rį dabartinio mūsų Viduram
žio savieji kryžiuočiai pradėjo 
stačiai neleistinai įžeidinėti.

štai vienas pavyzdys iš dau
gelio...

Religinėje skiltyje, Rimties 
Valandėlėje, Draugas (52. V. 
31) net taip rašė:

—“Ateistinis komunizmas y- 
ra formalus pagonybės recedy- 
vas (t. y., tikras ligos ar nusi
kaltimo pasikartojimas, mano 
past.), (1) jis praktiškai reiš
kiasi žmogus sužvėrėjimu,. 
(2) masės žmonių bėgo ir bėga 
i vakarus”nuo supagonėjusių ir 
sužvėrėjusių valdžios žmonių, 
kurie 3) socialinį gyvenimą pa 
vertė pragaru žemėje, tad (4) 
katalikai negali jausti nė ma
žiausios simpatijos lietuviškos 
pagonybės ideologams, nes (5) 
lietuviška pagonybė savo esme 
negali būti geresnė, negu bet 
kokių pagoniškų Lietuvos oku
pantų” (!!!).

žodžiu, kadangi vėliausieji 
kunigaikščiai Vytenis, Gedimi
nas. Algirdas, Kęstutis ir Vy
tautas dar buvo pagonys, tai 
jie negalėjo būti geresni už 
Himlerius ir Berijąs, ir ko ge

ro, tai buvo tik sužvėrėję Lie
tuvos okupantai..;

Kaip čia pasakius, atrodo, 
kad Rimties Valandėlės kolum 
nistas gal jau kiek savo karšt
ligėje nebeatsikartoj a...

Daug daugiau mane nuste
bino blaivai galvojančio ka
nauninko V. Zakarausko straip 
snis apie krikščionį — stab
meldį (Draugas, 52. *VII. 26). 
Ilgas apologetiškas straipsnis 
apie tai, kada krikščionis savo 
gyvenime elgiasi taip, kaip 
stabmeldis...

Čia skaitome nuostabiausius 
negirdėtus dalykus.

Pavyzdžiui. Stabmeldžiu iš
virtęs krikščionis savo laiko 
skiria “tik 5% dvasios reika
lams ir 96% kitiems”... O kas 
yra stbmeldiškoji dvasia? Tai 
tokia dvasia, “kuri įsikūnija 
egoizmu, tuštybe, lėbavimai ir 
pan.” (!)... “Stabmeldžiui mo
terystės gyvenimo šventumas 
nieko nereiškia. Skyrybos ir 
skyrybos ir dar kartą skyry
bos. Rodos, kad šeimos gyve
nimas jam būtų lyg koks vieš
butis ar pensionas”...

Kaip stabmeldžiu pavirtąs 
krikščionis supranta poilsį? 
“Jis jieško poilsio lėbavimuo-

se, triukšmingose linksmybėse, 
aistrų dirginime, nervų erzini
me ir tt.” (!) O jo viešasis gy
venimas? “Ten nėra Jokio reli- 
liginio atspalvio”, — aiškina 
kanauninkas.

Didysis prūsų dieve Occopir- 
mai, — nejaugi galima prieiti 
apie tave ir ligi tokių teorijų?

Niekas neabejosim, kad bu
vo gerų ir blogų stabmeldžių 
ar .pagonių. Visi žinom, kad 
buvo ir yra gerų ir blogų krikš 
čionių.

Tačiau... Kuriam gi tikslui 
gerose mokyklose mokoma sa
vo vaikus pažinti pagonių ir 
stabmeldžių Homero, Pindoro, 
Sofoklio, Plato ar Aristotelio 
raštus? Ir kam Katalikų Baž
nyčia pasisavino “pagonišką” 
lotynų kalbą, kuria buvo para
šyti gražiausi senųjų pagonių 
stabmeldžių romėnų poezijos 
ir mokslo veikalai? Kuris civi
lizuotas žmogus nėra gėrėję
sis Virgilijaus, Ovidijaus, Ho
racijaus poezijomis, Senekos 
Marko Aurelijaus filosofijomis, 
Sallustijaus ar Cicerono pub- 
liclstikomis? Man būtų sunkų 
rasti ką gražesnio už Cicerono 
pasakytąją Arti j aus apgyni
mą...

Pagaliau, kad ir mūsų tau
tinės istorijos tėvas — Simą* 
n as Daukantas. Jo senovės 
Lietuvių BCDE neužtenkame 
vietų, kad, pvz., kur būtų tvir
tinama, jog mūsų pagonims

protėviams moterystės šven
tumas būtų reiškęsis, tik. skyry
bomis ir skyrybomis, viešbu
čiais ar pensionais... Priešin
gai’ Ir Simanas buvo juk ge
ras katalikas, ne pagonis.

Simanas Daukantas buvo ro
mantikas. Gal vietomis per 
gražiai išdabino mūsų pagonis 
kąją praeitį ir prosenelių tau
rų būdą. Tačiau ką neigiamo 
suradęs, jis nesuverte dėl to 
kaltės krikščionims. O ’ kan. 
Zakarauskas, suradęs ką krikš 
čionyse žemo, nedoro, neigia
mo ir blogo, nei nemirkteleda- 
mas tai suverčia stabmel
džiams, jų “stabmeldiškai dva
siai”. Tai tikrai “pagoniškas” 
metodas...

Prie ko čia stabmeldžiai,' jei 
.pats krikščionis per dažnai 
nusideda ar yra jau visai su
puvęs?

■ .■

Drauge su kanauninku Za
karausku esu nuliūdęs, kad 
“daug kas Šiandien krikičio- 
nies vardą nešioja visai neuž
tarnautai”. Gal ir aš pate, gal 
kartais ir kanauninkas..*

Prisidedu ir prie tolesnių iš
vedžiojimų, kad šiandien krik
ščioniškoji .kultūra pūva, išsi
gimsta, žlunga ir kad “krikš
čioniškojo pasaulio pražūties 
procesas eina ne iŠ orinės jo 
pusės, bet iš vidaus.”

Ir pabrėžiu kan. straips
nio patį tragiškiausią sa
kinį: “Laikas jau seniai pri-

Tautiniam Sąjūdžiui—vėl Ke- 
renskis, solidaristams — Bai- 
dalakovas, taut, patrijotams— 
Arčuk Deržavinas. Pačios nau
jausios laidos emigrantai 1951 
m. liepos mėnesį įkūrė savo 
sąjungą ir 'Munchene leidžia 
savo organą Svoboda, metusį 
aktyvistų šūkį: “Neužtenka tė
vynę ir laisvę tik mylėti —rei
kia už jas ir kovoti”. Tai jau 
per bolševikišką “naujųjų žmo 
nių fabriką” pervaryti emi
grantai: buv. komjaunuoliai, 
pionieriai, sovietiniai karinin
kai ir šiaip paprasti eiliniai pi
liečiai, susieti su Sovetų liau
dimi tampriais ryšiais, tačiau, 
nepaisant to, griežti ir radi
kalūs antibolševikiniai kovo
tojai.

Ar pavyks iš visų tų savy- 
tarpy besipešančių grupių ir 
grupelių, sąjūdžių ir tautinių 
išlaisvinimo centrų sudaryti 
vieningą kovos centrą, bendrą 
jų frontą? Ir ar tas susiskal
dymas, nesugebėjimas ar ne
noras Kbnsoliduotis, surasti 
vieningą kalbą net .tokiame 
svarbiame darbe, kaip savo 
krašto vadavime, yra būdingas 
tik vieniems rusams? Ar nėda 
daugiau ar mažiau tas pats 
vėžys ir kitų tautybių?

Kaip rusų emigrantai žiūri 
į Baltijoss respublikų ateitį?’ 
Nors tarp jų yra dar tokių, 'ku
rie ne tik Baltijos valstybes, 
bet ir Lenkiją išvaduotas iš 
bolševizmo nori vėl sugrąžinti 
“į vieną ir nedalinamąją Rusi
ją”, kiti, kaip Kerenskis ir net 
pats pretendentas į carų sos
tus Kirilas, kad ir atsargiai, 
■betgi pasisako už Baltijos kraš 
tų nepriklausomybę. Kur .pa
suks tie visi sąjūdžiai su laiku 
ir kaip galutinai susiformuos, 
parodys ateitis.

Adm. Kirko pasirodymas 
ukrainiečių kongrese New Yor
ke rodo, kad rusų įtaka Wash
ingtone mažėja. Nors ir nepa
vyko visas rusų grupes apjung
ti “po viena kepure”, tačiau 
amerikiečiai vis tiek nesiliau
ja rūpinėsi sudaryti vieningą 
antibolševikinį frontą, stengda 
miesi praktiniame darbe su
kasti.,,.kompromisinę .formulę 
tarp norinčių, -federalistiniąis 
pagrindais sudaryti “vieningą 
Rusiją” ir ukrainiečių vado
vaujamų tautybiųr kovojančių 
už Rusijos, imperijos panaiki
nimą ir jos suskaldymą į ats
kiras tautines vailstybes ar jų 
jungtinius.

Iš ukrainiečių pusės pareiš
kiama, kad tol, kol amerikie
čiai vykdys “bolševikų sulaiky
mo .politiką”, jie negalės dėtis 
į tokį .vieningą frontą, nes ta
tai neatneš jokios realios nau
dos pavergtosioms tautoms už 
geležinės uždangos, o nepaisy
mas atskirų tautybių interesų 
nuves ' į tokią pat nesėkmę, 
kaip ir po ąntrojo pasaulinio 
karo.

-i
brėndo nieko neslepiant kal
bėti tiesą, kad Vakarų krikščio 
niškajam pasauliui gresia žlu
gimas”.

Viešpatie augščiausias, tai 
kodėl pasigirdo tiek pykčio, 
.kada iš esmės tą pačią proble
mą savo romane iškėlė Vytau
tas Alantas? Kodėl kanaunin
kas nesudraudė tų esesininkų, 
kurie ėmė taip grakščiai purkš 
tauti prieš Alanto knygos re
cenzentą? Juk iš esmės tą pa
tį ir aš kalbėjau. Tik kiek švel
niau, nes sakiau, kad krikščio
niškoji civilizacija galbūt sun
kiai serga, o kanauninkas sta
čiai: jai gresia žlugimas’...

Kad krikščioniškoji civiliza
cija jau sunkiai serga, sutinka 
visi mokslo vyrai, gal išskyrus 
tik popiežių, Gobį, Stravinską, 
Alšėną ir Gediminą Galvą...

Nuomonės išsiskiria, kai pa
statomas klausimas: kaip gel
bėtis? Kanauninkas Zakaraus
kas ragina griežčiau laikytis 
kad ir už sunkiai sergančio, o 
Vytautas Alantas— už jau mi
rusio (dar tiksliau — nužudy
to)...

Nuo čia ir man darosi nebe 
visai aišku, kas būtų geriau: • 
ar žvirblis rankoje, ar briedis 
girioje?

Todėl tą klausimą narplioti 
paliksiu išmi n tingesniems ir 
daugiau laiko turintiems.
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KODĖL?
Mes kovojame, nes:

• Laisvi gimę, laisvi augę, 
branginame laisvę ir laisvi no
rime gyventi ir mirti.

• Trokštame gyventi tik lai 
svoje, nepriklausomoje, demo
kratinėje, vieningoje Lietuvo
je, kurioje gyvenimas grin
džiamas krikščioniškosios mo
ralės dėsniais, kurioje nėra jo- 
kių vergų — baudžiauninkų ir 
diktatoriškų satrapų — tironų, 
kurioje klesti ir tarpsta įvai-

. riausios kultūrinio gyvenimo 
ir kūrybinio progreso apraiš
kos, kurioje galima tikėtis įsta 
tymo teisingumu, laisvių ger
bimu, globa ir apsauga.

• Mes kovojame, nes priva
lome tesėti ir įvykdyti žuvusių 
už laisvę testamentą, išrašytą 
gyvybės krauju ir neišmatuo
jamo skausmo ir kančių raidė
mis.

• Mes kovojame, nes nori
me parodyti pasauliui, kad yra 
idealų, kurie įkvepia ir įgalina 
nykštuką milžinu darytis, duo 
da jėgų ir drąsos tiek, kad ga
lingas tironas nebežino kaip 
užgniaužti, jei dąr gėdijamasi 
viešai visus išsmaugti.

• Mes kovojame, nes tiki
me, kad kovojame ne vien tik 
už savo laisvę ir gerbūvį, o kad 
kovojame už visų brolių, už 
Tėvynės, už Lietuvos už visų 
nuskriaustųjų ir pavergtųjų 
idealus, teises ir teisingumą, 
kuriuos Didžiosios Vakarų De
mokratinės Galybės paskelbė 
iškilmingai pasauliui, pagrin
dė jų vertigumą karo metu ge
riausiųjų savo sūnų gyvybių ir 
kraujo milijoninėmis aukomis, 
sutvirtino milžiniškomis su
jungtomis pajėgomis, pergalės 
triumfu ir įrpdė tų idealų ver
tę ir prakilnumą sukurtomis 
kultūrinėmis vertybėmis bei 
iki šiol neįsivaizduojamo mas
to pažanga.

• Mes kovojame, nes nega
lime, neturime tiek jau jėgų, 
kad pajėgtume abejutiškai 
žiūrėti į merdėjančių kalinių, 
kolonas, į tremtinių ešalonus, 
į rusų infiltraciją visų gyveni
mo sričių ir jų brovimasį i kad 
ir mažiausį plyšelį, negalime 
ramiai žiūrėti į sistematingą 
ekonominį susinimą, alinimą, 
rafinuotą dvasios slopinimą ir 
nuodijimą, darant iš gyvo žmo 
taus —- žmogų vilką, t e treš
kant j gyventi šia diena, kurio 
idealas — duonos pluta, kuris 
nejautrus brolių ašaroms, ku
ris pasidaro robotas, kuriam 
nieko nėra brangaus, kuris 
nepažįsta dvasios vertybių, ku
riam krikščioniška moralė yra 
patyčių objektas, o viso centre 
— neišmatuojama baimė ryto
jaus netikrumas, drebėjimas ir 
vergiškas šunuodegavimas.

• Mes kovojame, nes mano
me ir tikime, kad gi ateis ka
da nors valanda ir: pasaulis 
pritruks kantrybės, nuplėš 
plėšriam tironui kaukę, suburs

' visas jėgas ir padės išlaisvinti 
milijonus pavergtųjų, kanki
nių, tremtinių, kalinių vergų, 
o tojp. kovoje mūsų kovos są
jūdis įgalins vieningomis gre
tomis nutraukti vergovės pan
čius ir pakilti po siaubo nak
ties naujam, atsistatymo gyve
nimui.

• Mes kovojame, nes Aukš
čiausias Pasaulio Valdovas į- 
sakė kovoti su pikto karalija 
ir kovoje kritusiems pažadėjo 
amžinos laimės ir garbės vai
niką.

• Mes kovojame, nes dar 
kol kas dėl siaubo neišėjome iš 
proto ir dar gyvi esame, — Ar
gi galime nekovoti?—

• Broliai mes. žinome kodėl 
kovojame. Žino ir mūsų Lietu
vos laukų, sodybų ir miškų že
meles sauja. Klauskit ir ji at
sakys. Ji atsakys, kad mes ko
vojame, nes jaučiame iš po ve
lėnos balsą verčiantį kovoti ir 
kad ta kova būtina.

• Broliai, mes kovojame ir 
žinome, kad “šiandien tu, o ry 
toj aš”—atsigulsime į Tėvynės 
žemę, bet, kad mūsų vaikai 
džiaugsis laisvės laime, kad 
atėjusi naujoji karta toliau 
varys Atstatymo darbą, toliau 
pastūmės kultūros pažangą.

• Mes kovojame ne už pos
tus ar pozicijas sau, o už gyve
nimą kitiems, už Tėvynės lais
vę ir už nemariuosius žmoni
jos idealus.

• Dėl to ta kova yra mūsų 
gyvenimas, o mūsų gyvenimas 
yra Tėvynės gyvenimas.

(Iš Lietuvos pogrindžio 
spaudos).

VATIKANAS IR “SKAJOJANČIOS LĖKŠTES”.,,
Kitų planetų gyventojai Adomo nuodėmės esą nepaliesti

I

“Skrajojančių lėkščių” rei
kalas vėl iškyla. Hipotezė, kad 
£ie .paslaptingi skraiduoliai 
gali būti valdomi marsiečių, 
randa net pritarimo Vatikano 
sluogsniuose.

Paskutiniajame Civitta Cat- 
tolica numery, apie ką trum
pai buvome užsiminę užprae- 
tame Vienybės numery, tėvas 
jėzuitas Grasso išvedžioja pa
sekmes, jei bus įrodyta, kad 
kitose planetose gyvena “žmo
giškos” būtybės. Prieš spaus
dinant tą straipsnį jėzuitų žur 
nale, sakoma, kad ji perskai
tęs pats popiežius ir ilgai tarė
si su savo patarėjais.

Tėvas jėzuitas Grasso paste
bi, kad klausimas apie gyvybes 
buvimą kituose pasauliuose 
jau seniai domina moksli
ninkus ir krikščionis. Bet da
bar pasirodžius šiems paslap
tingiems skraiduoliams klau
simas vėl iš naujo liko iškel
tas.

“Galimas dalykas, rašo T. J. 
Grasso, kad gyvybė yra ir ki- ' 
tur, negu žemėje, kuri turi fi
zišką kūną ir protavimo siste
mą gal kitokią negu mūsų, kad 
galėtų prisitaikinti prie tos 
planetos gyvenimo sąlygų, ta
čiau ji yra sudaryti iš kūno ir 
sielos, ir tuo ji atsako į api
brėžimą “žmogiška būtybei.

Grasso pastebi, kad moksli
ninkai dar neįrodė buvimą gy
vybės kitose planetose. Bet 
jie taip pat niekad neįrodė, 
kad ten jokios gyvybės negali 
būti. Tad šią valandą katali
kai yra laisvi sutikti ar nesu
tikti su “skrajojančių lėkščių” 
įnamiais. Galutinas žodis pri
klauso mokslininkams ir teo
logai teturi laukti jų sprendi
mo.

Best jei vieną dieną moksli
ninkai įrodys, kad kitos plane
tas yra apyventos “žmogiško
mis būtybėmis”, rašo Grasso, 
tas n^į dogmos, nei teologijos 
nepastatys į nepatogią padėtį.

Tačiau bus” sunku priimti 
šias būtybes į žemės žmonių 
tarpą, kurie yra kilę iš Adomo. 
Tos būtybės bus žmogiškos pa
gal mūsų išvedžiojimus, bet tai 
nebus įmonės 'kaip, .mes, nes 
reikia, .pripažinti, kad jų atsi
radimas gali būti žymiai se
nesnis.

šie gyvūnai, anot Grasso, 
nėra sutepti Adomo nuodėmės, 
jie nebuvo aplankyti Kristaus 
ir jų likimas neprilygsta mū
siškiam...

Bet Grasso nemano, kad er
dvės gyventojai bus ištrūkę ir 
Dievo globos.

“Dievas dėl jų galėjo reali
zuoti visai skirtingą planą, ne
gu jis mums skirtas”.

Ir jis mano, kad šie gyvū
nai turi laimingesnį gyvenimą. 
Gal būt, jie nežino kas tai yra 
ligos ir mirtis. Gal būt jie eko
nominį, ‘politinį ir mokslinį 
gyvenimą yra pasiekę iki to
kio laipsnio, koks mums yra 
uždraustas...

...Nebent jie irgi buvo palies
ti Dievo pykčio už kokią nors 
nuodėmę!

“Kas bebūtų, mūsų susitiki
mas su šiais . erdvių gyvento
jais, rašo Grasso, tegalėtų bū
ti labai vaisingu religiniame 
plane. Dešimt. Dievo įsakymų 
būtų bendri visiems ir mes ga
lėtumėme kolaboruoti, garbi
nant ir tarnaujant mūsų ben
dram Kūrėjui”.

Ne pirmą kartą katalikų dva 
siškiaį svarsto problemą, kad 
kitos planetos irgi gali būti 
apgyventos. Bendra nuomonė 
yra tokia, kad Dievas galėjo 
sukurti ir kitus “žmones”, ne
gu žemės /Kad Biblijoje apie 
tai nesakoma, ■ tai dar negali 
būti kliūtimi. .

“Dievas nepriverstas mums 
sakyti, ar jis yra sukūręs kitas 
gyvybes”, sako teologai.

Ką šiuo metu sako moksli
ninkai Į klausimą, ar kitos pla 
netos yra apgyventos?

Astronomai yra išstudijavę 
fiziškas sąlygas, kurios yra su
sidariusios apie kitas plane
tas. Jos įrodo, kad būtybės, tu
rinčios panašų mūsiškiam or
ganizmą, galėtų, gyventi Mer
kurijaus planetoje, kur tempe
ratūra yra ^vidutiniška. Tiesa,

aplink jį yra mažai vandens 
garu ir sveriama tik keturi de- 
šimdaliai to, kas žemėje. Pa
našiai galvojama apie Venerą, 
kuri turi labai daug angliarū- 
kščio. Kitos planetos, kaip Ju
piteris, Saturnas, Plutonas, 
Neptūnas yra šaltos, ten būna 
žemiau *nulio iki 300 laipsnių 
C ir .tokiu būdu žmogiškiems 
plaučiams darosi nepakeliama 
atmosfefra.

Mėnulyje, kur trūkstant orui 
ir vandens garams, žmogiškai 
būtybei neįmanoma gyventi. 
Bet Marse, priešingai, gali bū
ti tokie gyvūnai kaip mes. Tai 
planeta, kurios atmosferos są
lygos prilygsta žemei.

Vadinasi Marse ir Veneroje 
gali būti gyvybės, kurios nėra 
jau taip skirtingos nuo mūsų. 
Bet kaip jrodyti? Astronomai 
dar sako, kad be mūsų saulės 
sistemos yra kitų pasaulių, 
kurie gal nėra panašūs į mū
siškį. šiuose kituose pasauliuo
se (už saulės sistemos), nuto
lusiuose nuo mūsų per milijo
nus metų — Šviesos, gali būt 
būtybės, bet mums lieka pa
sitenkinti tik savo vaizduote, 
negalint gauti jokių konkrečių 
įrodymų.

Ar verta dėl to diskutuoti? 
Jei mes galėtumėme tikėtis, 
jog vieną dieną sueisime į kon 
taktą su Marso gyventojais, tas 
gal būt pakeistų t mūsų filoso
finius samprotavimus. Priešin
gai, mes niekad nežinosime ką 
galvoja tų -planetų gyventojai, 
kurias vos vos matome per ga
lingus teleskopus.

‘ Jie žaidžia su “atominiais” žaislais

Kapai kalba (2) Stasys Butkus

SU “SVIETO LYGINTOJU” RAUDONKRŪTINIU
Baudžiauninkų Drūktenių 

Juozas, nebepakentęs žiaurių 
ponų siutimo, pabėgo į kito 
apskrities miškus ir suradęs 
Raudonkrūtinio “plėšikų” bū
rį, į jį įstojo, kad galėtų drau
ge kovoti prieš ponus.

Apie garsųjį žemaičių plėši
kų vadą Blindą .plačiau Lietu
voje žino, bet apie tokį pat 
vadą Raudonkrūtinį žino tik 
žemaičiuose, taip pat ir Klai
pėdos krašte. Jis irgi turėjo # 
didelį būrį kovotojų, anais lai
kais plėšikais vadinamų. Tai 
nebuvo plėšikai, bet šių dienų 
terminu — partizanai, susibū
rę kovoti įprieš žiauriuosius 
dvarininkus. Dar juos vadin
davo “svieto lygintojais.” Jie 
keršydavo už baudžiauninkų 
skriaudimus, .turtingus apiplė
šę, sušelpdavo neturtinguo
sius. Raudonkrūtinis turėjo 
šūkį: “Nuo kalnų kasu —J dau
bas metu.” Tai buvo jo kovos 
programa.

Raudonkrūtinis buvo kilęs iš 
bajorų. Jo tėvas turėjo dvarelį 
Raseinių aps. ir buvęs žiaurus 
savo baudžiauninkams. Savo 
sūnaus ' aidėjimu nesirūpinęs. 
Raudonkrūtinis mėgo daug 
skaityti, pažinojo laisvųjų plė
šikų gyvenimą ir Prancūzų re
voliuciją. Jo pavardė buvo 
Vaitkus. Dar vadinosi Apynė
liu (tur būt, slapyvardis).

žmonės jį praminė Raudop- 
krūtiniu, nes dėvėjo raudoną

liemenę.
Raudonkrūtinio būryje buvo, 

kieta drausmė, kaip kariuome
nėje. Kai rusų valdomoje že
maičių dalyje pasidarė jam 
pavojinga (pradėjo persekioti 
rusų policija ir kariuomenė), 
su savo būrio likučiais persi
kėlė į Klaipėdos kraštą. Bet 
ir čia jį persekiojo. Sunkiai su
sirgęs gulėjo netoli Lauksar- 
gės vięnoje-pirtyje. Jį užklupo 
vokiečių policija, suėmė ir per
davė rusams. /Tauragėje rusai 
sergančiam’.Rudonkrūtiniui į- 
kirto 200 rykščių, manydami, 
kad ligonis -neišlaikys. Toks 
buvo rusų teisme sprendimas.

Raudonkrūtinis rykštes iš
laikė ir dar nurėpliojo iki ar
timiausios žydo karčiamos 
alaus išgerti. Tai matydami, 
rusai papirko karčiamininką į 
alų nuodų įdėti. Išgėręs iš
nuodyto alaus, po 15 minučių 
mirė. Tai buvo apie 1850 me
tus.

Takiame būryje tarnavo ir 
mūsiškis Drūktenių Juozas. 
Jis paliai Kurtuvėnus turėjo 
mylimą mergaitę Verutę* Po
nai ją išniekino ir norėjo ap
vesdinti su daug senesniu bau
džiauninku. Nebepakeldama 
tų smūgių, dieną 12 vai. nubė
go į Pumpurio ežerą ir ten pri- 
siglrdė. Jos lavono niekas ne
besurado, nes kalbama, kad 
Pumpuris turįs du dugnus.

Po to žmonės kalbėjo, kad 
dieną 12 vai. ji iškildavo į eže
ro paviršių ir pindama įplau
kus šaukdavosi: “Juozeli, tu 
mano Juozeli, ateik mano var
gelį įveikti, mane iš bėdų iš
gelbėti’” Po Juozo mirties ji 
nebeiškildavo ir nebešaukda
vo.

O Juozas mirė dėl savo Ve
rutės.

Jis, sužinojęs savo Verutės 
nelaimę, pasiskundė Raudon- 
krūtiniui. Nutarta dvarininkui 
atkeršyti. Visam būriui vykti 
ir atvirai dvarą pulti buvo la
bai rizikinga. Tuomet Kurtu
vėnų miestelyje stovėjo nuo
latinė rusų kariuomenės įgu
la. Dar ir iki šiol tebestovi šios 
įgulos liekanos: dveji akmeni
niai namai. Nutarta vykti tik 
keliems vyrams ir slapta at
likti keršto žygį.

Jau vakare Juozas su dviem 
savo draugais pasiekė Kurtu
vėnus. Čia jį pažino ir kažkas 
išdavė ponams, o šie puolėsi 
pas įgulos viršininką pagalbos 
prašyti. Kareiviai buvo pakelti 
ant kojų. Prasidėjo Raudon
krūtinio vyrų medžioklė.

Vyrai, pajutę pavojų, pabėgo 
Vilkiškės miško link. Kiti du 
laimingai paspruko, bet Juo
zas buvo sunkiai sužeistas. 
Kitą dieną pagal kraujo pėd
sakus Juozas buvo rastas ne

Tai Nepriklausomos Lietuvos “amazonės”. Kur jos dabar? Ar yra bent viena jų čia 
Amerikoje. Atsiliepkite. .

ANGLIJA RUOŠIASI KARŪNAVIMO IŠKILMES
Kur sutalpinti 600,000 svečių, kada viešbučiuose tėra 40,000 kam

barių? — Anglai reikalauja, kad iškilmės būtų televizuojamos
Kada Anglijoje buvo suma

žintas savaitinis sviesto davi
nys iki aštuntadalio svaro, an
glai tylėjo, kada buvo nutarta 
teduoti kiekvienam anglui tik 
po vieną -kiaušinį, anglai nie
ko nesakė, kada cukraus davi
nys buvo dar labiau sumažin
tas, anglai buvo -pasiruošę vi
sokiems pasiaukavimams, su
tiko mažiau gerti arbatos, tei
singiau pasakius, gerti silpnes
nę arbatą, bet kada karališkų-

Elzbieta II-ji

jų rūmų maršalka Norfolko ku 
nigaikštis pranešė, kad Elžbie
tos karūnavimo iškilmės nebus 
perduodamos per televiziją, an 
glai sukėlė audrą.

Viri Anglijos gyventojai 
prieš tokį suvaržymą sukilo 
pastebėdami Churchilliui, jog 
monarchija yra konstitucinė ir 
vyriausybė turi atsižvelgti į pi 
liečiu daugumos norą. 7 ‘

Kodėl šis uždraudimas? Ko
dėl Ncrfolko kunigaikštis ne
nori perduoti per televiziją iš
kilmes?

Aiškinama tuo, kad iškilmės 
nustos viso savo šventumo, ka
da bus’ žiūrima kokioj nors 
karčiamoj, jog karalienei sun
ku bus visą laiką išbūti prieš 
televizijos kameros objektyvo 
akinančioje šviesoje, paga
liau, per televiziją kiekvienas 
galės stebėti jos mažiausį ju
desį. O yra žinoma, kad kara

lienė mėgsta pakrapštyti no- 
si- į l’.-

Bet šis įvykįą.pęręjo ir į po
litinę plotmę. .Darbiečiai ipąr- 
lamente pasisakė, kad iškil
mės būtų perduodamos .per te-' 
leviziją tiesioginiai, bet nefil
muojant. '

Churchillis turėjo nuramin
ti parlamentą.

“Ag tikiuos, kad kiekvienas 
galės matyti iškilmes taip, 
kaip tie, kurie bus katedroje”.

Karūnavimo iškilmės ang
lams sukelia ir kitas proble
mas. Londone laukiama apie 
600,000 svečių, tuo tarpu, vieš
bučiai teturi tik 40,000 kamba
rių!

Nežiūrint, kaip anglai yra 
susivaržę m išlaidomis, karū
na virųp iškilmes' žada daryti 
iškilmingas. Jei Jurgio Vi ka
rūnavimas valstybės iždui at
siėjo apie porą milijonų dole
riu, tai Elžbietos karūnavimas 
atseis 6 milijonai dolerių.

Bet investuodami tokią su
mą, anglai tikįs! ^atsigriebti įš 
turistų.

Į Westminster!© katedrą, ku 
rioj buvo karūnuojami visi 
Anglijos karaliai (išskyrus Ed
vardą V, -kuris buvo nužudy
tas prieš iškilmes ir Edvardą 
VIII, kuris ^bdikavo) telpa tik ' 
3,000 žmonių, dabar gi norima 
sutalpinti 8,000! _

Nors birželio 2 diena dar- to
li, bet jau dabar visi anglai 
kalba apie tą dieną, kaip apie 
didžiausį įvykį, niekuo kitu 
nesidomėdami.

begyvas netoli Pumpurio eže
ro. Ilgai, matyt, pilvu slinko 
artyn ežero, kol nebeteko jė
gų. Palaidojo kapų pakraštyje 
už griovio, nešventintoje vie
toje, kur laidodavo .nelaiminga 
mirtimi mirusius arba -velyki
nės išpažinties neatlikusius.

Baltas, kaip obelis senelis, 
drebančia ranka laikydamasis 
ant lazdos, mano sutiktas ka
pinėse, kapų kalba kalbėjo, 
ieškodamas Juozelio kapo:

— Vaikeli, rodos, čia Juoze
lio kapas, o gal va čia. Ilgi 
metai. Jau nebežymu. O ir 
mano akys prigeso, gerai ne
beprimato, ir galvelė susilpnė
jo. Sako, jis buvo plėšikas. Jam 
šventos žemelės pavydėjo. Kur 
ten jis bus plėšikas. Doras vai
kas buvo. Tik jis buvo svieto 
lygintojų kariauninkas. Ig ba- 
gotų ėmė '— bėdniems davė.
UŽ IŠGELBĖJIMĄ 
PUODU GALVON

Dar šviežias kapas, tik prieš 
pat pirmąjį pasaulinį karą su
piltas. Svyruoja viena kita gė
le, o jas stelbia laukinė žolė, 
šiame kape užmigo 90 metų 
amžiaus senutė Chomskienė, 
kuri jau prieš 70 metų iškil
mingai buvo vežama mirti.

Ji buvo .nuo Bazilionų pusės 
ir iš mažens pažįstama su ma
no mamyte, todėl dažnai užei
davo pas mus nakvoti. Buvo 
pikta senė. Mokėdavo drauge 
ir melstis, ir .keiktis. Augšto 
ūgio, todėl i pat amžiaus galą 
vaikščiodavo pasiremdama 
aukštų kojų kėde. Lazdos jau 
nebenulaikydavo jos polinku- 
sio liemens.

viešai 
ir baž- 

vietą.

vinas vyras, susiėmęs galvą, 
sudejavo: “Ragana, tu, raga
na ! Aš tave nuo mirties išgel
tę jau, o tu mano galvą puodu 
daužai.”

— Ar aš prašiau, kad tu ma
ne išgelbėtumei! —“atkirto ji.

Ar tokiomis '-mirties baus
mėmis bausdavo “'lik bau
džiauninkus, ar Ar’ bajorus, 
kada dar liudytojai buvo gyvi 
— nepasiteiravau. Chomskie— 
nė, o gal tik Chomskis, atrodė,\ 
galėjo būti bajorai. Pati 
Chomskienė kalbėdavo-Ir mel
sdavosi lenkiškai ir "šiaip savo 
išvaizda atitiko žemaičių plik
bajoriams.

Mano mamytėj1 pasakojo ir 
apie vieną jauną vyrą, tokia 
bausme nubaustą. Vežant jį 
nužudyti, viena sena našlė tris- 
kartus metė ant jo nosinaitę, 
norėdama išgelbėti. Kiekvieną 
kartą pasmerktasis pakeldavo 
galvą ir pamatęs seną moterį, 
vėl padeda va galvą. Geriau su

Dar baudžiavoj laikais mūsų 
apylinkėje (o gal ir visoje Lie
tuvoje. Nežinau.) buvo papro
tys bausti mirtimi vyrus ar 
mergaites, sunkiau nusikaltu
sius doros įstatymams. Pavyz
džiui, jeigu vyras išprievartau
davo moterį, arba mergaitė 
nužudydavo savo naujagimi. 
Arba kitokius panašius nusi
kaltimus padarydavo.

Nuteistasis būdavo 
vežamas per kaimus 
nytkaimį į nužudymo
Mirties vežimai būdavo aukšti 
ir pasmerktasis ant jų gulėda
vo kniūbsčias. Tokį pasmerk
tąjį, jeigu jis būdavo nevedęs 
(ar netekėjusi), galėdavo nuo 
mirties išgelbėti. Nete
kėjusi ar našlė (ar nevedęs) 
užmesdavo nosinaitę ant ve
žamo pasmerktojo galvos, šis 
galvą pakeldavo, vežimas sus
todavo ir leisdavo pasmerkta
jam nulipti. Tuoj pat pas
merktąjį ir gelbėtoją nuvesda
vo į bažnyčią ir ten be jokių 
pasiruošimų sujungdavo mo
terystės ryšiais. Iš bažnyčios 
grįždavo laisvi į gyvenimą.

Tokia mirtimi buvo pasmerk 
ta ir ši senutė, kai dar jauny
stė joje siuste siuto. Veža ją 
per kaimus ir Bazilionų mies
telį mirti. Sutinka mirties ve
žimo eiseną jaunikaitis Chom- 
skis ir pagailo jam mergaitės-—^ • 'Tiužudžias. jie patelio 
Užmetė ant jos galvos nosinai
tę, ši pakilo, nusišypsojo 
tuoj pat abu buvo nuvesti į 
bažnyčią jungtuvėms.

Matyt, ji ir jauna buvo pik
ta. Kartą susipykusi su savo 
vyru, metė puodą galvon. Kru-

vesti. Tik 3 kartus buvo gali
ma bandyti gelbėti. Sena mo
teris, tai matydama, verkė:

—Vaikeli, aš tavo žmona ne
noriu būti, bet tik išgelbėti. 
Galėtumei gyventi, kaip tau 
patinka. Galėtumei manęs ne
žiūrėti.

Mirties vežimą visą laiką ly
dėjo du balti karvehaL Jau-

ir
aukštyn ir nulėkė, žmonės, tai 
matydami, kalbėjo, kad jau
nuolis buvo nekaltas.

Kitą savaitę: NEIšLAUtt
PONAS “PRAVOSLAVIŠKO”



KAINA $10.00
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Prašau atsiųsti ....... egz. lietuvių simfoninės muzikos
plokštelių. Rankpinigių siunčiu $ Likusius $ su 
persiuntimo išlaidomis sumoku, plokšteles pristačius, COD.

130 West 57th Street,

WAGNER THEATER
KASDIEN DVI FLLMOS VOKIEČIŲ KALBA 

PASAULINĖ KRONIKA
JAUKI KINO TEATRO SALĖ

Fllmos keičiamos penktadieniais visai savaitei 
110 WYCKOFF AVE.. BROOKLYN, N, Y.
Kasa atidaryta 1 vai. kasdien. Tel. HE 3 261 3

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

86 ™ ST. CASINO TEATRAS
210 East 86th Street BUtterfieid 8-0561

Nuo lapkričio 21 iki 27 d.
PIRMĄ KARTĄ AMERIKOJE

Nepraleiskite progos įsigyti pirmąjį leidinį

LIETUVIŲ SIMFONINĖS 
MUZIKOS PLOKŠTELIŲ j

Ijt , / ji įn»ąr?i»

• ®

M

-4HL

LIETUVOS KARIUOMENES PIRMOSIOS DIENOS

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

Rapsodija
SIMFONINĮ ORKESTRĄ r

diriguoja
JERONIMAS KAČINSKAS

Išleidžiamas ribotas skaičius — kiekvienas egz. numeruotas

PRADŽIAMOKSLIO 
AUŠRELĖ 

I-ji dalis

JAU GAUNAMA

Leidykla PATRIA
P. O. Box 1291 

STAMFORD, CONN.
Tel. 48-2460

Telefonas^’ EVergreen 7-7411 
KLEEN KOL COAL CO.

LISAUSKO ANGLIŲ KOMPANIJA <
Anglys, Coke ir Aliejus

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

65-43 Grand Ave., ’ TWining 4-8087 Maspeth, N. Y:
Telejonuoti to S vai. vakarais

“DER HOCHOURIST”
Su Joe Stockel — Trude Hesterberg — Alice Treff — Margo Hielscher 

Kurt Muller Gaf — Josef Eichheim
‘‘HALLO, FRAULEIN”
Su Margot Hielscher — Hans Sohnker — Peter van Eyck —
Bobby Todd

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
AUTO PAINTING

D U C O 
REFINISHING 

1506-16 MYRTLE AVENUE 
Bet. Gates Ave. and Linden St. 

BROOKLYN, N. Y. 
EVergreen 6-6438

* * ii * *

(Atkelta iš 3 psi.)
Vokiečiai spyrėsi prieš ka

riuomenės sudarymą. Be pini
gų ir ginklų sunku kas pradė
ti. Bet tos kliūtys pašalinamos. 
Vokiečiai pranešė, kad nieko 
neturį prieš Lietuvos kariuo- 
menę. Dėl ginklų nevisiškai 
aišku.

Pinigų galima bus gauti vie
ną milijoną per savaitę. Pir
mas milijonas šeštadienyje.

Iki šiol daroma tik paruo*Šia- 
mas£š darbas. Jau yra padėtas 
pamatas pirmam Lietuvos 
pulkui. Bet tai negreitas dar
bas, gali būti pavojaus ir iš 
savo kariuomenės pusės. Ka
riuomenės turi būti ištikima. 
Ji turės prisiekti laikinajai 
konstitucijai. Bet priimami tik 
žinomi žmonės. Reikia orga
nizuot kariuomenę vietose, kur 
galima gauti žinių apie kiek
vieną kareivį. Pirmas mankš- 
tinimas bus pradėtas vietose. 
Tik tie, kurie bus rasti tinka
mais, galės būti gabenami į 
centrus. Kartu eis ir tolimes
nis darbas organizuojant pa
galbines dalis.

Nieko realaus 
džia padaryta, 
trukus sudaryti 
są. Daugiau nė
lykas ne skaičiuje, 
ciplinoje. Su gera kariuomene 
galima apseiti mažesniu skai
čiumi. Ypač sunku su geležin
kelių batalijonais. Sunku būtų 
kalbėti apie kariuomenės reik
šmę be geležinkelių. Sunku su 
karei viii transportu. žmonių 
čia' maža, trūksta specialistų. 
Kiek tai svarbus dalykas, ga
lima patirti iš to, kad vokie
čių kareiviai nesugeba saugo
ti geležinkelio. Tas darbas 
sunkus ir tegalimas varyti pa
mažu.

Vidaus apsauga Vidaus Rei
kalų Ministerijos žinioje, čia 
kyla ginčų su vokiečiais. Gau
tas vokiečių raštas, kad kreis- 
haupatmanai turėtų vidaus 
apsaugą savo žinioje. Yra 
kliūčių su ginklais. Milicija tu- 
ęės susiorganizuoti po kelių 
savaičių. Apie tai, kas daroma, 
bus pranešama Tarybai, kiek 
ji apie tą norės žinoti.

negalima. Valstybė reikia rim
tai kurti.

gerų organizatorių, 
tarpe nėra * rimto 
Reikalaujama 100.-

LIETUVIŲ RADIJO PROGRAMA
JUOZAS GINKUS, VEDĖJAS

SESTADIENIAIS, NUO 2 IKI 3 VAK PP. *
IS WWRL, 5000 kcl.

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

nešti atmetus štabo neskelbti
nas žinias.

A. Stulginskis sutinka, kad 
Lietuvai nepakaks jėgų pačiai 
gintis. Prieš susidarysiant val
džiai buvo apsaugos komisija, 
kuri parodė daug veiklumo, 
susisiekiant su provincija. Su
sidarius valdžiai, ji perdavė 
savo darbus Ministerijai, čia 
darbas lyg ir sustojo. Iš pro
vincijos atvykstantiėji žmonės 
negalėjo sužinoti, kas daryti. 
Dabar karo apsauga veikia ne
vykusiai. Pakviesti žmonės 
nemoka lietuvių kalbos, reika
lauja rusų kalbos raštinėse. Jų 
uždavinys kartu su Denikinu 
kovoti prieš bolševikus. Jie 
proteguoja rusus, lietuviams 
neaiškiai atsakinėja.

Yra skyrių, kurie tik rusams 
daromi, pavyzdžiui aviacijos.

Toksai rusų kišimasis pasiekia 
to, kad net mašinistes ruses 
kviečiama.

Lietuviai apicieriai nepaten
kinti tais žmonėmis, kurie da
bar yra pirmose atsakomingo- 
se vietose. Į karo tarybą priim
ti civilių žmonių ir neduoti pir
mų vietų rusams.

O tuo tarpu žinios liūdnos. 
Lenkai smelkiasi Gardino link. 
Vilniuje knibžda legionininkų, 
kurie vieną gražią dieną nu
ginkluos vokiečius, kurie jau 
dabar svyruoja, ar verta jiems 
ginti tą Vilnių. O tasai svar
bu, turint galvoje konferenci
ją. •

Buvo sakyta, kad negalima 
buvo sudaryti milicijos. Bet tai 
galima buvo padaryti. Paskui 
gali būti per vėlu. Galima bu
vo daugiau padaryti, jei būtų 
kreiptasi i žmones. Upas šaly
je palankus. Praleista daug 
laiko.

A. Voldemaras: Klausia iš 
kur gavo A. Stulginskis tų ži
nių, nes tai išmislas. Viešus 
paskyrimus aš pasirašau. *Iš 
kur tos žinios? ,

A. Stulginskis. Gerai, aš pra
nešiu.

A. Voldemaras. Kadangi 
Stulginskiui sunku, tai aš pra
nešiu. šaltiniais turi būti ma
no Įsakymai, priešakyje stoviu 
aš. Vyriausiojoj Taryboj sėdi 
lietuviai. Pirmininko pareigas 
pildo Galvydis.

Mums reikia kreptis i sve- 
« timtaučius. Vaduotis gandais

Lietuvių karininkų tarpe ne
sirado 
Projektų 
projekto.
000 pūdų benzino. Nėra orga
nizuota intendatūros, . naudo
jamasi pasenusioms, netinka
moms žinioms. Tada pradėta 
ieškoti tinkamų žmonių rusų 
tarpe.

Aviacijos skyriaus nėra. Jei 
organizacija ėjo pamaži, tai 
karininkų kaltė. Karininkų 
projektus galima pamatyti. Ir 
tada pasirodys, kad neapsiei
sime be svetimtaučių. Pirmoje 
eilėje bus priimami gudai, pas
kui žydai. Lietuvių karininkų 
tarpe nėra specialistų. Lenkai 
įtartini.

Jei organizuoti kąriuomenę, 
tai neišvengsime svetimtaučių. 
Su viena kalba neišmisi. Gudi
joje reiks vartoti gudų kalbą. 
Svetimtaučių .neišvengsi. Ma
no buvo paskirtas generolas 
Kondratavičius — gudas. Ofi
cialaus paskyrimo dar neturi, 
žmogus labai doras. Be manęs 
nepadarė nė vieno paskyri

mo.
Mes imam ir Prūsų lietuvius, 

reikės imti ir vokiečių karinin
kus.

Reikia žiūrėti realiai į savo 
■ jėgas. Tik paaiškėjus lietuvių 

karininkų projektams, bus 
kviesta svetimtaučiai. Prašy
čiau nesinaudoti žiniomis iš 
drumstų šaltinių.

Tolimesnės tuo klausimu 
diskusijos buvo atidėtos kitam 
posėdžiui.

Gruodžio mėn. 2 d. posėdyje 
žodį gauna Čarneckis.

V. Čarneckis. Apsaugos Mi- 
nisteris mus nuramino, rusiš
kais žodžiais tariant “na šip- 
ke vsio spokoino.” Apie ap
saugą kalbama labai seniai, 
bet apčiuopiamo darbo nema
tome. Kariuomenės būriai tuo 
tarpu galėjų lavinsi be ginklų.

Lenkai organizuoti, jie turi 
savo štabą ir lėšų. Apsaugos 
.ministerija veikia per daug lė
tai Karo komisija nežino, kur 
baigiasi jos. kpmpentencija, o 
kur prasideda” generolo Kond
ratavičiaus kompetencija. Da
bar niekas nežino, kas yra 
vykdomuoju organu, — ar ka
ro .komisija ar gen. Kondrata
vičius. Tam generolui • labiau 
rūpi bolševikai, negu Lietuvos 
nepriklausomybė. Ukrainoje 
buvo tas piS rusų apicieriai 
tam tikrais-tikslais buvo 
siplakę prie ukrainiečių, 
saugos ministeris siūlo 
merkti akis ir į lenku ir į r 7
pavojų. Reikėtų daugiau dė
mesio atkreipti į lietuviu gai
valą, kuris gal neturį didelių 
rangu, didelių kvalifikacijų, 
bet užtai karštai yra atsidavęs 
savo tėvynei.

Stulginskis. Apsaugos mi
nisteris tvirtino, kad jokie 
svetimtaučiai neveda jokio ap
saugos ministerijos skyrių. 
Tuo tarpu ir visas inžinerijos 
skyrius ir visa intendantūra y- 
ra apsodinti rusais. Nėra jo
kios garantijos, kad vokiečiai 
neįsileis į Vilnių lenkų. Jie da
bar nelinkę kariauti — nusi
leidžia tiems, kurių bijo. Kaip 
mes galime sudaryti valstybės 
kariuomenę, jei vieni Lietuvos 
piliečiai žiūri į Varšuvą, o kiti 
į Maskvą. Reikia organizuoti 
tautišką kariuomenę.* Mums 
nereikia didelių pulkų, mums 
reikia organizuoti mažus bū
rius.

Vileijis. Lietuvos vyriausybė 
tik ką pradėjo darbą. Todėl 
keistai išrodo ir tai valdžiai 
statomi paklausimai. Ministe
rių pirmininko paaiškinimai 
mane patenkino. Ministeris 
pirmininkas' nurodė tik vieną 
būdą apsiginti nuo priešinin
kų,— tai savo kariuomenės su
darymas. Dabartinėmis aplin
kybėmis negalima suorgani
zuoti vienas korpusas, nes vo
kiečiai viena ranka duoda, o 
kita atima. Didelis darbas su
organizuoti korpusas. Reikia 
stiprinti valstybė iš vidaus. 
Kariuomenė turi būti valstybi
nė, tautiški pulkai neapgins 
Vilniaus. Reikia turėki daug 
drąsos, kad visų tautų žmones 
šaukti kraštą ginti. Jei pulkai 
bus sudaryti ne pasitikėjimo 
keliu, o rekomendacijomis, tai 
iš to nieko neišeis.

Bijote bolševizmo — stokite 
ant tikro demokratizmo pama- ,

pri-

rusų

i

tų — nieko nereikės bijoti. 
Mes nesudarysime apsaugos, 
jei atvira širdimi negalėsime 
eiti į žmones.

Generolas Kondratavičius 
ketina sudaryti didelę armiją 
kovoti su bolševikais nuo Bal
tųjų iki Juodųjų jūrų. Jis tur 
būt atsiminė savo laikus, ka
da buvo rusų kariuomenės ge-, 
nerolas. Reikia rasti. toks 
žmogus, kurs galėtų įkvėpti 
entuziazmą ne tik lietuviams, 
bet ir gudams. Yra faktų, kad 
apskričių viršininkai 
mi žmonės jau vien
nustoja autoritėto, kad 
valdžia skiria. Tai blogas 
klas.

skiria- 
dėl to 

juos 
žen-

Smetona. .Mes turime aiš
kiai nusistatyti, kuriuos užda
vinius statome apsaugai. 
Mums gresia ne bolševikų, o tų 
pačių vokiečių pavojus. Lenkai 
dar mažiau yra nukentėję, ne
gu mes. Fabrikai užsidaro, 
krautuvės plėšiamoj — dau
giau dėmesio reikia kreipti į 
vidų, į tą netvarką, kurią daro 
okupacijos valdžia. Apsaugos 
klausimą turime imti plačiai 
turime palaikyti tvarką vidui e, 
tada ir lenkai bus nebaisūs. 
Visuomenėje kyla didelis ne
rimastis dėl to, kad iki šiol 
dar labai mažai
Lvovo atsitikimai verčia mus 
reikalauti, kareivių rekomen
dacijos. Nebuvo tokio pasiūly
mo, kad daryti kariuomenę 
vien iš lietuvių.

Apie generolą Kondratavi
čių oasakojami vieni kiti spė
liojimai. bet mes negalime su 
jais nesiskaityti. Su tuo klau
simu laukti negalime. Jei ne
galime padaryti labai gerai, tai 
darykim gerai, jeigu negalime 
perai, tai darykime, kiek sa
lime. Tam darbui 
giau energijos.

Biržiška (M.), 
mai kuriuos statė 
kis ir kurius
taip smarkiai atrėmė, už Tary
bos sienų kartojami ir labai 
dažnai kartojamL Pačioj ap
saugoj kyla tokia opozicija, 
kuri gali privesti prie skanda
lo. Man rodosi, kad generolai 

* Kondratavičius negali būti nė 
valandėlės laikotnas.

Mūsų visuomenė yra, pa
kankamai demokratiška. Rei
kėtų daugiau pasitikėti visuo
mene — darbas eis daug leng
viau. \

padaryta..

reikia dau-

Visi klausi- 
p. Stulgins- 

p. Voldemaras

Voldemaras. Iš čia į apsau
gą eina dezorganizacija. Rei
kia apsisaugoti nuo bolševikų, 
nuo lenkų, nuo anarchijos... 
Bet kaip tas padaryti? Nieks 
to nepasakė. Juk ant kiekvie
no mūsų- žingsnio stovi vokie
čiai?

Sakoma, kad karininkai 
skundžiasi. Su tokiais be dis
ciplinos karininkais nieko ne
padarysi, -tai iš jų kyla bolše
vizmas. Jeigu mes kelsime 
klausimą taio, kaip mes jį ke
liame, tai eisime dezorganiza
cijom Bolševizmas veršis Lie
tuvon — ji^ ateis pas mir 
duonos ieškotų. Valdžia, kol ji 
yra valdžia, turi padaryti vis- 
'ką. kad to neatsitiktų.

Jei mes nespėsime susiorga
nizuoti, tai tas nieko, bet jei 
mūsų vietoje sėdės Kaosukas, 
tai tada nepririeis kalbėti a- 
pie jokią nepriklausomybę.

Tai bus svarbiausios diskusi
jos, kurios kilo Valstybės Ta
ryboje kariuomenės klausimu 
jau esant ministerių kabine
tui.

Gruodžio mėin. 11 d. baigėsi 
Lietuvos Valstybės Tarybos 
XII sesija. Nariai išsiskirstė, 
netrukus po to Vilnių užėmė 
bolševikai. •

Tuomi ir baigėsi kariuome
nės organizavimo darbo Vil
niaus periodas. Bolševikams 
užėmus Vilnių ir mūsų ten e- 
sančioms jėgoms pasitraukus i 
Kauną, kariuomenės organi
zavimas ėjo žymiai greitesniu 
tempu kartu keliuose centruo
si.

REUMATIŠKI SKAUSMAI
Deksnio Galinga Mostis. sudaryta iš 

daugelio skirtingų elementų, turi sa
vyje galingą šilumą.' šildydama galin
gai. ištarpins reumatiškus skausmus, 
rankų, kojų skaudėjimą ir tirpimą, 
gelbėjo ir tafnstli pagelbės, nelauk ii- 
gelgėjo ir tamstai pagelbės. Nelauk il
giau bet tuojau įfigyk 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 66 5. Newark 1, N. J

r
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NEW YORKO LIETUVIAI GYDYTOJAI

DR. VYTAUTAS AVIŽOMS, 
AKIŲ, AUSŲ. NOSIES IR 

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

Telcf. MUrray Hill 8 8b7 7

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

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

Susitarus: pirm., tree, ir 
penkt. vi$4 dieną ir šešt. 
lik iš ryto.

DR. F. M. B1NTAKYS
91 Hanson Flace
Brooklyn i 7, N. Y.

STerhng 9-5285
■ »

VALANDOS:
Kasdien nuo 10 iki 12 ir 
nuo 5 iki 8 v. v. Šeštad. 
visų dieną ir pagal susitarimą

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

87-20 85th Street
Woodhaven. L. I., N. Y.

6 — 8 vakare 
Ketvirtadieniais ir šventad. 
tik susitarus 
lei. Virginia 9-6125

DR. VACLOVAS PĄPROCKAS VALANDOS:

1357 Bushwick Ave. e 2? 8 2

Ofiso tel. GLenmore 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
Virš Lexington Ave. požąpinio traukinio stoties. Lengva privažiuoti ii 
visur. Atskiri laukimo kambariai vyrams ir moterims.

■’M*”?’

r
AINA I. BIRNBAUM, D. M. D. 

DANTŲ GYDYTOJA 
2 East 54th Street

New York, -N- Y. . - * -
. Tel. PL. ,3-7138 ofic. . ..

Tel. EN. 9-7489 f namu. <

SCHOLES BAKING, Inc.
LIETUVIŠKA DUONA—GERIAUSIA DUONA

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

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

4-

VALANDOS:

Šeštadieni 16—6.
Pirmadienj uždaryta.

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

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

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

IRWING BARFUS
Licensed Plumbing & Home Repairs

S03 SOUTH 4th STREET, BROOKLYN 11, N. Y,

EVergreen 7-5590 .

LATVĖ ADVOKATĖ

DR. JUR. SOPHIE BERZINS
Praktikavo Baltijos valstybėse, Vokietijoje lif dabar — Ame
rikoje. Taip pat padeda lietuviams, reikalingiems teisinių i 
patarimų.

245 LENOX RD., BROOKLYN 26, N. Y.
Ulster 6-4938

ALBRECHT & KOELBER

MĖSOS URMO PARDAVIMAS
197 NORTH 6th ST., BROOKLYN 1L N. Y.

EVergreen 8-6322

A

¥

GYVENIMAS
Redaguoja KĘSTUTIS ČERKEL1UNAS

SĖKMINGI KREPŠINIO AMBASADORIAI
TRYS LIETUVIAI PRANCŪ

ZŲ KOMANDOSE

Rugsėjo 27 d. Prancūzijoj 
pradėtos augščiausios krepši
nio lygos, Division Nationale, 
pirmenybės. Lygoje yra įteik
ta 20 komandų. Mums miela 
pažymėti, jog dvejose koman
dose randame ir lietuvių krep
šininkų. Štai, FC Mulhouse 
penketuke, kuris tik šiemet į- 
kopė į Division Nationale, žai
džia Grybauskas ir Gailius. A- 
bu šiuos žaidikus gerai prisi
mename kaip vienos iš pajė
giausių lietuvių komandų Vo
kietijoje, Scheinfeldo Kovo, 
atstovus. Grybauskas jau ne 
pirmieji metai kai žaidžia FC 
M-ulhouse, o Gailius 
įsijungė tik šiemet, 
to, Grybauskas ne 
žaidžia ir vadovauja

ir treneris.

JOIN OUR NEW 
CHRISTMAS CLUB NOW

Latest 
Interest 

Rate

į vienetą 
Negana 

tik pats 
koman-

komandoje daly- 
mūsų žymusis 
Varkala, savo 
Wiesbadeno ir 

be to,

dai, bet yra
FC Lyon 

vauj-a kitas 
krepšininkas 

. laiku žaidęs
Kasselio Lituanicoj, 
Kempteno Šarūne. FC Lyon, 
kaip ir FC Mulhouse, šiemet 
pirmieji metai augščiausioj 
lygoj (abi komandos atkilo iš 
Excellence kl.).

Prieš pradedant pirmenybes, 
Paryžiaus sporto dienraštis 
L’Equipe buvo paskelbęs re
portažus apie visas 20 koman
dų. Rašant apie FC Mulhouse, 
pažymėta, jog klubo krepšinin
kus treniruoja lietuvis Gry
bauskas. Jis pats žaidžia .puo
liku (ūgis 1,72 m), o Gailius 
(1,86 m) užima .postą gyni
me. Iki šiol klubas neturi tin-, 
karnos* halės, bet kitam sezo
ne numatoma ją pastatyti ir 
krepšinį galės stebėti 3000 žiū
rovų. Mieste krepšiniu labai 
domimasi.

Reportaže apie FC Lyon,, 
paminėta, jog daug vilčių ko 
mandai pagilti į augštumas, 
susilaukta, kai‘1950lm. birželio 
mėn. pasirodė lietuvis Zigmas 
Varkala. Rašoma, jog Varkala 
į Lyoną atvyko kaip krepšinin
kas, bet^e profesijos, šiandien 
“ce solide Lithuanien” dar
buojasi didžiulėj elektros į- 
monėj. šefas Rodier Varkalai 
nesigaili komplimentų ir at
žymi jo greitą pažangą darbo
vietėj.

Apie mūsiškį entuzastingai 
atsiliepia FC Lyon vyraujan
tieji pareigūnai Nini ir Moran- 
di. Jų nuomone, Varkala daug 
prisidėjęs, kad komanda yra 
patekusi į Prancūzijos elito 
tarpą. Be Varkalos, minimas 
amerikietis mormonas Robin
son, dabar jau išvykęs. Varka
los nuomone, krepšininkas ne
turi būti vien gynikas ar puo
likas — jis turi būti tinkamas 
visose pozicijose ir šia linkme 
FC Lyon žaidikai ir yra ruo
šiami. Beje, mūsiškiui žaisti 
Division Nationale ne naujie
na — anksčiau jis yra dalyva
vęs FC Montbrson penketuke, 
kuris šiemet yra Excellence 
kl: Varkala — pats augščiau- 
sias komandoj — 1,90 m.

Rašant šias eilutes, numanu, 
aVfkala jau bus vedęs vieną 
Lyono mergaitę. Galantiški 
prancūzai reportažo antraštėj 
yra paminėję, kad “...un Lith
uanian prend le coeur d’une 
Lyonnaise.”

Baigus lietuvių krepšininkų 
kontigentą, galima užsiminti 
apie trečią Division Nationale 
komandą, CEP Lorient. Ją tre
niruoja latvis Baumanis ir joj 
iškiliausias žaidikas latvis 
Zebelinš. šios pavardės mūsų 
krepšinio veteranams yra ge
rai žinomos. Reportaže apie 
CEP Lorien įvelta klaida, nes 
pažymėta, jog Baumanio nėra 
reikalo .pristatyti, nes jis, Bau- 
manis, yra buvęs lietuvių, Eu
ropos meisterių, komandos 
menedžeriu. Baumanis, su 
CEP Lorient darbuojasi ištisi 
penkeri metai.

Iš savo pusės norėtum pri
dėti, jog šį kartą prancūzai 
lietuviu apskelbė latvį Bauma- 
nį, o iki šiol retkarčiais tekda
vo pastebėti priešingus ap- 
krikštijimus._ vPvz. Varkala 
anksčiaiT ne kartą būdavo 
skelbiamas latviu ir kt. Tarp 
kitko, Eltos Informacijose, 

paskelbta* žinutė:

‘•Prancūzų “L’Eųuipe” 1952.
9. 16 įsidėjo apžvalgą, kaip žai
džia prancūzų krepšinio ko
mandos, iškeldamas gerą lie
tuvių krepšininkų, vadinamų 
Europos čempionais, žaidimo 
techniką, pagal kurią nori 
persitvarkyti taip pat kai ku
rios prancūzų komandos”, yra, 
tur būt, pačioj Eltoj sufabri
kuota. Tą dieną L’Equipe 
skiltyse buvo eilinis reporta
žas apie anksčiau minėtą CEP 
Lorient komandą ir vienoj vie
toj latvis Baumanis per klaidą 
apskelbtas lietuviu. Tai ir vis
kas iš (lietuviškosios pusės. Iš 
kur Eltos vyrai, užkibę už 
klaidos, išsiliejo į plačias išva
das dėl lietuvių krepšininkų ir 
prancūzų komandų persitvar
kymų, mums neaišku ir gaila, 
kad tokios suktos, kad ir mums 
palankios žinios, randa vietos 
Eltos Informacijose.

Grįžtant prie Division Na
tionale pirmenybių, Grybaus
ko vadovaujamas FC Mulhou
se pirmose rungtynėse pralai
mėjo prieš Paryžiaus studentų 
UC 38-48 (Grybauskas įmetė 
18 tšk.), toliau turėjo nusi
lenkti prieš EV Bellegarde 48- 
62 Grybauskas • pasiekė 20 
20 tšk). ir trečiose rungtynėse 
patiekė sultingą staigmeną, 
nes nugalėjo, dabartinį meis
terį AV Villeurbanne 65-50. 
Pergalės didvyriu buvęs Gry
bauskas, įmetęs 31 tšk. šia 
proga mūsiškiui spaudoje nes
tigo pagyrų, L’Equipe spalio 14 
d. nr. įsidėjo su Grybausku 
platesnį pasikalbėjimą. ' Ant
raštėje FC Mulhouse komanda 
vadinama: “cinq” de Grybaus
kas.

Pirmosios trejos rungtynės 
FC Lyon penketukui nebuvo 
sėkmingos — pralaimėta prieš 
Baumanio CEP Lorient 56-59 
Varkala įmetė 15 tšk., o lai-* 
mėtojams Zebelinš pririnko 21 
tšk.), toliau prieš ĄGL Fouge- 
res 51-56. ir prieš AS Cobaugr 
55—60. Trečiose rungtynėse 
Varkala įmetė 12 tšk. ir, kaip 
žaidikas, buvęs geriausias iš a- 
bieių penketukų.

Baigiant įvadinę ' apžvalgą 
anie mūsų krepšininkus Pran
cūzijos krepšinio elite, miela 
pastebėti, 
pavardes 
paprastai 
lingai.

r
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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, 

July 10. and October 5 will draw interest from the 
first of such months if left to the end of the 

quarterly dividend period

THE

HENRY J. W0NS0N
(Vencevičius)

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

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

NI. 8-6222 TR. 5-5796

________ " - _
Lietuviai advokatai ..  . ■ -.............. —
ST. BREDIS, JR.

37 Sheridan Avenue,
BROOKLYN H. N. Y.

AP 7-7083

WM. J. DRAKE 
(DRAGŪNAS) 

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

JAmaica 3-7722 '

ALFRED J. WENTZ 
225 S. 4th Street, 

BROOKLYN II. N. Y.
EVergreen 7-8067

SAVINGS BANK
135 BROADWAY at BEDFORD AVE.

539 Eastern Parkway at Nostrand Avenue
Your Deposits in This Bunk Are Fully Insured L’p to $10,000

Member Federal Deposit Insurance Corporation

Wife

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 LA 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

■i
baigęs New York Institute of Photography,

422 MENAHAN STREET, BROOKLYN, N. y.
skambinti tel. HY 7-4677

Tel. Virginia 9-3112

Matthew Mažeika
Gėlės priistatomos"Y bet kurią 

pasaulio viėtą.
WOODHAVEN 21, N. Y.

(Skersai nuo Haven teatro)

•1

J

n

H

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.

ANTHONY J. WESLAN 
(V1ŽLANSKAS) 

16 Court Street, 
BROOKLYN. N. Y. 

MAin 5-1260

PHILIP BENDER
MANĖS 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 televizijos aparatų, šaldy
tuvų, skalbimo mašinų, dulkių siurblių, prosų ra
šomųjų mašinėlių, dūjomis bei aliejumi kūrena
mų krosnių (gas ranges), lovų, stalų ir kitokių na
mų apyvokos dalykų.

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

Visi Brooklyn© ir apylinkės lietuviai perka 
krautuvėje.

Cappiello krautuvėje gaunamos lietuviškos

CAPPIELLO KRAUTUVĖ
706 GRAND ST., BROOKLYN

EVergreen 8-7848

Cappiello

plokštelės.

dl 
7
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S. P. Zubavičius
INCOME TAX. REAL ESTATE

111 AINSLIE STREET 
Brooklyn 11, N. Y.

Telefonai:
Vergreen 4-3049 ir
4 WEstfield 2-7174-J
j j- j- j- j- ------------------—į

Anne M. Sabliskas :»
i:Pirmoji Lietuvaitė

CHIROPRAKTORĖ
Ligoniai priimami antradieniais
ketvirtadieniais 'nuo 6 iki 8 v.

šeštadieniais nuo 1 iki 5 v. ▼.
ir pagal susitarimą ____

902 BELMONT AVENUE, <
Brooklyn 8, N. Y.

APlegate 7-4236 -

DAver.port 6-0259

ir

FOTOGRAFAS
65-23 Grand Avenue

JOSEPH VASTUNAS 
Real Estate & Insurance 

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

VI 8-2239
PIRKDAMI BALDUS DIRBTUVĖJE

JŪS SUTAUPYSITE 50 NUOŠIMČIŲ
(Parodę ši skelbimą)

Mes kviečiame aplankyti mūsų minkštų, b aidų dirbtuvės 
parodą ir pasinaudoti šia proga.
Mes gaminame baldus pagal užsakymą ir individualų 
skonį, duodanU penkių metų garantiją.
Niekur nerasite gražesnių, tvirtesnių ir geresnių baldų, 
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

o-

JONAS SUTKAITIS,

Parduodami nauji Ir -

8015 JAMAICA AVE.

r

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

SK turi 7

futbo
lu

84-02 Jamaica Avenue,
Tel. Virginia 7-4499

seni laikrodžiai
449 Grand Street, 

Brooklyn 11, N. Y<

J. M. BUYAUSKAS
NAUJAI "ĮRENGTA KOPLYČIA

22 DAVIS AVENUE, KEARNY, N. J.
Telefonas: KEarny 2-2588

Bellerose, L. I.
Nuo 12:45 

antrosios

ROGERS FUNERAL HOME
P. RADZEVIČIUS, Direktorius 

Telefonas. STagg 2-4409

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

SHAUNS FUNERAL HOME
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

J. B. SHALINS 
Woodhaven, N. Y. 
Koplyčia Laidotuvėms

STEPHEN AROMISKIS
(ARMAKAUSKAS)

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

jog lietuviškosios 
prancūzų spaudoj 

rašomos labai taisyk 
čk.

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

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

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

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

Reikaįų Vedėjas 
BROOKLYN, N. Y.

NOTARY PUBLIC

KRAUTUVĖ

S

Pasinaudokite šia proga
NAUJA GYDUOLĖ

PATS DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS

FllhMT ffl Ine
(Prieš Republic teatrą)

1

Mes 
gaso 
geso

485 GRAND STREET 
Brooklyn 11, N. Y.

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

VĖL. PRALAIMĖTA
Lapkričio 16 d. Lietuvių SK 

vienuolikė šavo aikštėje pra
laimėjo prieš ne tokį jau stip
rų Hoboken FC 1-2 (1-1). Iš 
pradžių mūsiškiai parodė ko
vos dvasios, bet vėliau išblėso 
ir kai kurie žaidikai daugiau 
ginčyjosi ir dejavo nei žaidė. 
Hoboken FC vedė 1-0 ir tada 
Jokūbaitis išlygino. Geriausias 
aikštėje buvo geltonai-žaliųjų 
vidurio saugas Kantz, kuriam 
dėkotina, kad pralaimėjimas 
toks kuklus. ;

Kitos rungtynės: Swiss FC
— Minerva SC 4-2, SC New 
York - Elizabeth SC 3-3, Ger
man Hungarian SC — Greek 
American SC 3-2, Hota SC — 
Eintracht SC 2-7, Newarko SC
— Booklyno DSC 0-2.

Lietuvių SK II pralaimėjo 
prieš Hoboken FC II 0-1.
SEKMADIENĮ FUTBOLAS

Lapkr. 23 d. Lietuvių SK 
žaidžia paskutiniąsias pirmo
jo rato rungtynes, prieš Sport 
Clilb New York. Vieta —mū
siškių aikštė,
Pradžia 2:30 vai. 
vai. rungtyniauja 
komandos.

Po 10 r. Lietuvių
tšk., įv. 23-35 ir tenkinasi 9. 
ir SC New York turi 10 tšk., į v. 
26-30 ir 6. vietą. Lauktina, jog 
mūsiškiai pasitemps ir pra
blaškys šešėlius.
FUTBOLO PRIEAUGLIS

New Yorke rūpinamasi pri
siauginti futbolininkų prie
auglio. Tam tikslui yra orga
nizuojami jauniai ir jaunučiai. 
Su jauniais darbuojasi Lietu
vių SK vienuolikės saugas Ste
ponavičius, o jaunučiams pa
deda kitas Lietuvių SK 
lininkas Klevečka.

BALD

ALBERT ELICE, Sav. įsteigta 1920 m.

Didžiausias įvairių baldų išpardavimas
Miegamųjų ir gyvenamų kambarių baldai. Valgomųjų 

kambarių baldai ir kiti rakandai.

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

246-48-50-52-54-56 GRAND ST., BROOKLYN, N. t.
Telefonas: E V. 7-4367

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

Visi šie laidotuvių direktoriai išnuomoja 
automobilius Įvairiems reikalams i

DABAR jums siūloma tikrai žemomis kaino
mis Įvairiausiu baldų — stalų, kėdžių, spintų 
sofų, lovų, matracų ir 1.1.

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

JONAS PATAŠIUS 
žiedai, laikrodžiai, jų tai

symas, Kosmetika ir 
religiniai dalykai 

307 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

ROEBLING SUPPLY Co.
I. FISHMAN 

a
taisome viską, kas priklauso 
pečiams. Parduodame naujus 

pečius žemomis kainomis. 
Patarnavimas garantuotas.

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

UL. 5-0083

A. ANDRIUŠKEVIČIUS
Laikrodinipkas

Taisomi ir parduodami laik
rodžiai, žiedai, apyrankiai, 

auskarai ir t. t.

o
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 pastįprinimų. Vartojama 
arbatos formoje. Svaras $8.00, 
pusė svaro $4.00, ketvirtis sva
ro $2.00.

Prisiunčiam 1 namus.

ALEXANDER’S CO.
414 WEST BROADWAY, 
South Boston 27, MaM



KAINA $10.00

VERAVOX MASTERPIECE RECORDS

Vardas

Adresas

i «
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J. MALDUTIS 
Z. ŽALIAUSKAS

'įį 
i

r
«

nėra, beit pra-
Manoma ne
vieną korpu- 

negalima. Da- 
bet dis-

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

130 West 57th Street,

WAGNER THEATER
KASDIEN DVI FLLMOS VOKIEČIŲ KALBA 

PASAULINĖ KRONIKA
JAUKI KINO TEATRO SALĖ

Fllmos keičiamos penktadieniais visai savaitei 
110 WYCKOFF AVE.. BROOKLYN, N, Y.
Kasa atidaryta 1 vai. kasdien. Tel. HE 3 261 3

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

86 ™ ST. CASINO TEATRAS
210 East 86th Street BUtterfieid 8-0561

Nuo lapkričio 21 iki 27 d.
PIRMĄ KARTĄ AMERIKOJE

Nepraleiskite progos įsigyti pirmąjį leidinį

LIETUVIŲ SIMFONINĖS 
MUZIKOS PLOKŠTELIŲ j

Ijt , / ji įn»ąr?i»

• ®

M

-4HL

LIETUVOS KARIUOMENES PIRMOSIOS DIENOS

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

Rapsodija
SIMFONINĮ ORKESTRĄ r

diriguoja
JERONIMAS KAČINSKAS

Išleidžiamas ribotas skaičius — kiekvienas egz. numeruotas

PRADŽIAMOKSLIO 
AUŠRELĖ 

I-ji dalis

JAU GAUNAMA

Leidykla PATRIA
P. O. Box 1291 

STAMFORD, CONN.
Tel. 48-2460

Telefonas^’ EVergreen 7-7411 
KLEEN KOL COAL CO.

LISAUSKO ANGLIŲ KOMPANIJA <
Anglys, Coke ir Aliejus

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

65-43 Grand Ave., ’ TWining 4-8087 Maspeth, N. Y:
Telejonuoti to S vai. vakarais

“DER HOCHOURIST”
Su Joe Stockel — Trude Hesterberg — Alice Treff — Margo Hielscher 

Kurt Muller Gaf — Josef Eichheim
‘‘HALLO, FRAULEIN”
Su Margot Hielscher — Hans Sohnker — Peter van Eyck —
Bobby Todd

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
AUTO PAINTING

D U C O 
REFINISHING 

1506-16 MYRTLE AVENUE 
Bet. Gates Ave. and Linden St. 

BROOKLYN, N. Y. 
EVergreen 6-6438

* * ii * *

(Atkelta iš 3 psi.)
Vokiečiai spyrėsi prieš ka

riuomenės sudarymą. Be pini
gų ir ginklų sunku kas pradė
ti. Bet tos kliūtys pašalinamos. 
Vokiečiai pranešė, kad nieko 
neturį prieš Lietuvos kariuo- 
menę. Dėl ginklų nevisiškai 
aišku.

Pinigų galima bus gauti vie
ną milijoną per savaitę. Pir
mas milijonas šeštadienyje.

Iki šiol daroma tik paruo*Šia- 
mas£š darbas. Jau yra padėtas 
pamatas pirmam Lietuvos 
pulkui. Bet tai negreitas dar
bas, gali būti pavojaus ir iš 
savo kariuomenės pusės. Ka
riuomenės turi būti ištikima. 
Ji turės prisiekti laikinajai 
konstitucijai. Bet priimami tik 
žinomi žmonės. Reikia orga
nizuot kariuomenę vietose, kur 
galima gauti žinių apie kiek
vieną kareivį. Pirmas mankš- 
tinimas bus pradėtas vietose. 
Tik tie, kurie bus rasti tinka
mais, galės būti gabenami į 
centrus. Kartu eis ir tolimes
nis darbas organizuojant pa
galbines dalis.

Nieko realaus 
džia padaryta, 
trukus sudaryti 
są. Daugiau nė
lykas ne skaičiuje, 
ciplinoje. Su gera kariuomene 
galima apseiti mažesniu skai
čiumi. Ypač sunku su geležin
kelių batalijonais. Sunku būtų 
kalbėti apie kariuomenės reik
šmę be geležinkelių. Sunku su 
karei viii transportu. žmonių 
čia' maža, trūksta specialistų. 
Kiek tai svarbus dalykas, ga
lima patirti iš to, kad vokie
čių kareiviai nesugeba saugo
ti geležinkelio. Tas darbas 
sunkus ir tegalimas varyti pa
mažu.

Vidaus apsauga Vidaus Rei
kalų Ministerijos žinioje, čia 
kyla ginčų su vokiečiais. Gau
tas vokiečių raštas, kad kreis- 
haupatmanai turėtų vidaus 
apsaugą savo žinioje. Yra 
kliūčių su ginklais. Milicija tu- 
ęės susiorganizuoti po kelių 
savaičių. Apie tai, kas daroma, 
bus pranešama Tarybai, kiek 
ji apie tą norės žinoti.

negalima. Valstybė reikia rim
tai kurti.

gerų organizatorių, 
tarpe nėra * rimto 
Reikalaujama 100.-

LIETUVIŲ RADIJO PROGRAMA
JUOZAS GINKUS, VEDĖJAS

SESTADIENIAIS, NUO 2 IKI 3 VAK PP. *
IS WWRL, 5000 kcl.

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

nešti atmetus štabo neskelbti
nas žinias.

A. Stulginskis sutinka, kad 
Lietuvai nepakaks jėgų pačiai 
gintis. Prieš susidarysiant val
džiai buvo apsaugos komisija, 
kuri parodė daug veiklumo, 
susisiekiant su provincija. Su
sidarius valdžiai, ji perdavė 
savo darbus Ministerijai, čia 
darbas lyg ir sustojo. Iš pro
vincijos atvykstantiėji žmonės 
negalėjo sužinoti, kas daryti. 
Dabar karo apsauga veikia ne
vykusiai. Pakviesti žmonės 
nemoka lietuvių kalbos, reika
lauja rusų kalbos raštinėse. Jų 
uždavinys kartu su Denikinu 
kovoti prieš bolševikus. Jie 
proteguoja rusus, lietuviams 
neaiškiai atsakinėja.

Yra skyrių, kurie tik rusams 
daromi, pavyzdžiui aviacijos.

Toksai rusų kišimasis pasiekia 
to, kad net mašinistes ruses 
kviečiama.

Lietuviai apicieriai nepaten
kinti tais žmonėmis, kurie da
bar yra pirmose atsakomingo- 
se vietose. Į karo tarybą priim
ti civilių žmonių ir neduoti pir
mų vietų rusams.

O tuo tarpu žinios liūdnos. 
Lenkai smelkiasi Gardino link. 
Vilniuje knibžda legionininkų, 
kurie vieną gražią dieną nu
ginkluos vokiečius, kurie jau 
dabar svyruoja, ar verta jiems 
ginti tą Vilnių. O tasai svar
bu, turint galvoje konferenci
ją. •

Buvo sakyta, kad negalima 
buvo sudaryti milicijos. Bet tai 
galima buvo padaryti. Paskui 
gali būti per vėlu. Galima bu
vo daugiau padaryti, jei būtų 
kreiptasi i žmones. Upas šaly
je palankus. Praleista daug 
laiko.

A. Voldemaras: Klausia iš 
kur gavo A. Stulginskis tų ži
nių, nes tai išmislas. Viešus 
paskyrimus aš pasirašau. *Iš 
kur tos žinios? ,

A. Stulginskis. Gerai, aš pra
nešiu.

A. Voldemaras. Kadangi 
Stulginskiui sunku, tai aš pra
nešiu. šaltiniais turi būti ma
no Įsakymai, priešakyje stoviu 
aš. Vyriausiojoj Taryboj sėdi 
lietuviai. Pirmininko pareigas 
pildo Galvydis.

Mums reikia kreptis i sve- 
« timtaučius. Vaduotis gandais

Lietuvių karininkų tarpe ne
sirado 
Projektų 
projekto.
000 pūdų benzino. Nėra orga
nizuota intendatūros, . naudo
jamasi pasenusioms, netinka
moms žinioms. Tada pradėta 
ieškoti tinkamų žmonių rusų 
tarpe.

Aviacijos skyriaus nėra. Jei 
organizacija ėjo pamaži, tai 
karininkų kaltė. Karininkų 
projektus galima pamatyti. Ir 
tada pasirodys, kad neapsiei
sime be svetimtaučių. Pirmoje 
eilėje bus priimami gudai, pas
kui žydai. Lietuvių karininkų 
tarpe nėra specialistų. Lenkai 
įtartini.

Jei organizuoti kąriuomenę, 
tai neišvengsime svetimtaučių. 
Su viena kalba neišmisi. Gudi
joje reiks vartoti gudų kalbą. 
Svetimtaučių .neišvengsi. Ma
no buvo paskirtas generolas 
Kondratavičius — gudas. Ofi
cialaus paskyrimo dar neturi, 
žmogus labai doras. Be manęs 
nepadarė nė vieno paskyri

mo.
Mes imam ir Prūsų lietuvius, 

reikės imti ir vokiečių karinin
kus.

Reikia žiūrėti realiai į savo 
■ jėgas. Tik paaiškėjus lietuvių 

karininkų projektams, bus 
kviesta svetimtaučiai. Prašy
čiau nesinaudoti žiniomis iš 
drumstų šaltinių.

Tolimesnės tuo klausimu 
diskusijos buvo atidėtos kitam 
posėdžiui.

Gruodžio mėn. 2 d. posėdyje 
žodį gauna Čarneckis.

V. Čarneckis. Apsaugos Mi- 
nisteris mus nuramino, rusiš
kais žodžiais tariant “na šip- 
ke vsio spokoino.” Apie ap
saugą kalbama labai seniai, 
bet apčiuopiamo darbo nema
tome. Kariuomenės būriai tuo 
tarpu galėjų lavinsi be ginklų.

Lenkai organizuoti, jie turi 
savo štabą ir lėšų. Apsaugos 
.ministerija veikia per daug lė
tai Karo komisija nežino, kur 
baigiasi jos. kpmpentencija, o 
kur prasideda” generolo Kond
ratavičiaus kompetencija. Da
bar niekas nežino, kas yra 
vykdomuoju organu, — ar ka
ro .komisija ar gen. Kondrata
vičius. Tam generolui • labiau 
rūpi bolševikai, negu Lietuvos 
nepriklausomybė. Ukrainoje 
buvo tas piS rusų apicieriai 
tam tikrais-tikslais buvo 
siplakę prie ukrainiečių, 
saugos ministeris siūlo 
merkti akis ir į lenku ir į r 7
pavojų. Reikėtų daugiau dė
mesio atkreipti į lietuviu gai
valą, kuris gal neturį didelių 
rangu, didelių kvalifikacijų, 
bet užtai karštai yra atsidavęs 
savo tėvynei.

Stulginskis. Apsaugos mi
nisteris tvirtino, kad jokie 
svetimtaučiai neveda jokio ap
saugos ministerijos skyrių. 
Tuo tarpu ir visas inžinerijos 
skyrius ir visa intendantūra y- 
ra apsodinti rusais. Nėra jo
kios garantijos, kad vokiečiai 
neįsileis į Vilnių lenkų. Jie da
bar nelinkę kariauti — nusi
leidžia tiems, kurių bijo. Kaip 
mes galime sudaryti valstybės 
kariuomenę, jei vieni Lietuvos 
piliečiai žiūri į Varšuvą, o kiti 
į Maskvą. Reikia organizuoti 
tautišką kariuomenę.* Mums 
nereikia didelių pulkų, mums 
reikia organizuoti mažus bū
rius.

Vileijis. Lietuvos vyriausybė 
tik ką pradėjo darbą. Todėl 
keistai išrodo ir tai valdžiai 
statomi paklausimai. Ministe
rių pirmininko paaiškinimai 
mane patenkino. Ministeris 
pirmininkas' nurodė tik vieną 
būdą apsiginti nuo priešinin
kų,— tai savo kariuomenės su
darymas. Dabartinėmis aplin
kybėmis negalima suorgani
zuoti vienas korpusas, nes vo
kiečiai viena ranka duoda, o 
kita atima. Didelis darbas su
organizuoti korpusas. Reikia 
stiprinti valstybė iš vidaus. 
Kariuomenė turi būti valstybi
nė, tautiški pulkai neapgins 
Vilniaus. Reikia turėki daug 
drąsos, kad visų tautų žmones 
šaukti kraštą ginti. Jei pulkai 
bus sudaryti ne pasitikėjimo 
keliu, o rekomendacijomis, tai 
iš to nieko neišeis.

Bijote bolševizmo — stokite 
ant tikro demokratizmo pama- ,

pri-

rusų

i

tų — nieko nereikės bijoti. 
Mes nesudarysime apsaugos, 
jei atvira širdimi negalėsime 
eiti į žmones.

Generolas Kondratavičius 
ketina sudaryti didelę armiją 
kovoti su bolševikais nuo Bal
tųjų iki Juodųjų jūrų. Jis tur 
būt atsiminė savo laikus, ka
da buvo rusų kariuomenės ge-, 
nerolas. Reikia rasti. toks 
žmogus, kurs galėtų įkvėpti 
entuziazmą ne tik lietuviams, 
bet ir gudams. Yra faktų, kad 
apskričių viršininkai 
mi žmonės jau vien
nustoja autoritėto, kad 
valdžia skiria. Tai blogas 
klas.

skiria- 
dėl to 

juos 
žen-

Smetona. .Mes turime aiš
kiai nusistatyti, kuriuos užda
vinius statome apsaugai. 
Mums gresia ne bolševikų, o tų 
pačių vokiečių pavojus. Lenkai 
dar mažiau yra nukentėję, ne
gu mes. Fabrikai užsidaro, 
krautuvės plėšiamoj — dau
giau dėmesio reikia kreipti į 
vidų, į tą netvarką, kurią daro 
okupacijos valdžia. Apsaugos 
klausimą turime imti plačiai 
turime palaikyti tvarką vidui e, 
tada ir lenkai bus nebaisūs. 
Visuomenėje kyla didelis ne
rimastis dėl to, kad iki šiol 
dar labai mažai
Lvovo atsitikimai verčia mus 
reikalauti, kareivių rekomen
dacijos. Nebuvo tokio pasiūly
mo, kad daryti kariuomenę 
vien iš lietuvių.

Apie generolą Kondratavi
čių oasakojami vieni kiti spė
liojimai. bet mes negalime su 
jais nesiskaityti. Su tuo klau
simu laukti negalime. Jei ne
galime padaryti labai gerai, tai 
darykim gerai, jeigu negalime 
perai, tai darykime, kiek sa
lime. Tam darbui 
giau energijos.

Biržiška (M.), 
mai kuriuos statė 
kis ir kurius
taip smarkiai atrėmė, už Tary
bos sienų kartojami ir labai 
dažnai kartojamL Pačioj ap
saugoj kyla tokia opozicija, 
kuri gali privesti prie skanda
lo. Man rodosi, kad generolai 

* Kondratavičius negali būti nė 
valandėlės laikotnas.

Mūsų visuomenė yra, pa
kankamai demokratiška. Rei
kėtų daugiau pasitikėti visuo
mene — darbas eis daug leng
viau. \

padaryta..

reikia dau-

Visi klausi- 
p. Stulgins- 

p. Voldemaras

Voldemaras. Iš čia į apsau
gą eina dezorganizacija. Rei
kia apsisaugoti nuo bolševikų, 
nuo lenkų, nuo anarchijos... 
Bet kaip tas padaryti? Nieks 
to nepasakė. Juk ant kiekvie
no mūsų- žingsnio stovi vokie
čiai?

Sakoma, kad karininkai 
skundžiasi. Su tokiais be dis
ciplinos karininkais nieko ne
padarysi, -tai iš jų kyla bolše
vizmas. Jeigu mes kelsime 
klausimą taio, kaip mes jį ke
liame, tai eisime dezorganiza
cijom Bolševizmas veršis Lie
tuvon — ji^ ateis pas mir 
duonos ieškotų. Valdžia, kol ji 
yra valdžia, turi padaryti vis- 
'ką. kad to neatsitiktų.

Jei mes nespėsime susiorga
nizuoti, tai tas nieko, bet jei 
mūsų vietoje sėdės Kaosukas, 
tai tada nepririeis kalbėti a- 
pie jokią nepriklausomybę.

Tai bus svarbiausios diskusi
jos, kurios kilo Valstybės Ta
ryboje kariuomenės klausimu 
jau esant ministerių kabine
tui.

Gruodžio mėin. 11 d. baigėsi 
Lietuvos Valstybės Tarybos 
XII sesija. Nariai išsiskirstė, 
netrukus po to Vilnių užėmė 
bolševikai. •

Tuomi ir baigėsi kariuome
nės organizavimo darbo Vil
niaus periodas. Bolševikams 
užėmus Vilnių ir mūsų ten e- 
sančioms jėgoms pasitraukus i 
Kauną, kariuomenės organi
zavimas ėjo žymiai greitesniu 
tempu kartu keliuose centruo
si.

REUMATIŠKI SKAUSMAI
Deksnio Galinga Mostis. sudaryta iš 

daugelio skirtingų elementų, turi sa
vyje galingą šilumą.' šildydama galin
gai. ištarpins reumatiškus skausmus, 
rankų, kojų skaudėjimą ir tirpimą, 
gelbėjo ir tafnstli pagelbės, nelauk ii- 
gelgėjo ir tamstai pagelbės. Nelauk il
giau bet tuojau įfigyk 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 66 5. Newark 1, N. J

r
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NEW YORKO LIETUVIAI GYDYTOJAI

DR. VYTAUTAS AVIŽOMS, 
AKIŲ, AUSŲ. NOSIES IR 

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

Telcf. MUrray Hill 8 8b7 7

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

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

Susitarus: pirm., tree, ir 
penkt. vi$4 dieną ir šešt. 
lik iš ryto.

DR. F. M. B1NTAKYS
91 Hanson Flace
Brooklyn i 7, N. Y.

STerhng 9-5285
■ »

VALANDOS:
Kasdien nuo 10 iki 12 ir 
nuo 5 iki 8 v. v. Šeštad. 
visų dieną ir pagal susitarimą

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

87-20 85th Street
Woodhaven. L. I., N. Y.

6 — 8 vakare 
Ketvirtadieniais ir šventad. 
tik susitarus 
lei. Virginia 9-6125

DR. VACLOVAS PĄPROCKAS VALANDOS:

1357 Bushwick Ave. e 2? 8 2

Ofiso tel. GLenmore 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
Virš Lexington Ave. požąpinio traukinio stoties. Lengva privažiuoti ii 
visur. Atskiri laukimo kambariai vyrams ir moterims.

■’M*”?’

r
AINA I. BIRNBAUM, D. M. D. 

DANTŲ GYDYTOJA 
2 East 54th Street

New York, -N- Y. . - * -
. Tel. PL. ,3-7138 ofic. . ..

Tel. EN. 9-7489 f namu. <

SCHOLES BAKING, Inc.
LIETUVIŠKA DUONA—GERIAUSIA DUONA

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

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

4-

VALANDOS:

Šeštadieni 16—6.
Pirmadienj uždaryta.

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

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

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

IRWING BARFUS
Licensed Plumbing & Home Repairs

S03 SOUTH 4th STREET, BROOKLYN 11, N. Y,

EVergreen 7-5590 .

LATVĖ ADVOKATĖ

DR. JUR. SOPHIE BERZINS
Praktikavo Baltijos valstybėse, Vokietijoje lif dabar — Ame
rikoje. Taip pat padeda lietuviams, reikalingiems teisinių i 
patarimų.

245 LENOX RD., BROOKLYN 26, N. Y.
Ulster 6-4938

ALBRECHT & KOELBER

MĖSOS URMO PARDAVIMAS
197 NORTH 6th ST., BROOKLYN 1L N. Y.

EVergreen 8-6322

A

¥

GYVENIMAS
Redaguoja KĘSTUTIS ČERKEL1UNAS

SĖKMINGI KREPŠINIO AMBASADORIAI
TRYS LIETUVIAI PRANCŪ

ZŲ KOMANDOSE

Rugsėjo 27 d. Prancūzijoj 
pradėtos augščiausios krepši
nio lygos, Division Nationale, 
pirmenybės. Lygoje yra įteik
ta 20 komandų. Mums miela 
pažymėti, jog dvejose koman
dose randame ir lietuvių krep
šininkų. Štai, FC Mulhouse 
penketuke, kuris tik šiemet į- 
kopė į Division Nationale, žai
džia Grybauskas ir Gailius. A- 
bu šiuos žaidikus gerai prisi
mename kaip vienos iš pajė
giausių lietuvių komandų Vo
kietijoje, Scheinfeldo Kovo, 
atstovus. Grybauskas jau ne 
pirmieji metai kai žaidžia FC 
M-ulhouse, o Gailius 
įsijungė tik šiemet, 
to, Grybauskas ne 
žaidžia ir vadovauja

ir treneris.

JOIN OUR NEW 
CHRISTMAS CLUB NOW

Latest 
Interest 

Rate

į vienetą 
Negana 

tik pats 
koman-

komandoje daly- 
mūsų žymusis 
Varkala, savo 
Wiesbadeno ir 

be to,

dai, bet yra
FC Lyon 

vauj-a kitas 
krepšininkas 

. laiku žaidęs
Kasselio Lituanicoj, 
Kempteno Šarūne. FC Lyon, 
kaip ir FC Mulhouse, šiemet 
pirmieji metai augščiausioj 
lygoj (abi komandos atkilo iš 
Excellence kl.).

Prieš pradedant pirmenybes, 
Paryžiaus sporto dienraštis 
L’Equipe buvo paskelbęs re
portažus apie visas 20 koman
dų. Rašant apie FC Mulhouse, 
pažymėta, jog klubo krepšinin
kus treniruoja lietuvis Gry
bauskas. Jis pats žaidžia .puo
liku (ūgis 1,72 m), o Gailius 
(1,86 m) užima .postą gyni
me. Iki šiol klubas neturi tin-, 
karnos* halės, bet kitam sezo
ne numatoma ją pastatyti ir 
krepšinį galės stebėti 3000 žiū
rovų. Mieste krepšiniu labai 
domimasi.

Reportaže apie FC Lyon,, 
paminėta, jog daug vilčių ko 
mandai pagilti į augštumas, 
susilaukta, kai‘1950lm. birželio 
mėn. pasirodė lietuvis Zigmas 
Varkala. Rašoma, jog Varkala 
į Lyoną atvyko kaip krepšinin
kas, bet^e profesijos, šiandien 
“ce solide Lithuanien” dar
buojasi didžiulėj elektros į- 
monėj. šefas Rodier Varkalai 
nesigaili komplimentų ir at
žymi jo greitą pažangą darbo
vietėj.

Apie mūsiškį entuzastingai 
atsiliepia FC Lyon vyraujan
tieji pareigūnai Nini ir Moran- 
di. Jų nuomone, Varkala daug 
prisidėjęs, kad komanda yra 
patekusi į Prancūzijos elito 
tarpą. Be Varkalos, minimas 
amerikietis mormonas Robin
son, dabar jau išvykęs. Varka
los nuomone, krepšininkas ne
turi būti vien gynikas ar puo
likas — jis turi būti tinkamas 
visose pozicijose ir šia linkme 
FC Lyon žaidikai ir yra ruo
šiami. Beje, mūsiškiui žaisti 
Division Nationale ne naujie
na — anksčiau jis yra dalyva
vęs FC Montbrson penketuke, 
kuris šiemet yra Excellence 
kl: Varkala — pats augščiau- 
sias komandoj — 1,90 m.

Rašant šias eilutes, numanu, 
aVfkala jau bus vedęs vieną 
Lyono mergaitę. Galantiški 
prancūzai reportažo antraštėj 
yra paminėję, kad “...un Lith
uanian prend le coeur d’une 
Lyonnaise.”

Baigus lietuvių krepšininkų 
kontigentą, galima užsiminti 
apie trečią Division Nationale 
komandą, CEP Lorient. Ją tre
niruoja latvis Baumanis ir joj 
iškiliausias žaidikas latvis 
Zebelinš. šios pavardės mūsų 
krepšinio veteranams yra ge
rai žinomos. Reportaže apie 
CEP Lorien įvelta klaida, nes 
pažymėta, jog Baumanio nėra 
reikalo .pristatyti, nes jis, Bau- 
manis, yra buvęs lietuvių, Eu
ropos meisterių, komandos 
menedžeriu. Baumanis, su 
CEP Lorient darbuojasi ištisi 
penkeri metai.

Iš savo pusės norėtum pri
dėti, jog šį kartą prancūzai 
lietuviu apskelbė latvį Bauma- 
nį, o iki šiol retkarčiais tekda
vo pastebėti priešingus ap- 
krikštijimus._ vPvz. Varkala 
anksčiaiT ne kartą būdavo 
skelbiamas latviu ir kt. Tarp 
kitko, Eltos Informacijose, 

paskelbta* žinutė:

‘•Prancūzų “L’Eųuipe” 1952.
9. 16 įsidėjo apžvalgą, kaip žai
džia prancūzų krepšinio ko
mandos, iškeldamas gerą lie
tuvių krepšininkų, vadinamų 
Europos čempionais, žaidimo 
techniką, pagal kurią nori 
persitvarkyti taip pat kai ku
rios prancūzų komandos”, yra, 
tur būt, pačioj Eltoj sufabri
kuota. Tą dieną L’Equipe 
skiltyse buvo eilinis reporta
žas apie anksčiau minėtą CEP 
Lorient komandą ir vienoj vie
toj latvis Baumanis per klaidą 
apskelbtas lietuviu. Tai ir vis
kas iš (lietuviškosios pusės. Iš 
kur Eltos vyrai, užkibę už 
klaidos, išsiliejo į plačias išva
das dėl lietuvių krepšininkų ir 
prancūzų komandų persitvar
kymų, mums neaišku ir gaila, 
kad tokios suktos, kad ir mums 
palankios žinios, randa vietos 
Eltos Informacijose.

Grįžtant prie Division Na
tionale pirmenybių, Grybaus
ko vadovaujamas FC Mulhou
se pirmose rungtynėse pralai
mėjo prieš Paryžiaus studentų 
UC 38-48 (Grybauskas įmetė 
18 tšk.), toliau turėjo nusi
lenkti prieš EV Bellegarde 48- 
62 Grybauskas • pasiekė 20 
20 tšk). ir trečiose rungtynėse 
patiekė sultingą staigmeną, 
nes nugalėjo, dabartinį meis
terį AV Villeurbanne 65-50. 
Pergalės didvyriu buvęs Gry
bauskas, įmetęs 31 tšk. šia 
proga mūsiškiui spaudoje nes
tigo pagyrų, L’Equipe spalio 14 
d. nr. įsidėjo su Grybausku 
platesnį pasikalbėjimą. ' Ant
raštėje FC Mulhouse komanda 
vadinama: “cinq” de Grybaus
kas.

Pirmosios trejos rungtynės 
FC Lyon penketukui nebuvo 
sėkmingos — pralaimėta prieš 
Baumanio CEP Lorient 56-59 
Varkala įmetė 15 tšk., o lai-* 
mėtojams Zebelinš pririnko 21 
tšk.), toliau prieš ĄGL Fouge- 
res 51-56. ir prieš AS Cobaugr 
55—60. Trečiose rungtynėse 
Varkala įmetė 12 tšk. ir, kaip 
žaidikas, buvęs geriausias iš a- 
bieių penketukų.

Baigiant įvadinę ' apžvalgą 
anie mūsų krepšininkus Pran
cūzijos krepšinio elite, miela 
pastebėti, 
pavardes 
paprastai 
lingai.

r

r

S
*

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, 

July 10. and October 5 will draw interest from the 
first of such months if left to the end of the 

quarterly dividend period

THE

HENRY J. W0NS0N
(Vencevičius)

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

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

NI. 8-6222 TR. 5-5796

________ " - _
Lietuviai advokatai ..  . ■ -.............. —
ST. BREDIS, JR.

37 Sheridan Avenue,
BROOKLYN H. N. Y.

AP 7-7083

WM. J. DRAKE 
(DRAGŪNAS) 

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

JAmaica 3-7722 '

ALFRED J. WENTZ 
225 S. 4th Street, 

BROOKLYN II. N. Y.
EVergreen 7-8067

SAVINGS BANK
135 BROADWAY at BEDFORD AVE.

539 Eastern Parkway at Nostrand Avenue
Your Deposits in This Bunk Are Fully Insured L’p to $10,000

Member Federal Deposit Insurance Corporation

Wife

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 LA 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

■i
baigęs New York Institute of Photography,

422 MENAHAN STREET, BROOKLYN, N. y.
skambinti tel. HY 7-4677

Tel. Virginia 9-3112

Matthew Mažeika
Gėlės priistatomos"Y bet kurią 

pasaulio viėtą.
WOODHAVEN 21, N. Y.

(Skersai nuo Haven teatro)

•1

J

n

H

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.

ANTHONY J. WESLAN 
(V1ŽLANSKAS) 

16 Court Street, 
BROOKLYN. N. Y. 

MAin 5-1260

PHILIP BENDER
MANĖS 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 televizijos aparatų, šaldy
tuvų, skalbimo mašinų, dulkių siurblių, prosų ra
šomųjų mašinėlių, dūjomis bei aliejumi kūrena
mų krosnių (gas ranges), lovų, stalų ir kitokių na
mų apyvokos dalykų.

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

Visi Brooklyn© ir apylinkės lietuviai perka 
krautuvėje.

Cappiello krautuvėje gaunamos lietuviškos

CAPPIELLO KRAUTUVĖ
706 GRAND ST., BROOKLYN

EVergreen 8-7848

Cappiello

plokštelės.

dl 
7
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S. P. Zubavičius
INCOME TAX. REAL ESTATE

111 AINSLIE STREET 
Brooklyn 11, N. Y.

Telefonai:
Vergreen 4-3049 ir
4 WEstfield 2-7174-J
j j- j- j- j- ------------------—į

Anne M. Sabliskas :»
i:Pirmoji Lietuvaitė

CHIROPRAKTORĖ
Ligoniai priimami antradieniais
ketvirtadieniais 'nuo 6 iki 8 v.

šeštadieniais nuo 1 iki 5 v. ▼.
ir pagal susitarimą ____

902 BELMONT AVENUE, <
Brooklyn 8, N. Y.

APlegate 7-4236 -

DAver.port 6-0259

ir

FOTOGRAFAS
65-23 Grand Avenue

JOSEPH VASTUNAS 
Real Estate & Insurance 

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

VI 8-2239
PIRKDAMI BALDUS DIRBTUVĖJE

JŪS SUTAUPYSITE 50 NUOŠIMČIŲ
(Parodę ši skelbimą)

Mes kviečiame aplankyti mūsų minkštų, b aidų dirbtuvės 
parodą ir pasinaudoti šia proga.
Mes gaminame baldus pagal užsakymą ir individualų 
skonį, duodanU penkių metų garantiją.
Niekur nerasite gražesnių, tvirtesnių ir geresnių baldų, 
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

o-

JONAS SUTKAITIS,

Parduodami nauji Ir -

8015 JAMAICA AVE.

r

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

SK turi 7

futbo
lu

84-02 Jamaica Avenue,
Tel. Virginia 7-4499

seni laikrodžiai
449 Grand Street, 

Brooklyn 11, N. Y<

J. M. BUYAUSKAS
NAUJAI "ĮRENGTA KOPLYČIA

22 DAVIS AVENUE, KEARNY, N. J.
Telefonas: KEarny 2-2588

Bellerose, L. I.
Nuo 12:45 

antrosios

ROGERS FUNERAL HOME
P. RADZEVIČIUS, Direktorius 

Telefonas. STagg 2-4409

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

SHAUNS FUNERAL HOME
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

J. B. SHALINS 
Woodhaven, N. Y. 
Koplyčia Laidotuvėms

STEPHEN AROMISKIS
(ARMAKAUSKAS)

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

jog lietuviškosios 
prancūzų spaudoj 

rašomos labai taisyk 
čk.

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

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

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

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

Reikaįų Vedėjas 
BROOKLYN, N. Y.

NOTARY PUBLIC

KRAUTUVĖ

S

Pasinaudokite šia proga
NAUJA GYDUOLĖ

PATS DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS

FllhMT ffl Ine
(Prieš Republic teatrą)

1

Mes 
gaso 
geso

485 GRAND STREET 
Brooklyn 11, N. Y.

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

VĖL. PRALAIMĖTA
Lapkričio 16 d. Lietuvių SK 

vienuolikė šavo aikštėje pra
laimėjo prieš ne tokį jau stip
rų Hoboken FC 1-2 (1-1). Iš 
pradžių mūsiškiai parodė ko
vos dvasios, bet vėliau išblėso 
ir kai kurie žaidikai daugiau 
ginčyjosi ir dejavo nei žaidė. 
Hoboken FC vedė 1-0 ir tada 
Jokūbaitis išlygino. Geriausias 
aikštėje buvo geltonai-žaliųjų 
vidurio saugas Kantz, kuriam 
dėkotina, kad pralaimėjimas 
toks kuklus. ;

Kitos rungtynės: Swiss FC
— Minerva SC 4-2, SC New 
York - Elizabeth SC 3-3, Ger
man Hungarian SC — Greek 
American SC 3-2, Hota SC — 
Eintracht SC 2-7, Newarko SC
— Booklyno DSC 0-2.

Lietuvių SK II pralaimėjo 
prieš Hoboken FC II 0-1.
SEKMADIENĮ FUTBOLAS

Lapkr. 23 d. Lietuvių SK 
žaidžia paskutiniąsias pirmo
jo rato rungtynes, prieš Sport 
Clilb New York. Vieta —mū
siškių aikštė,
Pradžia 2:30 vai. 
vai. rungtyniauja 
komandos.

Po 10 r. Lietuvių
tšk., įv. 23-35 ir tenkinasi 9. 
ir SC New York turi 10 tšk., į v. 
26-30 ir 6. vietą. Lauktina, jog 
mūsiškiai pasitemps ir pra
blaškys šešėlius.
FUTBOLO PRIEAUGLIS

New Yorke rūpinamasi pri
siauginti futbolininkų prie
auglio. Tam tikslui yra orga
nizuojami jauniai ir jaunučiai. 
Su jauniais darbuojasi Lietu
vių SK vienuolikės saugas Ste
ponavičius, o jaunučiams pa
deda kitas Lietuvių SK 
lininkas Klevečka.

BALD

ALBERT ELICE, Sav. įsteigta 1920 m.

Didžiausias įvairių baldų išpardavimas
Miegamųjų ir gyvenamų kambarių baldai. Valgomųjų 

kambarių baldai ir kiti rakandai.

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

246-48-50-52-54-56 GRAND ST., BROOKLYN, N. t.
Telefonas: E V. 7-4367

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

Visi šie laidotuvių direktoriai išnuomoja 
automobilius Įvairiems reikalams i

DABAR jums siūloma tikrai žemomis kaino
mis Įvairiausiu baldų — stalų, kėdžių, spintų 
sofų, lovų, matracų ir 1.1.

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

JONAS PATAŠIUS 
žiedai, laikrodžiai, jų tai

symas, Kosmetika ir 
religiniai dalykai 

307 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

ROEBLING SUPPLY Co.
I. FISHMAN 

a
taisome viską, kas priklauso 
pečiams. Parduodame naujus 

pečius žemomis kainomis. 
Patarnavimas garantuotas.

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

UL. 5-0083

A. ANDRIUŠKEVIČIUS
Laikrodinipkas

Taisomi ir parduodami laik
rodžiai, žiedai, apyrankiai, 

auskarai ir t. t.

o
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 pastįprinimų. Vartojama 
arbatos formoje. Svaras $8.00, 
pusė svaro $4.00, ketvirtis sva
ro $2.00.

Prisiunčiam 1 namus.

ALEXANDER’S CO.
414 WEST BROADWAY, 
South Boston 27, MaM
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MlTVew^rkas ir Apylinkė;
APIE BALFO VĄJAUS KONCERTĄ TIKRAS PATRIJOTIšKAS NUSITEIKIMAS

PILIEČIŲ KLUBAS PAGERBĖ ZAKARAUSKĄ

dr.

PADĖKONĖS DIENAI
'r

ir likeriai kaip užsie-

REPUBLIC WINE & LIQUOR STORE

Tel.. EV. 7-2089

Rašytojas, humoristas

ANTANAS GUSTAITIS
Dramos aktorius

HENRIKAS KAČINSKAS

GABIJA
i

r

nariai dalyvauti,

54 Skyriaus Valdyba

J

K

i
4

imigracijos 
šio laikra-

pusėj ežero”, 
ši daina yra 
J. Žilevičiaus 
šiuosyk jiems

dainų programa, 
dainuoja Angelų 
parapijos choras.

užsimota 
išlaikyti

unijos svetainėje,
Pl., Brooklyn 6,

bažnyčias, klubus

Gydytojų Korporacija Fra- 
temitas Lituanica lapkričio 
30 d. V. Belecko salėje, 1883 
Madison St. Brooklyne, šaukia 
metinį savo suvažiavimą.

i 
j

Degtinė,
niniai, taip ir vietos gamybos.

Galima jau dabar gauti ir krupniko.

■r-'

U A

į X. STRUMSKIS, savininkas
322 UNION AVĖ.,’ (arti Grand St.)

J; BROOKLYN, N. Y.

VAKARAS,
kurių reta, nes jame dalyvauja pačios
rinktinės meninės jėgos:

Poetas *

BERNARDAS BRAZDŽIONIS

• " 9 s

’tOi

P. žadeikis, Lietuvos Pasiun- 
ivs Washingtone, dalyvaus 

Lietuvos kariuomenės šventėje 
lapkričio 23 d. Schwaben Hall 
Brooklyne. šioje šventėje him
nus giedos solistas Al. Vasi
liauskas.

Vyt. Sirvydas, 
inspektorius, buvęs
ščio redaktorius ir nuolatinis 
jo bendradarbis, savaitei laiko 
atvyko čia iš Montrealio. x

Kazys ir Ona Budriai, Mas- 
petho lietuviai, šiomis dieno
mis minėjo savo vedybinio gy
venimo 45 metų sukaktį.

Adv. Antanas Olis, New 
Yorko Lietuvių Tarybos nuta
rimu, busimajame Lietuvos 
Nepriklausomybės sukakties 
minėjimas New Yorke kviečia
mas kalbėti .visų lietuvių var- 
du. ,t.

Lapkričio 16 d. Lost Batta
lion Hall, Elmhurst, N. Y., bu
vo surengtas Balio vajaus kon 
certas, kurio programą sudarė 
vietos lietuvių parapijų ir Ope 
retės chorai. Programe buvo 
pažymėta, kad dalyvaus ir 
Metropolitan Operos artistas 
A. Brazis, bet, pagal pranešė
ją, segalėijęs atvykti dėl blogo 
oro.

Pil. Klubo 
vedėjas, kuriam praeitą šešta
dienį buvo surengta pagerbi
mo puota, dėkoja už dovanas 
klubui, Kreivėnams, Brazai- 
čiams, Kuodienei, Briedienei ir

Pulk. J. V. Horn, mūsų skai
tytojos p-nioš Blake žentas, šio 
mis dienomis išvyko į Korėją. 
Namie liko žmona Stefanija ir 
du vaikučiai.

D. T. Mitchell ir jo žmonai 
Mildred, buvusiai Janulytei, 
draugai ruošia povestuvinę su
tiktuvių puotą, kuri įvyks, lap
kričio 29 d. Showboat Banquet 
Hall, 814 Jamaica Ave., Brook-

Kun. P. Dagys praneša, kad 
lapkričio 23 d. 3 v. p.p. šv. Jo
no bažnyčioje, 197 Maujer St. 
Brooklyne, bus laikomos lietu
viams evangelikams pamal
dos, po kurių parapijos salėje 
įvyks „ "‘bendra kavutė”.

J. Ginkus ir šiemet išleido 
seriją įdomių lietuviškų kalė
dinių atvirukų (su dailininkų 
piešiniais ir poetų įrašais), ku
rių jau galima gauti saldainių 
krautuvėje, 495 Grand . St. 
Brooklyne.

Dr. V. Paprockas ir jo žmo
na, dantų gydytoja, šiomis 
dienomis nusipirko gražius na
mus N. Richmond Hill, N. Y. 
Tie namai priklausė neseniai 
mirusiam vietos politikui Fitz
gerald ui.
Šviesa ir Aitvarai bendrai 
rengia N. Metų sutikimą

Kur šiemet sutikti Naujuo
sius Metus, atrodo, bus labai 
nesunkiai sprendžiamas klau
simas, nes šviesos Sambūrio 
New Yorko Skyrius ir Aitvarai 
sutarė 1953 metų sutikintą 
rengti kartu. Sutelkę visas .pa
stangas ir praėjusių metų pa
tyrimą, rengėjai tikisi užtik
rinti Didžiojo New Yorko lie
tuvių visuomenei vieną gra
žiausių parengimų paskuti
niaisiais metais, šis tikslas bu
vo kartu svarbiausias šviesos 
ir Aitvarų susitarimo pagrin
das.

Sutikimas 'įvyks vienoje di
džiausių ir be abejo gražiausių 
Brokolyne — Grand Paradise 
salėje. *

Aitvarų Kvartetas atliks pa
grindinę meninės programos 
dalį, kurią paįvairinti ir pa
puošti maloniai sutiko mūsų o- 
peres solistė Vincė Jonuškaitė.

LIETUVIS IŠMOKĖ 
16,000 VAIRUOTI

Lietuviai jau buvo kiek pa- 
■ minę, kad jų tautietis New 
Yorke turi auto mechanikų ir 
vairuotojų mokyklą. Šią mo
kyklą jau 36 metai laiko Jo
niškio apylinkėje gimęs Leo
nas Tiknevičius - Tiknius. 
Jau 40 metų'Amerikoje. Apie 
jį jau daug rašė Vienybė ir 
kiti laikraščiai. Šioje mokyklo 
je išsimokė jau 16,000 vyrų ir 
moterų vairuoti bei taisyti au
tomobilius.

Leonas Tiknevičius - Tik
nius malonaus būdo lietuvis, 
Lietuvoje buvusio gydytojo sū
nus, džiaugiasi, galįs savo mo
kykloje išmokyti mechaniško 
darbo, automobilių vairavimo 
Ir dar labiau jis džiaugiasi, ga
lis savo mokiniams surasti 
darbo vis augančioje automo
bilių pramonėje.

Leono Tiknevičiaus - Tik- 
niaus mokykla pripažinta New 
Yorko valstybės, jos mokiniai 
visada išlaiko egzaminus.*

Kun. Račkauskas, atidary
damas programą, pranešė, kad 
šiuo koncertu baigiama Balfo 
rinkliava, kuriai jisai pirmi
ninkavęs ir toliau programai 
vesti perstatė J. Stuką.

J. St ūkas, įpratęs per radiją 
kalbėti, tai ir čia ėmėsi saky
ti prakalbą. Savo kalboje pa
brėžė, kad jam esą labai ma
lonu, jog naujieji ateiviai pri
pildę lietuvių bažnyčias ir da
bar, einant pro bažnyčią sek
madieniais, esą labai malonu 
klausyti, kaip jie gieda lietu
viškas giesmes. Nepamiršo pa
sakyti, kad ir senoji karta 
daug prisidėjo prie kultūros 
statydama 
ir t. t.

Prasideda 
Pirmiausia 
Karalienės
Dainos, kaip ir visada, Žilevi
čiaus “Sveiki drūti”, žemaitai
čio, “Ei, prie darbo”, Vanagai
čio “Mes be Vilniaus nenurim
sim” ir paties choro ved. P. Dul 
kės “Laimingi, laimingi”. Apie 
lainavimą nėra ko sakyti, nes 
.tai buvo sutartinis šaukmas. 
Rėkė, kiek tik choristų jėgos 
•nešė. Dulkės choras, kiek jau 
teko girdėti, dar niekados ki
taip ir nedainavo. .

šia proga reikėtų Dulkei kai 
kas pasakyti. Jis kiekvienu at
veju, dainuodamas su choru, 
pasididžiuodamas dainuoja sa
vo kompozicijos- dainas. Dai 
navo ir dabar. Daina vadina
ma “Laimingi, laimingi”. Kaip 
pats dainos vardas, nieko ne
pasako, taip pati muzikos 
struktūra heiuri ųei formos, 
nei melodijos, nei harmonijos. 
Tai blynas be tešlos. 'Nežiūrint 
to. P. Dulkė nesidrovi statyti 
sp’"' kompozitorių eilėsna.

Toliau dainavo Oneretės Vv- 
r” choras. Liuberskiui vado- 
vair'nrt. Tam kitų dainų, iie 
«-H<jpinavo iš operos Fausto 
Kareiviu dainą. Reikia juos pa 
virti už drąsą. Iki šiol Brookly
ne niekas nedrįso tos dainos 
iudinti, o operetiečiai ėmė ir 
padare visiems suprizą. Sudai
navo irgi pakenčiamai. Choras 
nemažas ir gana tvarkingas. 
Ir kitas dainas jie dainuoja ne 
taip, kaip kiti chorai iki šiol 
kad dainuodavo — be skonio, 
be jausmo. Jie dainuoja sko- 
ningiau ir su išraiškomis.

Visi chorai bendrai dainavo 
Žilevičiaus “Anoj 
Sakas vadovavo, 
viena geresniųjų 
kompozicijų, bet
nepasisekė tinkamai jos sudai
nuoti. Buvo dar dainuojami 
Šimkaus “Lietuviais esame 
mes gimę” ir Sasnausko “Kur 
bėga Šešupė”.

Pagaliau dainavo' Apreiški
mo par. choras, p. Saku! vado
vaujant, Šimkaus kantatą 
“Atsisveikinimas su tėvyne”. 
Solistais buvo Barbara Darlys, 
M. Kižytė ir Sniečkus. Blogiau 
niekas tos dainos negalėjo su
dainuoti. Viena, kad baritonas 
ne tik nemokėjo savo dalies, 
bet jisai nei balso tam neturi. 
Barbara Darlys, stovėdama 
arti mikrofono, užrėkė ne tik 
solistus, bet ir patį chorą. 
Chore galima buvo .pastebėti 
stoką tenorų ir altų.

Reikia steb'Ttis Apreiškimo 
chore įvykusiomis permaino
mis. Kadaise buvo vienas ge
riausiu choru. Ne tik Brookly- 
r»*». bet visoie aovlinkėie buvo 
žinomas, kaip kun. Pakalnio 
choras. Dabar ei, atėmus kele
tą sonranu ir bosu, choro nė- 
ra. Kac kaltas? Para nil a ink 
nadidėjo, anot (p. Stuko, o cho
ras...

Be choru dainavimo buvo ir 
Vatov. Kalbėjo kan. Končius, 
kun Pakalnis, n. Bašinskas ir 
naaaliau J. Valaitis aiškino, 

auku m riekta. Ka.n. Kon
čius oaoasakojo Įspūdžius iš 
savo kelionės po Europą Ir at-

vaizdavo Vokietijoje likusių 
lietuvių tragišką padėtį. Jis 
savo kalboje suminėjo, kad 
mes per mažai tam reikalui 
aukojame. Jis sakė, kad ten y- 
ra 2,000 vaikų, kuriuos reikia 
nuo bado gelbėti. Jo apskai
čiavimu, išgelbėti nuo bado ir 
skurdo lietuvius su seneliais, 
ligoniais ir vaikais, reikia $1,- 
000 į dieną.

Aukų surinkta daugiau kaip 
tūkstantis dolerių, žmonių bu
vo artipilnio salė. R.

Praeitą šeštadienį, lapkričio 
15 d., vietos Lietuvių Pil. Klu
bo vadovybė surengė savo biz
no vedėjui Juozui Zakarauskui 
pagerbimo puotą. Si tikrai gra 
ži puota, į kurią susirinko pil
nutėlė salė žmonių, buvo su
rengta J. Zakarausko dešimt 
metų “gaspadoriavimo” sukak 
čiai paminėti.

•Publikai užkandus, prasidė
jo vakaro programa, kurią ati
darė 'klubo .pareigūnas Stepo
naitis. Trumpai pasveikinęs 
publiką, jis vakarui vesti pa
kvietė Klubo pirmininką Krei
vėną.

Buvo pasakyta eilė kalbų ir 
sveikinimų. Kalbėjo:
Petriką, J. šaltis, J. Tysliava, 
V. Ubara, Draugelis, Velička, 
Buknys, adv. A'. Weslan, P. Crra 
bauškas, J. Buivydas, abu Za
karauskų sūnūs, Edvardas ir

ALT SUVAŽIAVIMAS 
IR JO DARBOTVARKĖ

šią savaip, lapkričio 21 ir 22 
dienomis, New Yorke įvyksta 
Amerikos Lietuvių Tarybas su
važiavimas, kurio darbotvarkė 
yra tokia:

Suvažiavimo atidarymas, 
prezidiumo ir komisijų skyri
mas, sveikinimai, ALT Vykdo
mojo . • Komiteto pranešimai, 
Informacijos Centro vedėjos 
pranešimas, iždo globėjų pra
nešimas,. Genocido Konvenci
ja, Visuotinis Amerikos Lietu
vių Kongresas 1953 m., santy
kiai su kitais veiksniais, ko- 
operavimas su .kitomis tautinė 
mis-' grupėmis, antibolševiki- 
nės propagandos grupių orga
nizavimas, - artimiausi mūsų 
uždaviniai, lėšų Lietuvos rei
kalams kaupimas, ALT narių 
pranešimai, iš kolonijų, rezo
liucijų priėmimas ir sumany
mai, ALT Valdybos Vykdomo
jo Komiteto sudarymas ir su
važiavimo uždarymas.

pirmasis suvažiavimo posė
dis įvyks penktadienį lapkri
čio 21 <L, 1 vai. p. p., New Yor
ker Hotel, 34th Street, New 
Yorke..
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ĮSIDĖMĖTINAS ĮVYKIS
Gruodžio 7 d. Apreiškimo 

parapijos didžioji salė vėl pri
sipildys rinktinės publikos, nes 
tą dieną, po eilės koncertų lie
tuvių kolonijose JAV ir Kana
doje, į Brooklyną atvyksta trys 
didieji žodžio menininkai — 
.poetas Bernardas Brazdžionis, 
rašytojas humoristas Antanas 
Gustaitis ir dramos aktorius 
Henrikas Kačinskas, — kurie 
čia dalyvaus su visiškai nauja 
ir puikia programa Gabijos 
žurnalo ruošiamame dailiojo 
žodžio koncerte. Bilietai iš 
anksto jau gaunami Gabijos 
knygyne, 335 Union Avė., 
Brooklyn. N. Y. TĮel. EV 8-6163.
SIUVĖJŲ ŽINIAI

ACW of A Lietuvių siuvėjų 
unijos 54 skyriaus susirinki
mas įvyks lapkričio 26 d. 7,30 
vai. vakare 
11-27 Arion

Prašomi 
nes nominuojami asmenys į 
skyriaus valdybą. Taip pat 
prašomi atsinešti unijos ir So
cial Security korteles, nes be 
jų nebus įleidžiami į susirinki-

Lapkričio 2 d. įvykusiame 
lietuvių tėvų susirinkime tė
vai, išklausę kun. kleb. N. Pa-' 
kalnio, K. Vasiliausko ir B. 
Kulio .pranešimų apie lietuvy
bės ugdymą Apreiškimo para
pijos mokykloje, vienbalsiai 
įsipareigojo apsidėti mėnesine 
prievole po 5 dol. paremti litu
anistinių dalykų dėstymą, kol 
bus suorganizuotos lėšos Lietu
vių Bendruomenės ribose spe
cialiai švietimui. Nutarta neiš
galinčius minėtos prievolės at-

ALLIANCE CRYSTAL COCTAIL BAR
Kasys 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
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Algirdas, ir k. Kalbų progra
mos metu vakaro vedėjas .pa
kvietė Veličką ir Grabauską 
padainuoti. Jiedu linksmai nu
teikė publiką. Ypač nemažai 
juoko sukėlė dainos, kaip “Kai 
aš būsiu be. dantų, tai neki
binsiu kitų” ir t. t.

šios sukakties proga Pil. Klu 
bo vedėjas J. Zakarauskas bu
vo gausiai apdovanotas. Pil. 
Klubas jam įteikė auksinį ran
kinį laikrodėlį. Kitas dovanas, 
kaip ir gėlių bukietus, jam į- 
teikė Kreivėnai, Brazaičiai, 
Kitokiai, Kuodienė, Briedienė

Paskiausiai kalbėjo vakaro 
garbės svečias J. Zakarauskas, 
pareikšdamas, kad jis faktinai 
įdubę dirba jau 15 metų. Jis 
padėkojo už dovanas, už puo
tos surengimą ir už gausų at
silankymą.

Puotoje niekam netrūko val- 
-gių ir gėrimų. Vėliau viršuti
nėje klubo salėje vyko šokiai, 
o prie baro —draugiški pokal
biai ir dainos. Puota visais at
žvilgiais buvo sėkminga, ir tai 
rodo, kad Pil. Klubo biznio ve
dėjas J. Zakarauskas .turi daug 
draugų.

likti pagal patiekiamus prašy
mus atleisti. Taigi sudarytos 
sąlygos, kad nė vienas geros 
valios tėvams nebūtų apsun
kintas prievolės tesėjimu, jei 
kuriam bus sunkumų.

Ta pačia proga 
steigti lituanistikai
fondą, į kurį būtų telkiamos 

"lėšos, gautos iš parapijų kolek- 
tų, tėvų mokesčio, 'mokyklos 
šelpėjų būrelių ir įvairių pa
rengimų, tuo būdu finansiniai 
pagrindai sutvarkyti gana 
tvirtai. Mokyklą paremti tu
rės progos visi.

Pirmieji mokyklos bičiuliai, 
savo linkėjimus lietuvybei pa
laikyti pagrindę realia parama 
yra Dr. Paprockai, fondui pri
siuntė 30 dol., J. J. — dol. ir 
kun. V. Dabušis — 5 dol

Lapkričio 29 d. Angelų Ka
ralienės parapijos salėse Tėvų 
Komitetas rengia jaunimo ir 
senimo pobūvį. Pobūvio prog
rama labai įvairi, gausus bu
fetas, geras orkestras, šokiai 
seniems ir jauniems. Atsilan
kiusieji gražiai praleis vakarą 
ir tuo pačiu parems lietuviš
kuosius reikalus, nes pelnas 
skiriamas lituanistikai išlaiky
ti parapinėje mokykloje. Bi
lietai iš anksto gaunami pas J. 
Ginkų, Gabijos knygyne, Tau
tininkų klube, Vienybės re
dakcijoj, lietuviškose organi
zacijose. •

J. Ginkus, visada nuoširdžiai 
sieloj ąsis lietuviškais reika
lais, mielai sutiko minėtą link- 
smavakarį globoti ir remti vi
somis savo išgalėmis. T. K.

Gruodžio 7 d., sekmadienį, 
12,30 v. Apreiškimo parapijos 
salėje Brooklyne, įvyksta Lie
tuvių Bendruomenės New Yor- 
ko pirmosios apylinkės susi
rinkimas. Paskaitą skaitys V. 
Vaitekūnas.

GLENN’S RESTAURANT & BAR
Buvęs RUSSIAN Inn dabar lietuvių Glenn šeimos nuosavybė

ELBA RADRIGEUZA. TODER
IR JO ORKESTRAS

A. DONCOV
DAINOS IR ARMONIKA

Žemes kainos.

Amerikoniškos ir ispaniškos 
Dainos

Patarnauja ir dainuoja 
ukrainietiškas ir kitas dainas

Puikūs valgiai
ČIA RįNKĄSI LIETUVIAI, UKRAINIEČIAI IR KITI.

219 2nd Ave?Tarti 14 St.) New York, N. Y.
Telefohes GR. 3-9865

r— ------~~ ~~~~~~~    — -------
; NAUJAI ATIDARYTAS

JUDUS’ RESTAURANT
b JULIUS DAUGMAUDIS,
b . Savininkas

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

h EVergreen 4-9533.

LEONA’S BAR & RESTAURANT

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

EVergreen 4-9414

POVILANSKŲ BARAS IR RESTORANAS
t sals Šeimyninėms pramogoms

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

|i—_i™ ------------- ---------—

Telefonas: EVergreen 4-8934

PARAMOUNT BAR & GRILL
STANLEY MISIŪNAS IR SŪNUS EDWARDAS MISIŪNAS

- SAVININKAI
Lietuviška Užeiga, kur visi myli ifžeiti.

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.

Apie Padėkos Dieną 
Dėl Krėvės veikalo 
Stalinas ir bombos 
Tikrai nebus lengva

EISENHOWERIO LAUKIA SVARBŪS UŽDAVINIAI
Korėjoje nelengva jam bus rasti sprendimą — Anglai ir prancūzai 

pasisakė prieš karo išplėtimą —Atlanto konferencijoje 
norės išgirsti Amerikos žodi

IšgirsSte visiškai naują ir puikią programą, kuria gėrė
josi jau dešimtys tūkstančių lietuvių kitose kolonijose.

GRUODŽIO 7 D., SEKMADIENI,
ateikite į

APREIŠKIMO PARAPIJOS SALE
No. 5th ir Havemeyer Sts., Brooklyn, N. Y.

PRADŽIA 5 VAL. POPIET
Vakarą ruošia literatūros žurnalas

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.
» KAT .RĖŠ

GENEROLAS P. PLECHAVIČIUS
DAINUOS

Cleveland© Vyru Oktetas “Ąžuolas”
7:00 vai. pobūvis ir šokiai *

Adomo Jezavito orkestrui grojant

STEAMBOAT INN - i
ALMA KASMOČIUS, Vedėja

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

- kitokiems pobūviams. Į
Didelis ir gražus daržas piknikams bei išvažiavimams.
89-91 Steamboat Rd., Great Neck, L. L

TELEFONAI:
Great Neck 2-1546 Great Neck 2-3389

(Biznio) , (Rez.)

JUOZAS TYSLIAVA

Padėkos Diena —viena gra
žiausių Amerikos tradicijų.

Įsivaizduokite aną šaltąją 
1621 metų žiemą, kai apie 
1000 Mayflower naujakurių, 
drauge su Massasoit indėnais, 
renkasi dabartinėje Plymoutho 
apylinkėje, švenčia pirmąją 
metinę šventę, dėkoja Dievui 
ir valgo kepto kalakuto mėsą...

Nuo anų pirmųjų “dypukiš- 
kų” dienų, vąkarų pusrutulio 
upėmis nutekėjo daug van
dens.

Tėvų piligrimų kapus, anot 
Byrono, jau seniai užklojo sto
ras žvaigždžių dulkių sluogs- 
nis.

Bet Padėkos Dienos tradici
ja, lyg saulėleidis tėviškės lan
guose tebespindi...

♦ ♦ 
♦

Kaip Goethės Faustas, taip 
ir mūsiškio Vinco Krėvės Dan
gaus ir žemės sūnūs — rašyto
jo amžiaus veikalas.

Bet štai dabar jis sako, kad 
kitų dviejų to, dar jaunystės 
metais pradėjo rašyti, veikalo 
dalių nebespausdinsęs. Kodėl? 
Todėl, kad “jo nesupras, ir šis 
klaidingas supratimas gali ,į- 
žeisti katalikus”.

Jeigu Dante Alighieri būtų 
šitaip galvojęs, tai jo Dieviško
ji Komedija, kur ne vienas 
Bažnyčios kunigaikštis buvo 

! pasiųstas į pragarą, niekad ne
būtų išvydusi saulės šviesos.

Tą patį galima pasakyti ir 
> apie vokiečių Goethę, kuris, 
. anot Maceinos, Visą gyvenimą 

vaikščiojęs pro Bažnyčią... ' 
Kita vertus, kadaise Krėvė 

j yra pasakęs:
“Rašytojas turi būti opozi

cijoje”.
♦ ♦*

Faktas, kad Amerika turi 
Vandenilio bombą, Staliną ver
čia pagalvoti pirma, negu jis 
pradės karo veiksmus.

Anot velionio senatoriaus 
MacMahon, “prieš šį pabūklą 
Stalinas nedrįs siųsti nei armi
jos, nei laivyno”.

Bet taip pat yra faktas, kad 
kiekvienam, net ir baisiausiam, 
karo pabūklui visada suranda
ma būdas gintis.

Taip buvo su strėle, paraku, 
kulkosvaidžiu ir pagaliau nar- 
laiviu, arba tanku.

Tik dujos pavartotos pir
majame pasauliniame kare, 
pačios save išėmė iš apyvar
tos.

Panašiai gali būti ir su van
denilio bomba.

• . *
Kai šiuos žodžius skaitysite, 

Eisenhoweris gal būt jau bus 
Korėjoje.

Nėra abejonės, kad ši naujai 
išrinktojo prezidento kelionė 
bus apsupta paslapties šydu.

Pavojinga? Taip. Bet di- 
, džiausiąs pavojus Eisenhove- 
riui būtų tuo atveju, jeigu jam 
nepavyks sulaikyti Korėjos ka
ro.

O kad tai nebus lengva, rodo 
»• Višinskio manevrai Jungtinėse 

’ Tautose.
’ Sovietams rūpi, kad ameri-
• • <kiečių kraują Korėjos kalnai
• ir toliau gertų.

Ir tos ašaros, kurias ameri-
• kiečių motinos laisto namie,
• deja, taip pat tenka komuniz-
• mo propagandos malūnui.• r
• ’ ♦ ♦

Kas galėjo manyti, kad-ja- 
»ponai, ‘tie pavojingiausi mūsų 
'.priešai vakar, šiandien taptų 
; pąjungininkais?
’’ Asmuo, neseniai grįžęs iš Ja- 
«ponijos, pasakoja:
*. “Ne tik Maskva, Pekinas, bet 
, it visa Azija atidžiai seka ja- 
Hponų ginklavimąsi. Nesistebė-

Pasimatęs su Trumanu, Ei
senhoweris pradėjo ruoštis pre 
zidento pareigų perėmimui.

Tiesa, tame pasimatyme ne
buvo priimta jokių nutarimų, 
o tik aptarti svarbiausi užda
viniai, kurie turi būti įvykdy
ti artimiausiomis dienomis ir 
Trumanas be Eisenhowerio pri
tarimo nenorįs nieko pradėti.

Trumanas ir Eisenhoweris 
norėjo įspėti Sovietų Sąjungą, 
kad ji nespekuliuotų tuo lai
kotarpiu, kol valdžia iš vienų 
rankų bus perduota į kitas.

Trumanas savaitinėje spau
dos konferencijoje, kuri buvo 
pirmoji po rinkimų, pareiškė:

“Aš noriu, kad pasaulis ži
notų, jog šis kraštas yra vie
ningas tęsti politiką, kurios jis 
ėmėsi prieš kitas tautas”.

Pirmiausias uždavinys, kurį 
Eisenhoweris nori išspręsti, tai 
pilnai sudaryti vyriausybę, 
prieš imantis kito uždavinio: 
kelionės į Korėją.

Kelionė į Korėją būsianti į- 
vykdyta šiomis dienomis. Bet 
jo “kūno sargai” neleis jam 
lankytis fronte, nes tai būtų 
per daug pavojinga.

Eisenhoweris Korėjoje pasi
matys su savo sūnumi John, 
tarnaujančiu trečioje divizijo
je, aplankys kurį nors pietie
čių korėjiečių dalinį, kad galė
tų nutarti kokią rolę pevesti 
Syngman Rhee kareiviams ir 
tarsis su gen. Clark.

Jis pastatys JT armijos va
dui sekantį klausimą

—- ’Ar galima pradėti didelę 
of enzyvą, kuri palaužtų ko
munistų karinį pajėgumą?

Gen. Clark pretoiausiai at
sakys:

— Galima būtų bandyti, bet 
tokiu atveju iš Korėjos karo 
būtų pereita į didelį karą, ku
ris pareikalaus didelių aukų’.

Ir kad galima būtų tokią of
enzyvą pradėti, į Korėją teks 
pasiųsti naujas divizijas. Teks 
Korėjai duoti apsiginklavimo 
pirmenybę prieš Europą, palie
kant nuošaly Europos armijos 
organizavimą, užblokuoti Kini 
jos krantus ir bombarduoti 
Mandžiūriją.

Bet prieš tokį karo išplėtimą 
pasisakė Anglija ir Prancūzi
ja, kurios įspėjo' gen. Eisenho
wer], kad tuo keliu Ameriką 
neseks.

Sugrįžus iš Korėjos, Eisen
howerio lauks kitas svarbus 
uždavinys, tai pasiruošti At
lanto Tarybos sesijai, kuri pra 
sidės gruodžio 15 dieną Pary
žiuje. šitoj sesijoj jei ir nebus 
priimti jokie svarbūs nutari
mai, kiek tai liečia Europos 
armiją, bet joj bus sudaryti 
metmenys tiems nutarimams, 
kurie būsią priimti sekančioje 
konferencijoje vasario ar kovo 
mėnesį.

gyveno) suųku šiuo metu pa
spartinti apsiginklavimą.

Pagaliau būsiančios iškeltos 
naujos strateginės koncepci
jos.

Aptariant s šiuos klausimus, 
Europos kraštai norės žinoti, 
kokia būsianti pažiūra naujos 
Amerikos vyriausybės.

štai kodėl, prezidentas Tru
manas ruošiasi pakviesti Dūles, 
būsimą valstybės sekretorių ir 
Stasseną, būsimą Amerikos pa 
galbos administratorių, daly
vauti Paryžiaus konferencijo
je.

Dūles tur būt važiuos, nes 
norės išblaškyti susidariusią 
apie jį opiniją, kad jam Azijos 
reikalai labiau prie širdies. 
Bet Stassenųi bus sunkiau ką 
pasakyti, nes kongresas grei
čiausiai Europai pagalbą ap
karpys. i

O, jeigu šie kareivio batai Korėjoje prabiltų...
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ŽYDU PERSEKIOJIMAI UŽ GELEŽINĖS UŽDANGĄ 
Čekoslovakijoje vyksta tikras “žydu procesas” — 95 nuošimčiai su
imtųjų yra žydai — Slanskiui h* kitiems reikalauja mirties bausmės

Apsiginklavimo programa 
1952 metams įgyvendinta be
veik taip, kaip buvo numatyta. 
Gen. Ridgway aktyvioj tarny
boj turi 25 divizijas ir 20 divi
zijų rezerve. Bet atsiranda sun 
kūmų dėl divizijų skaičiaus pa 
didinimo, kaip buvo anksčiau 
numatyta.

Iš vienos pusės Amerika at
siliko su ginklų parama kurią 
buvo .pasižadėjusi duoti Euro
pos armijai. Iš kitos pusės Eu
ropos kraštai pergyvena eko
nominę krizę (kada jie neper

KAS NAUJO FRONTE?
Korėjoje “skrajojančios tvir 

tovės” ir lengvieji bombone
šiai komunistų pusėje numetė 
kelis šimtus tonų bombų, pri
darydami priešui didelių nuos 
tolių.

Centriniame fronte tebe
vyksta smarkūs mūšiai.

■Komunistai karts nuo karto 
bando pulti sąjungininkų- po
zicijas, bet visur sutinka stip
rų pasipriešinimą.

“Trikampy” sąjungininkų 
patruliui pavyko prasiskverbti 
toli į priešo užnugarį- Vakari
niame sektoriuje kinų ataka 
buvo atmušta* -
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Pati didžiausia komunistų 
byla nuo to laiko kai 1935-1936 
metais Maskvoje vyko garsie
ji “valymai” šiomis dienomis 
buvo sprendžiama Čekoslova
kijoje.

Rudolf Slansky, Kremliaus 
patikėtinis, Vladimir Clemen
tis, intimus Višinskio draugas, 
Bedrich Geminder, čekoslavų 
komunistų partijos ideologas, 
Bedrich Reicine, buvęs karpo- 
ralas sovietų armijoje ir vė
liau tapęs generolu naujoje 
čekostovakų armijoje, bei de
šimt kitų buvusių ministrų, ka 
riškių ir ekonomistų, buvo tei
siami Pragoję “liaudies tribu
nolo”.

šitas procesas vyko tokia pat 
procedūra, kaip ir visi kiti už 
geležinės uždangos.

Tik šį kartą į. akis krenta 
vienas charakteringas dalykas 
Visi kaltinamieji, išskyrus du
— Clementis Ir generolą Svab
— yra žydai. Tame yra naujas 
įrodymas, kad Kremlius po pre 
tekstu, jog kovojama neva su 
“kosmopolitizmu”, pradeda žy 
du naikinimą visoje. Sovietų 
Sąjungoje.

Rasiniai persekiojimai So
vietų Sąjungoje vis labiau stip 
rėja. Reikia tik pažiūrėti kas 
dedasi Lenkijoje, kur visi žy-

Sovietai turi 450 
povandeninių laivų

šiuo 5ųietų Sovietų Sąj ango
je kreipiamas ypatingai dide
lis dėmesys į povandeninio lai 
vyno išsivystimą. Laivyną su
daro 450 povandeniniai laivai 
iš kurių:

135 laivai yra M tipo, kiek
vienas jų po 188 tn., darąs 12 
mylių į valandą virš vandens 
ir 8 mylias pasinėrus. Dėl ne
didelio pločio gali būti lengvai 
perkelti iš Juodosios jūros į 
Baltijos jūrą Volgos kanalu. 
150 laivų yra “Chtcha” tipo, 
žymiai didesni, kurie pasinė
rę gali plaukti 70 mylių. 65 lai
vai S tipo, 15 laivų P tipo, 55 
laivai K tipo, galį plaukti pa
sinėrę 160 mylių, kiekvienas jų 
po 1400 tonų. Pagaliau 33' lai
vai XXI tipo (stato virš 100). 
šie laivai gali pasinerti iki 750 
pėdų gilumon ir plaukti pasi
nėrę 3 savaites.

Tiems dviems laivams aptar 
nauti sovietai laiko 43,000 ka
rininkų ir jūrininkų. Karinin
kai skiriami baigę jūrų akade
miją Leningrade, arba jūrų 
mokyklas Rygoj, Vladivostoke 
ar Sevastopoly. Ypatingas dė
mesys kreipiamas į politinę 
ištikimybę ir net mažiausiuo
se laivuose būna politikas ka
rininkas, turįs lygų laipsnį su 
komandantu.

Taip atrodo Syngman Rhee kareiviai, kurie turės pakeis
ti amerikiečius Korėjos fronte.

“SKRAJOJANČIOS LĖKŠTĖS” YRA
VALDOMOS KITU PLANETŲ GYVENTOJU 4-4. 4.

sime, jeigu jų armija ir laivy
nas netrukus galės pavaduoti 
Jungtinių Tautų kumšti Azi
joje”.

Vokietija, kurios miestus 
mes neseniai griovėme, taip 
pat rikiuojasi su Vakarais.

Keistas rolių pasikeitimas: 
buvę priešai tampa draugais, o 
draugai — priešais.

“Techniškai joks kraštas 
mūsų planetoje šią valandą 
nesugeba gaminti pabūklus, 
kurie galėtų skristi tokiu grei
čiu ir aukštume, kaip šios 
“skrajojančios lėkštės”. Jų skri 
d imas ir posūkiai rodo, kad y- 
ra padarytos iš tokio metalo 
ar medžiagos, kuri žemėje dar 
nepažįstama. Aš mačiau slap
tus .duomenis, kuriuos turi A- 
merikos armija apie šias “lėk
štes” ir padariau išvadą, kad 
jos atskrenda iš kitų planetų”.

šitokį sensacinį pareiškimą 
neseniai padarė garsus pran
cūzų karo lakūnas Pierre Clo- 
stermann, parlamento atsto
vas, kuris šiame kare numušo 
33 vokiečių lėktuvus.

“Skrajojančių lėkščių” feno
menas kaip ten bebūtų šian
dien dar sunkiai išaiškinamas, 
nes šiuo metu neturime išradi
mų, kurie galėtų pateisinti.

Pavyzdžiui, jei 1718 metais 
frontą būtų perskridęs pilnu 
greičiu sprausminis lėktuvas 
tipo Sabre, Mystere ar Mig, bū
tų panašiai kalbama, kaip šian 
dien apie “skrojojanglas lėkš
tes”.

Bet jei šiandien po 30 metų 
prasiveržta pro “garso sieną”, 
tai dar nepasiekta “tempera
tūros siena”.

Pavyzdžiui, kiaušinis išverda 
prie 100 laipsnių C. Gi kada 
lėktuvas skrenda nuo 600 iki 
900 mylių greičiu, per kelias 
sekundes temperatūra pakyla 
iki 300 laipsnių C. Atlaikyti to
kią temperatūrą stengiamasi 
atrasti atsparias medžiagas, 
šiuo metu technikai svarsto 
net statyti lėktuvus iš plexi
glass, tikėdamiesi, kad tai leis 
prasiveržti pro “temperatūros 
sieną”.

Šveicarija nuramino 
neo-naci Malaną

Pietinės Afrikos vyriausybės 
pirmininkas Malanas, kuris 
savo krašte stengiasi įvesti na
cių potvarkius, ši kartą dar 
nusilenkė Aukščiausiojo Teis
mo sprendimui ir grąžino bal
savimo teises metistams.

Tai jis padarė ne bijodamas 
Aukščiausiojo Teismo, ypač 
kada savo rankose jis turi po
liciją ir kariuomenę.

Jis tikėjosi, kad pašalinda
mas nuo balsavimo metistus, 
ateinančiais metais laimės rin 
kimus ir galės pakeisti krašto 
konstituciją. Bet jei dabar vėl 
jiems leidžia balsuoti, tai ne 
dėl to, jog Aukščiausias Teis
mas pasipriešino, ar JT užsto

si o, bet dėl to, kad mažytė švei 
carija pasakė “ne”.

Kaip tai suprasti, kad Švei
carija turi tokią didelę įtaką į 
Malaną?

Reikia neužmiršti, kad Švei
carija nors ir maža, bet šian
dien yra turtingiausia Europo
je ir šiuo metu skolina pinigus 
toms valstybėms, kurios nega
li galų su galais suvesti.

Bet kaip skolinti pinigus to
kiai vyriausybei, kuri neger
bia krašto įstatymai? Jei Ma
lanas negerbs Aukščiausiojo 
Teismo sprendimo, tai jis ne
gerbs ir sutarčių su Šveicari
ja.

Tad šveicarų bankininkai 
trumpai jam pasakė:

— Nepasiduos! savo krašto 
įstatymams, negausi iš mūsų 
pinigų.

Ir tas privertė Malaną rim
tai susimąstyti. Labiau negu 
Jungtinių Tautų platoniški 
grasinimai.

dai rekvizuoti prie sunkiosios 
pramonės, Vengrijoje, kur šim 
tai tūkstančių žydų, konfiska
vus turtą, buvo išvaryti iš 
miestų, Rumunijoje, įš kur žy
dai deportuoti arba pasmerkti 
dirbti sunkiausius darbus ka
syklose...

Per tris paskutiniuosius me
tus Čekoslovakijoje 95 nuošim
čiai suimtųjų buvo žydai.

Kaltinamajame akte sako
ma, kad Slanskis “globojo žy
dus, kurie dirba prieš Čekoslo
vakiją”.

Ir nėra ko stebėtis, jei iš ka
lėjimo atvestas į teisiną Slanš 
kis prisipažino, kad jis esąs 
dviveidis žmogus, niekad ne
buvęs tikru komunistu, palai
kęs ryšius su Amerika, Anglija 
ir Titu, o taip pąt su žydų ma
sonų organizacijomis, kad Cle
mentis buvęs prancūzų agen
tas,, gi jis pats nuo 1946 metų 
palaikęs ryšį su anglų darbie- 
člais,- ypatingai ziliacus, i ku
ris jam buvo ryšio agentu su 
čekų, bulgarų ir vengrų titois- 
tais.

Geminderis, kuris ilgą laiką 
buvo Dimitrovo sekretoriumi 
Komiterne, taip pat prisipa
žino, kad dirbęs išdavikišką 
darbą, kad jis esąs žydas išda
vikas ir palaikęs ryšį su ang
lų šnipais.

Clementis teisme pasirodė 
pražilęs. Jis irgi silpnu balsu 
pakartojo prisipažinimą, kurį 
išmoko atmintinai kameroje. 
Jis kaltino Prancūzijos buvusį 
ambasadorių, kad jis ruošėsi 
Čekoslovakiją atiduoti į vaka
riečių imperialistų rankas.

Procesas vyko taip, 
vo numatyta. Kiekvienas 
tinamųjų tyliu balsu, atskaitė 
savo “mea cuĮpa”. Vavro Had- 
ju ir Arthur Loudon, buvę už
sienių reikalų ministro pava
duotojai, Ludvik Frejka, eko
nomistas, Andre Simon, buvęs 
komuriistų laikraščio Rude 
Pravo redaktorius, Eugenijus 
Lochel, buvęs finansų.- minist
ras ir Joseph Frank partijos 
centro komiteto narys padarė 
panašius prisipažinimus. - ...

Franko “išpažintis” tuo įdo
mi, kad jis pareiškė, jog sabo
tavęs, amerikiečių prašomas 
Čekoslovakijos industriją" Ir 
jei Čekoslovakijoje yra trūku
mas maisto, dėl to kaltas-esąs 
Slanskis. ---- - -
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Koks bus teismo sprendi

mas? Abejoti netenka. Jau da
bar komunistinė spauda pa
ruošia opiniją mirties sprendi- 

namieji prarado teisę vadintis 
žmonėmis. Pamūrėjus į juos 
prisimenama Korėja ir tos 
žiurkės, kurios nešioja chole
ros ir tifo mikrobus”.' <

KRUVINOS RIAUŠĖS

šiomis dienomis Irake įvyko 
kruvinos riaušės. ’ ; :

Riaušininkai, apsiginklavę 
revolveriais ir peiliais, padegė 
Amerikos informacijos centrą. 
Per susirėmimą su ipolicija žu
vo keliolika žmonių.

Visame krašte įvestas apgu
los stovis. Riaušėse- dalyvavo 
nacionalistai ir komunistai.
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• Achesonas ruošiasi Juntinėms Tautoms pasiūlyti Kalė
dų atostogas pratęsti iki sausio 20 d. kad diskusijose jau galė
tų dalyvauti naujasis valstybės sekretorius.

• Windsoro kunigaikštis, lankydamasis Anglijoje, darė 
žygius, kad į karūnavimo iškilmes būtų pakviesta jo žmona* ku
ri iki šiai dienai į karališkuosius rūmus neįleidžiama.

• Vakarų Vokietijos parlamentas 179 balsais prieš 166 at
sisakė pradėti diskusijas dėl Europos armijos. Adenaueris gra
sina atsistatydinti, jei sutartis iki Kalėdų nebus ratifikuota.

• Garsus vokiečių rašytojas Thomas Mann, JAV pilietis, 
pareiškė, kad į Ameriką nebegrjšiąs ir pastoviai apsigyvensiąs 
Šveicarijoje.

• Per Atlanto vandenyną išplaukė mažu bpriniu laiveliu 
vieniša navigator^ Ann Davidson, tikėdamasi už 40 d. pasiekti 
Floridos krantus.

• Amerikietis kapitonas Slad Nash su lėktuvu Sabre F 86 
D pastatė naują pasaulin! greičio rekordą, padarydamas 1J38 
km. 380 į valandą. Senasis rekordas buvo 1,079 km. 841.

• Maršalas Juin išrinktas į Prancūzijos Akademiją nario*
vietoj mirusio rašytojo Jean Tharaud. *

• Ispanija priimta nariu į UNESCO. Prieš jos priėmimą 
balsavo Jugoslavija, Uragvajus, Birma ir Meksika. UNESCO pir
mininkas Torres Bodet, Meksikos atstovas, prieštaraudamas no- 
tarimui atsistatydino drauge su Brazilijos ir Jugoslavijos atsto
vais.

• Anglų darbiečių kairiojo sparno lideris Bevan liko no- 
išrinktas į “Shadow kabinetą”, kurį sudarantieji automatiškai 
taptų vyriausybės nariais, jei darbiečiai paimtų valdžią. | ka
binetą”, buvo išrinkti visi Attlee šalininkai.

• Indokinijoje žuvo tarnavę prancūzų svetimšaHų legijo- 
ne šeši lietuviai: Jonas Mickevičius, Vladas Levickas, Antanas 
Tomkus, Jonas Nemeika, Andrius Vasiliauskas ir Jonas PrataNMk- 
Be to, 17 lietuvių legijonierių yra patekę komunistams j neiaimf.

*




