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VIŠINSKIO ‘BOMBA’ NESPROGO
Kremliaus “sensaciškos nuolaidos” buvo tik naujas manevras sukliudyti 
JT darbą — Nepasisekęs sovietų noras su grąžinti Į “tėvynę” tremtinius
— Grįžęs iš Maskvos, Višinskis kojiojosi kaip vežikas — Kur “šuo už

kastas”? — Šešioliktoji prancūzu vy riausybės krizė
ma-Darbininko redaktorius, 

.tyt. buvo įsitikinęs, kad V.
Rastenis negaus nė pasėdėti 
tame “Laisvosios Europos Ko
mitete”. .

Priešingu atveju, jis nebū
tų dėjęs to, taip neišmintin
gai parašyto, straipsnelio apie 
skundą prieš 
anų.

Tuo labiau, 
■kalbama, jog
skundę... katalikų srovės žmo- 
nės.________________ .

Dirvos redakto-

kad, pavyzdžiui,^ 
V. 'Rastenj. į-

O čia, lyg tyčia, Ginkus, 
plaukdamas oro bangomis, aną 
dieną dar ima ir sušunka, kad 
štai, girdi, išlindo yla‘iš mai-. 
šo...

Tragikomedija: tuo tarpu, 
kai V. Rastenis atsisėdo “Lais- 

~ vosios Europos Komitete,” tai 
.Darbininko redaktorius — ant 
savo paties ylos...

■*' **

Nesistebėsime, j ei ginčas, 
kuris dabar vyksta tarp Vilko 
ir Lietuvos diplomatijos šefo.

sa- 
šefo

taip toliau, 
taip.

skaudus 
kuri, lyg

dai.^
Taip pat nesistebėsime, su

žinoję, kad Mažosios Lietuvos 
atstovas pagaliau pakviestas 
į Vliką, kurį tebekontrcliuoja 

• “konfesinė, penketuke”.
Tie ginčai dėl Lozoraičio, 

kaip ir dėl Mažosios Lietuvos 
atstovo, yra kenksmingi ne 
tiek Vlikui, kiek pačiai Lietuj 
vos laisvinimo bylai.

Pavyzdžiui, nesąmonė 
kyti, kad diplomatijos 
postas nebuvęs numatytas Lie 
tu vos konstitucijoje...
- O ar toje konstitucijoje, ku
rią pripažįsta"’Vlikas, pastara-

' sis veiksnys buvo numatytas?
Ir taip toliau, ir 

Ir net toliau, negu
♦

Generolo Jean de Lattre de 
.Tassigny mirtis - 
smūgis Prancūzijai, 
tyčia* velionio dėka, buvo pra
dėjusi taisyti savo pašlijusį 
prestižą Indokinijoje. "

Taip, toje pačioje Indokini
joje, kur vos tik praeitų me
tų pabaigoje, kovose su komu
nistais, žuvo vienintelis velio
nio sūnus...

Kilęs, iš to paties Vendee 
miestelio, kuriame gimė Cle
menceau, generolas Jean de 
Lattre de Tassigny, kaip ir 
amžinosios atminties “tigras,” 

" visą savo gyvenimą kovojo 
dėl Prancūzijos gerovės ir gar
bės.

- Ypač antrojo pasaulinio ka
ro metu, Hitlerio legijonams 
siaubiant Prancūziją, velionis 
pasižymėjo savo herojizmu. -

Ir lietuviai, ypač buvę trem 
tiniai, šio Prancūzijos didvy
rio vardą minės su giliu dė
kingumo jausmu.

♦ ♦

Kur tu bėgi, kreivakrive?—
Kas tau darbo, skustakirpte...

Si sena lietuviška mįslė apie 
upę ir pievą man atėjo į gal
vą tik po to, kai aš perskai
čiau įdomų ir kartu nuobodų 
pranešimą.

Mat, Washingtono vyrų gal
vose tebesisuka tos pačios 
mįslės • malūnai, būtent, kaip 
suvaldyti upes, kurių potvy
niai kasmet. padaro milijonus 
dolerių nuostolio.

Pelnagrobiams be plano iš
kirtus girias, kurios . pirmiau 
natūraliu būdu kontroliuoda
vo mūsų šalies vandens arte
rijas, dabar — bėda ir vargas.

O tuo tarpu, likimo ironijai, 
kai kuriose vakarinėse valsty
bėse trūksta vandens...

Manoma, kad atominės en
ergijos • specialistai pagaliau 
galės įspėti tą <fkreivakrivės”
Ir “skustakirptes” mįslę. įdomi.

dienomis Paryžiuje 
Tautų posėdy Vi- 
patiekė Kremliaus 

dėl a-

su-

Šiomis 
Jungtinių 
šinskis, 
“sensaciškas nuolaidas
įminės energijos* kontrolės ir 
nusiginklavimo, kurios yra tik 
naujas sovietų manevras • 
kliudyti JT darbą.

Po šešių metų sabotažo 
šinskis ši kartą sutinka, 
atominiai ginklai būtų tuo pa 
čiu laiku sunaikinti, kai 
bus įvesta tarptautinė kon
trolė, dėl ko anksčiau sovietai 

Vi- 
kad

statyta baigti savo darbus iki 
sausio mėn. 26 dienos. Ryšium 
su : tuo komisijų posėdžiai

priešinosi, reikalaudami pirm 
sunaikinti atominius ginklus, 
o tik paskui įvesti kontrolę.

Šis naujas sovietų planas y- 
ra savotiškas manevras, nes 
jo pastaboje sakoma, kad tarp 
tautinė kontrolė negalės kištis 
į kontroliuojamos valstybės vi
daus reikalus, vadinasi; šovie-. 
tai galės kliudyti kontrolės 
komisijos nariariYs lankytis po 
įvairias vietas.

Kremlius aiškiai žino kad 
tokiam savižudiškam planui 
sąjungininkai priešinsis. So
vietai tą išnaudos savo propa
gandai, sakydami, kad 'vaka
riečiai nenori priimti jų daro
mas nuolaidas. =

Keista, bet Višinskis nei 
džni neužsiminė apie koki 
siginklavimą, o nori vien 
išmušti sąjungininkams iš 
kų vienintelį atominį ginklą, 
kuris dar sulaiko sovietus nuo 
agresijų.

Trokadero Rūmuose ir vėl 
“verda” gyvenimas. Atostogi
nė ir poatostoginė nuotaika 
jau praėjo. Grįžtama prie bė
gamų reikalų, labai daug dar 
ne tik neišspręstų, bet dargi 
ir neaptartų. Komisijoms nu-

ŽO^ 
nu
tik 

ran

Senatorius Homer T. Ferguson (Mich.), lankydamasis Korėjos 
fronte ,stebi per žiūronus komunistų pozicijas.

----------  —A

^Visi, kurie skaitysite šiuos 
žodžius, esate kviečiami į Vie
nybės koncertą, kitą sekma
dienį, ‘sausio 27 d., Webster 
Hall, New Yorke.

Tai vienintelė metinė, mū
sų laikraščio naudai rengia
ma, programa, kur - visados 
gausu publikos.

Bet Vienybės koncertuose 
būna daug svečių ne tik to
dėl, kad jie rengiami laikraš
čio naudai. • -

Metiniai mūsų laikraščio 
koncertai gausiai lankomi dar 
ir todėl, .kad jie įdomūs savo 
programomis. .

Taigi,, pasimatysime kitą 
sekmadienį, dar viename me- 
metiniame Vienybės koncerte, 
kurio programa taip pat bus

JONAS MASIULIS 
s_ Vienybės korespondentas 

Paryžiuje

pradedami punktualiau, il
giau užtęsiami popiečiais, o 
kai kurios komisijos, kaip so
cialinė ir žmogaus teisių; nu
mato net naktinius posėdžius, 
žodžiu einama visu rimtumu 
‘ad rem”.

LIETUVIS -“REAL BOY OF AMERICA...”

• i i i

i* vi*

RICHARDAS VALZONIS, 14 metų amžiaus lietuviukas iš 
Chicagos, laimėjo “Tikro Amerikos Berniuko” titulą, ku
ri jam įteikė buvęs pasaulio bokso čempijonas Gene Tun- 
ney (kairėje). Richardas buvo išrinktas iš 350,000 Boys 
Club narių atstovaujančių 350 miestų. Kpt. P. Labanaus- 
kas (dešinėje). Voice of America atstovas, turėjo su Ri
chardu pasikalbėjimą, kurio metu berniukas pareiškė tu
rįs vilties pamatyti Lietuvą — “kai ji bus laisva”. New 
Yorko miesto meras Impellitteri Valzoniuką apdovanojo 
garbės ženklu. Beje, Gene Tunney, kuris sekė kpt. Laba
nausko pasikalbėjimą sū Richardu, ta proga pareiškė, 
kad jis 1931 m. lankėsi Lietuvoje, kuri jam labai patiku
si. Richardo tėvai gyvena Chicagoje. Jis turi du brolius ir 
dvi seseris. - > z

i*

Prieš šventes buvo pradėtas 
svarstyti sovietų skundas dėl 
1951 m. spalio 11 d. Preziden
to Trumano pasirašyto Tarpu 
savio Saugumo (Mutual Sec
urity) akto. - Sovietai kvietė J 
TO tą aktą pasmerkti, kaip 
prieš juos nukreiptą. Po labai 
karštų diskusijų politinėje ko 
misijoje prieita 
mo. Už 
savo 5 prieš 39

Jei 
būtų buvęs priimtas, JTO bū
tų rekomendavusios JAV vy
riausybei daryti žygius tą ak
tą atšaukti.

Tie patys ginčai atsinauji

prie balsavi- 
rezoliuciją bal 
ir 11 susilaikė.

so vietų

sovietų pasmerkimas

no ir Trečioje — Socialinėje 
ir žmogaus Teisių komisijoje 
— kai buvo patiektas projek

Vakarai pasiruošę 
kovoti už laisvę

• Kanadoje Churchillis pasa
kė kalbą, kurioje pabrėžė, jog 
Amerika, Anglija, Kanada ir 
visa Vakarų Europa vieningai 
pasiryžusias kovoti už laisvę. 
Atlanto paktas tam* sudaro 
stipriausią garantiją ir demo
kratijos, jei joms bus primes
tas karas, kova laimės.

— Aš nebandysiu pranašau
ti ateitį. Visi mes matome gra 
sinančius debesis,, kurie ren
kasi horizontė, bet ši kartą 
m£s esame susivieniję nuo pat 
pradžios. Visi mes pasiruošę 
eiti i pagalbą tam, kuris bus

tas skirti papildomą 3.000,00 
dolerių sumą tremtiniams 
šelpti.

Čia sovietai ir vėl atnauji
no savo klasiškus kaltinimus 
iš Juozapo nagų Lšsigelbėju- 
siųjų atžvilgiu. Pagal sovietus 
tokios įstaigos kaip IRO yra 
“biurai vergams į plantacijas 
verbuoti", “šnipų lizdai” ir t. 
t. Pasak sovietų, pabėgėliai— 
tremtiniai iš ’Vokietijos ir ki
tų Europos kraštų “deportuo
jami” į tolimiausias šalis, kaip 
JAV, Argentiną, Australiją... 
Lenkų delegatė beveik verg
dama pareiškė, kad vakarų 
imperialistai “užlaiką” šimtus 
tūkstančių jų piliečių, kurie 
tik vieno tetrokšta — grįžti ‘ 
tėvynę... (taip, bet tik į LAIS
VI TĖVYNĘ).

pirmas, užpultas. (Nukelta į 4 psl.)

Prieš 29 metus sukilėliai taip įžengė į Klaipėdą

DE LATTRE MIRĖ KAIP GENEROLAS, 
PALAIDOTAS KAIP MARŠALAS

“De Lattre de Tassigny mirtis yra nuostolis ne tik Prancūzijai, bet ir vi
soms demokratinėms valstybėms” -pareiškė JAV apsaugos sek. Lovett

Visa Prancūzija šiuo metu 
gyvena liūdesy. Jos didis ka
rys De Lattre de Tassigny, pa
skutiniuoju momentu pakel
tas. į Prancūzijos Maršalus 
mirė.

Jis mirė pačioje garbės auk įsakymą- pradėti .ataką įvai- 
štumoje. padaręs savo kraštui riose vietose^suo^ganizavo “o- 
didelį pasitarnavimą, išgelbė-* tiltą,’ zWris iš Cochin- 
jęs Indokinijoje Prancūzijos chine atitraukė ten buvusią 
prestižą ir užtikrinęš~^Azi|QS^^ar^uor^en^’ mesdamas ją Į 
pietryčiams saugumą nuo mūšį.
sančio pavojaus iš komuniz- ; Tą dieną? jis pilnai ųžŽitar- 
mo pusės. navo Hanoi išgelbėtojo-vardą.

šis didis karys stengėsi ne- 
-sikišti“t-palrtišką-^"ventmą-4r 
visą savo gyvenimą buvo išim
tinai pašventęs tėvynei, gi jo 
didžiausias troškimas buvo 
mirti tame tolimame krašte 
tarp savo kareivių, kur dar 
pereitais metais žuvp..iL- Jo 
vienturtis sūnus -Bernardas.

Lygiai prieš metus, kada 
buvo nustota vilčių išgelbėti 
Indokiniją, per pusę'^mylios 
nuo fronto nusileidęs su lėk
tuvu, pasirodė su lazda ran
koje de Lattre. Lėtu žings
niu, kaip įprasta jį visad ma
tyti, apėjo aikštelę, išklausė 
primerktom akim karininkų

Nuo sausio 2 d. prasidėjo 
The March of Dimes vajus, 
kuys-ztęsis 4 savaites. Per tą 
laiketarpį įvairiose vietose bus 
renkamos aukos paralyžiumi 
sergantiems gydyti.

Siąjs metais paralyžiumi ser 
gančių skaičius siekia 45,000 
asmenų, kurių tarpe nemažai 
y f a ir lietuvių.

SOVIETŲ ATOMINIAI 
GINKLAI .

Amerikos karinė vadovybė 
skelbia, jog sovietai turi dide
lį skaičių įvairių atominių 
ginklų, kuriuos panaudotų ka 
ro atveju prieš sąjungininkus.

pranešimus ir vietoj priėmė 
nutarimą; r • '

— Laikykitės stipriai, aš 
greitai sugrįšiu!

Sugrįžęs į savo štabą, jis 
pasižiūrėjo f žemėlapį, ir da-

. Sulaikęs paniką, jis pradė
jo tvirtintis, laukdamas puoli- 
mo, kuris" vėlavosi iš priešo 
pusės.

Ir šitame laukimo perijode 
buvo nuimtas ryžių derlius, 
miestuose atsinaujino norma
lus gyvenimas. . Baimė buvo 
pašalinta.

Per tris mėnesius jis apva
lė didelius Indokinijos plotus 
nuo komunistų ir pradėjo gal
voti apie susitikimą su gen. 
MacArthurų, kurio žvaigždė, 
tada žibėjo pilnoje šviesoje Jo 
kijo palociuose, kaip grąžinti 
taiką Azijos žemyne.

Bet MacArthurui kritus, de 
Lattre pasiliko vienas. šis 
“biaurus” karas pareikalavo iš 
•jo skaudžios aukos, paimda
mas vienturtį sūnų. .

4 Dovanok man,- telegrafavo 
savA žmonai, kad aš nesuge
bėjau išsaugoti mtisų vaiką”.

Tačiau jis neturėjo laiko rū-’ 
pintis savo šeimos skausmu. 
Įvykiai ^vertė jį grįžti prie 
tarptautinių reikalų. Vieną 
dieną jis pasirodo Washing
tone kur greit visus Pentago
ne sužavėjo savo išmintingu
mu. Sugrįžęs atgal į Indoki
niją, jis buvo sutiktas su 
triumfu. Bet deja. Washiną- 
tono pažadai neišsipildė,, ne
buvo skubinimasi su ginklų 
pristatymu.

Lapkričio mėnesį jis bandė 
pakeisti visuomenės opiniją 
dėl 'Indokinijos karo. Tuo mo
mentu, kada visi galvojo karą 

IŠ VISO PASAULIO
• Vokietijos kancleris Konrad Adenauer parlamente pa

reiškė, kad šį pavasarį jis vyksiąs į Washingtoną.
• Pekino radijas paskelbė^ jog kinų kariuomenės vyriau

sioji vadovybė išdirbo naujos ofenzyvos planą, kuris bus pra
dėtas vykdyti, jei derybos Pan-Muh-Jome iširsiančios ir Ši ofeh 
zyva išstumsianti sąjungininkus iš Korėjos.

• Prancūzijoje (Evreux) steigiama ypatingai svarbi Atlan
to aviacijos bazė. • '

• Valstybės departamente numatomi dideli diplomatų pa
keitimai: JAV ambasadorius Paryžiuje David Bruce būsiąs pa
skirtas valstybės sekretoriaus pavaduotoju, vietoj pasitrau
kiančio James Webb. Dabartinis JAV ambasadorius Argentino
je Bunker būsiąs paskirtas į Bruce vietą ir ambasadorius Mad
ride išeis į atsargą.

. • Washingtone atstovų rūmai nutarė kariams pakelti at
lyginimą 10 nuošimčiai^, tokiu būdu eilinio kareivio alga padi
dėjo $7.50 ir generolo $114.68. ” x

• Iš Chicagos į San Francisco ėjęs ekspresas, su 226 ke
leiviais įstrigo Serra Nevada kalnbose dėl didelio sniego. **

• 35 amerikiečių karo laivai, sudarą pusę stovinčio Vidur
žemio jūroj ameriikečių laivyno, lankosi Ispanijos uostuose.

• Iš Čekoslovakijos “laisvės traukinys” daugiau nebegalės
prasiveržti, nes čekai išardė geležinkelio bėgius ir visą pasie
nį aptvėrė spygliuota viela, per kurią leidžiama stipri elektros 
srovė. - ' • •

pralaimėjus, jis metasi į puo
limą, pirmą kartą ekspedicinė 
kariuomenė perima iniciatyvą, 
šita pergalė buvo paskutinis 
■vaisius jo komandavimo Indo
kinijoje. Ligos kamuojamas jis 
išvyko gydytis į Prancūziją. -

Deja, jis niekad nebegrįžo 
atgal pas savo karius. Jis mi
rė lygiai tą dieną, kai prieš 
metus buvo išgelbėta Hanoi

—De Lattre de Tassigny mir 
tis yra didėlis nuostolis ne tik 
Prancūzijai, bet ir visoms dė- 
mokratiriėms valstybėms, — 
pareiškė Amerikos krašto ap- 
saugos sekretorius Lovett.

Belgi j os - krašto, apsaugos 
•ministras savo telegramoje iš
sireiškė, jog tai didelis nuo
stolis visam.' Atlanto blokui; 
nes jis turėjo iypatybėszhūti 
Atlanto armijos- vadu.

’•— De Lattre de Tassigny 
buvo didelis amerikiečių, drau
gas ir jo mirtis yra smarkus 
smūgis bendram saugumui. Ji 
man primena gen. Patton mir 
tį.. pareiškė gen. Bradley. t

— Mes buvome pasidarę di
deliais draugais. A£ galvoj'’u, 
kad vakarų valstybės prara
do jo asmenybėje didelį vadą, 
Prancūzija prarado didelį ge
nerolą, o aš didelį draugą...— 
sako maršalas Montgomery.

• ' Gen. -Eisenhoweris, gen. 
Ridgway ir kiti kariškiai pa
našiai išreiškė užuojautas.

Jis mirė kaip generolas, bet 
palaidotas buvo kaip marša
las. Paskutiniu momentu jis 
buvo pakeltas devintuoju 
Prancūzijos Maršalu nuo 1916 
m. ir reikia pažymėti, jog šiuo 
metu Prancūzija neturi nė vie 
no maršalo.

De Lattre buvo apdovano
tas įvairių kraštų aukščiau
siais ordenais^ tarp kurių Ame 
rikos^Legipn of Merit” ir So- 
vietų Suvorovo ordenu. Gi 
paskutinę dieną Anglijos ka
ralius jam suteikė Bain orde- 
no didžiojo komandoro laips
nį už nuopelnus Azijoje, zifbvo- 
j ant prieš komunistus. .



^Amerikos Lidi iviu Savaitė
“VISŲ LIETUVIŲ ŠVENTĖ”

NEW BRITAIN, CONN. — 
žiūriu į kvietimą. ir gėriuosi 
— “Visų lietuvių švente”. Tik 
rai. sausio 6 d. visi atsilankiu
sieji dvasiškai pasisotinę išė
jo iš New Britaino Lietuvių 
svetainės. Salė pilnutėlė žmo
nių, net stovimų vietų neuž
teko. New Britaino .tremtiniai 
pasikvietė iš Worcester, Mass., 
H. Kačinsko vadovaujamą, 
dramos studiją, kuri čia pui
kiai suvaidino S. Čiurlionienės 
3-jų veiksmų dramą “Aušros 
Sūnus*’ , ; ,

Nekalbėsiu apie patį veika
lą, kurį įtemptai sekė publi
ka, bet noriu pabrėžti svarbą 
ir darbą tų asmenų, kurie ši 
veikalą įstengė scenai paruoš
ti ir .^uikjai suvaidinti. Daug' 
kartų teko Aušros Sūnus ma
tyti;. Liet. Valst. Teatre, bet 
ten jie nebuvo tokie įspūdin
gi ir reikšmingi kaip čia, A- 
merikdje. Aktorių vaidyba bu
vo tokia įtikinanti, kad dau
gelis verkė. Didelės
pagarbos ir padėkos užsitar
nauja šį, veikalą paruošusieji 
asmenys. Tai tik keletas to
kių -asmenų, kurie visą savo 
laisvą laiką skyrė šios dramos, 
studijai.

Suprasdami mūsų žmonių 
dvasinį alkį, Worcesterio lie
tuvių grupė pasikvietė iš Bos
tono Liet. Valst. Teatro dra
mos aktorių H. Kačinską, kad 
jis jiems vadovautų ir paruoš 
tų šį vaidinimą. Gaila, kad 
nebuvo .programos, iš kurios 
būtų, buvę galima sužinoti vari 
dintojų pavardės. Bet visi šio 
-reikalo“ dalyviai buvo pulkas 
ir gerai suprato savo roles. Be 
abejo, čia jautėsi įtakingo re- 
žisoriaus ranka, bet įr talen
tinga aktorių prigimtis: tin
kamas balsas, -atšktts-^arimasr 
išvaizda ir sugebėjimas įsi
jausti į rolę. - '

New Britame H. Kačinską 
pavadavo ir šį vaidimą tvar
kė, režisavo, aktorius grimavo 
Liet. a -Valst. Teatro dramos 
aktorė —> rašytojo A. Gustai
čio žmoria — p. Gustaitienė.

Negaliu1 nutylėti jos didelės 
meilės ir pasiaukojimo, dra
mos studijoms. Kas iš tremti
nių nežino prancūzų zonos 
Gųstaitienės dramos studijoš? 
Turbūt ne vienas dramos ra- 
telis tremtyje nedavė tiek 
daug spektaklių, kaip prancū
zų zonoje esantysis. Gustai- 
tienės ?studija su vaidinimais 
aplankė visą .Vokietiją, o sa~- 
vo buveines mieste veik kas 
trys mėnesiai duodavo dra
mos premjerą didžiuliame 
Miesto Teatre, kur lietuviškų 
vaidinimu ateidavo pasižiūrė-, 
ti vokiečiai, prancūzai, be a-

bėjo ir visų tautybių \tremti
ntai. Labai - apsidžiaugiau, kai 
pamačiau tą Gustaitienę pil
ną energijos ir ištroškusią 
darbo šioj srity.

Jei Amer. Liet. B-nė yra už
sibrėžusi purenti lietuviškos 
kultūros dirvą, tai ateityje tu ” 
rėtų atkreipti dėmesio į to
kius pasiaukojusius ir pilnus 
iniciatyvcs asmenis. Worces- ‘ 
trio dramos pionieriai yra pa
vyzdys visoms mūsų koloni
joms. Reikėtų, kad jų puikiai 
paruoštą Aušros Sūnų dramos . 
vadinimą pamatytų ir 
miestų lietuviai.

Margutis ruošiasi 
metiniam pokyliui

jau

kitų

į
. 4

DR. M. J. COLNEY 
148 Grand Street 

WATERBURY, CONN. 
Telefonas ^3-4747 

PRIĖMIMO VALANDOS: 
nvo 10 vai. rvte iki 3 vai. vak.

; TRAUN’S CAFE
’ N. E. cor. 16th Street 

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

^>e£ Cheltenham 2562 
' / Philadelphia, Pa

DIAMOND CAFE
V. Bukauskas, sav.

Alus, degtinf. vynat 
395 BROADWAY 

SO. BOSTON. MASS.
► SO 8-9094

J. MARKIEWICZ
AND 

SONS, Inc.
-♦ Laidotuvių Direktoriai 

15 * Trumbull ‘Street
New Haven, Con

~ " TH.: 5-9229

''i

rof. Žilevičius Gri-

SILVER BELL BAKING CO

BELL BAKING

tautiniu ansam-

Baras ir salės pramogoms

J

PHILADELPHIA, PA.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

pedagoginį dar- 
drauge su kitais

VOS ISVENGĖM 
KATASTROFOS

atlikti, pra- 
Amerikos lie 
kur jau nuo 
ir suvažiavi-

Dėmesį maloniai 
sienose esantieji 
smūtkelių, 
paveikslai:

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

vienišo, a'ša-

Lietuvos kū- 
savo plataus 
tiko visoms

f 
v

MALONI LIETUVIŠKA UŽEIGA 
ANTHONY BALCHIUNAS, SAV. 

113 SOUTH 34th STREET 
Arti Pennsylvanijos Universiteto

mandagiai, 
salės narių 
kaip vienas,

prof, žilevi- 
m.

Kiekvienas indėlis apdraustas federalinės 
valdžios apdrauda iki 16,000

jau- 
šven 
pa

lietu
kryžių ir

Plungėje. 
Varšuvos
Didžiojo * 

m. įstoja
Konservatoriją.

kompozicijos

ELZBIETA RUDAUSKIENĖ, 
Savininkė

valandų.

VYRAI LAIMĖJO

DYKAI DYKAI

Philadelphia os

Į radijo klubą įsijungė / J.

Vasario 16

J

JOKIOS GARANTUOS

c#

Laisvei švintant... (3) St. Butkus

RADOME ŽIEMA

PER KORELIJOS TUNDRAS

J ŠIAURĘ

šiaurę prie' naujai nu- 
Murmansko geležinke-

GLIUS.
sveikata

žmonės, 
Eilę metų 
ir dirbom 
bei laisvi-

Sausio 6 d. įvyko Radijo kl. 
valdybas rinkimai. Daug turė
ta rūpesčių su ‘pirmininko iš
rinkimų. Vyrai rodydami savo

rios naudojamos radijo valan
dėlėse.

gerai.— 
garai.
priežodis"

Tad jeigu

250
žy- 
įu-

išei- 
žur- 

Tada 
pus-

kalba, 
patenkinti ir ne

gerai skambėjo ri

ruskeliai tyli. Puskari- 
Palikt! iš nau-

WILLIAM VALAITIS
j Visokeriopas automobilių taisymas 

730-2 E. Moyamensing Avė
Philadelphia, Pa.

Tel. Howard 8-0596

Jis kalbėjo 
bet Liet, 
neįtikino, 
maždaug.

TOTAI.— $9.917.587
CHARLES S. CHELEDEN. President

Dcksnio Galinga mostiih.
DEKEN’S PRODUCTS

P. O. Box 666 
NEWARK I. N. J.

88.318.834 
,25.543 
82.997 

175,000 
1.112.033

22.723 
15.791

VINCO VIDGINIO
MAISTO KRAUTUVĖ 
438 JEFFERSON ST.

Philadelphia, Pa.

Išbandymas kurie kenčiate REUMA- 
TIŠKUS SKAUSMUS. RANKU. KO 
JU SKAUDĖJIMO IR TIRPIMO 
NEURALGIJĄ. NUOVARGĮ. DIE- 

Jcigu tamsta įvertini savo 
ir ją brangini, tai tuojaus 
savo vard^į pavardę ir ant- 
siųsk šį garsinimą del naujai 

Deksnio Galingos Mostics. 
mokesčio, pavartojęs

jeigu nesijaustam .cį^ip- 
ir negelbėtu jums, 

mums likusią ir jums

rašą ir 
parengto!
Gausi be jokio 
savaitę laiko,
resnis ir sveikesnis, 
tada grąžinkite 
daugiau niekas nekainuos: Mes žinom, 
kad tūkstančiams pagelbėjo, pagelbės 
it jums. Užtikrinant pasekmes.

Kreivas, šleivas ar palinkęs 
Ar nuvargęs, dreba kinkos.

---- Ar—j—k-u-prą—susimetęs.---------------------  
Reumatizmą sirgti pratęs.
Deksnio Mostim tepk 
Išnyks skausmai kaip

Yra senas ir teisingas 
kas tepa, tas ir važiuoja, 
nori važiuoti, tai ir tepk ir vėl tepk 
su

LIBERTY FEDERAL SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION

Philadelphia, Pa.
235 NORTH BROAD STREET 

(Tern por ary A ddre ss >
New Building Under Construction 

at 202-04 North Broad Street 
STATEMENT OF CONDITION 
AS OF DECEMBER 31. 1951

ASSETS
Plrrt Mortaipe Loans....................
Improvement Loans.........................
Loans on Savings Accounts .... 
Federal Home Loen Bank Stock. . 
Cash on Hand and in Banks .... 
Office Building and Equipment . 
Parking Lot — 1415 Race Street 
Deferred Charges and Other Assets

TOTAL----$9.917,587.
LIABILITIES ~

$8,428.47'0

850.000 
55.431 
10.31 1 
22.077 
3.520

547.778

Members’ Share Accounts............
Advances—

Federal Home Loan Bank . . . 
Loans In Process ............................

Other Liahilities ............................
Employee*’ Retirement ’Reserve . . 

' Other Specific Reserves....................
General Reserves . . . $295,500 
Surplus......................... 252.278

KNYGĄ
Rašo dr. S. BIE2IS

pradžioje tūks ’ tuvių tapo gydytojai^ 
liatuvių,

DAINA J PLATŲJĮ PASAITE
Profesoriaus J. Žilevičiaus 60 metu sukaktuvių proga

nuošalioj Elizabetho

Sio amžiaus 
tančiai lietuvių, ieškodami 
laimės, apleido savo mylimą 
tėvynę. Daugelis jų svajojo 
praturtėti ir vėl grįžti atgal, 
nors ir pavergton Lietuvon. 
Tačiau didelė jų dauguma 
bėgo nuo caro valdžios perse
kiojimų. žodžiu, visi jie trau- 

• ♦ kė į šią laimės ir laisvės Ame
riką. Deja išskyrus vieną ki
tą, visi tie bėgliai buvo be
moksliai. Atvykę, jie čia rado, 
palyginti, gana kultūringą ša 
lį, kuri pradžioje ^iems buvo 
svetima ir atrodė nedraugin
ga.

STANDARD FEDERAL 
SAVINGS 

and Loan Association of 
Baltimore City

LIETUVIŲ DIENOS

Rašo Marija Sims

lietuvių buvo’ giltai sutinka
mas ir priimamas. Visi stojo 
į milžinišką talką.

Profesoriaus dideliu

inžinieriais', architektai*, mo- 
kytojais, kunigais ir jrHKrtii 
sėkmingais biznieriais. Tai bu 
vo milžiniškas lietuvių 
j imas mokslo srityje.

Rodos, dar prieš Balučio At
vykimą Valparaiso universite
te buvo įsteigtos lietuvių-.kol
bos klasės. Vėliau, jo pastan
gomis, tos klasės buvo r prap- 
lestos, lankomos kasdien 
turėjo visas mokslo teises. Jfe 
kurį laiką joms ir vadovavo. 
Tų pastangų dėka, mes 
kome lietuvių kalbos, litera
tūros ir istorijos. Sis swttus 
faktorius mums davė progos 
išeiti į viešą lietuvių gyveįl-

pasi
šventimu ir milžiniškomis^ pa
stangomis įkurta Chorų Są
junga pažadėtą Vargoninin
kų Sąjunga.

žymiausiose lietuvių koloni
jose: New Yorke, Chicagoje 
Bostone, 
teryje it 
paminėti 
jubiliejai 
koncertus, suplaukdavo po^^ris 

p ir daugiau tūkstančių vien tik 
dainininkų. Visos tos šventės 
buvo palankiai''atžymėtos pla
čioje Amerikos spaudoje.

1935 m. per D. U. L. R. skon- 
gresą Kaune prof. J. Žilevi
čiaus pastangomis nusiųsta la 
bai daug Amerikos lietuvių 
meno ir kultūros atatinkamų 
eksponatų. Šios parodos Ame
rikos lietuvių skyrium buvo 
ypatingai domimasi.

Aplankęs šį skyrių, Lietuvos 
Respublikos prezidentas Anta
nas Smetona prof. Žilevi
čiui -atsiuntė padėkos raštą, 
pažymėdamas, kad tie lietu
vių kūrybos , darbai labiausiai 
pailiustravo gražų ir tikrą A- 
merikos lietuvių gyvenimą.

Ryšium su tuo tenka pažy
mėt, kad nutrūkus Švietimo 
Ministerijos pašalpai, tolimes
niu savo likimu 
tis pats.

Per eilę metų 
logijos archyvan 
daugiau dešimties tūkstančių 
lietuviškos muzikos vardų. Be 
to, tame pačiame archyve yra 
kruopščiai surinkti koncertų 
plakatai, jubiliejinių įvykių 
aprašymai, muzikų ir dalyvių 
nuotraukos.

Čia būdamas profesorius da 
lyvauja Amerikos muzikų gy
venime ir jo darbai yra atžy
mėti visose Muzikų. Enciklo
pedijose, žurnaluose ir kt. lei-

AR VERTĖTŲ TUOS “UNARUS” VARINĖTI?
PHILADEI^HIA, PA.— Tdo, šis, P. Zadeikis. A. Smetona, 

tarpu pas mus nieko ypatifT-* dr.. K. Grinius... Na, o dtąir 
šiems poneliams mūsų namas . 
jau negeras ir jie nori mus iš 
mūsų namo, kurį gauna ne
mokamai, įvesti pas kitatau
čius. Jei Je taip nori, tegu sau 
eina. Mes Lietuvos nepriklau--. 
somybės šventę švęsime savo 
svetainėje”.
* Tokį, maždaug, atsakymą 
gavo Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės delegacija.

Dabar seniesiems veikėjams 
rūpi, kaip pašalinti tą prara
ją, kaip suderinti vienus su 
kitais, kaip subendrinti “po- . 
nūs” su “mužikais”?

Praeityj ę reikėjo nemažai 
darbo padėti, kol susipratom 
ir priėjom bendros išvados, 
kad visi, tiek maldingieji,- tiek 
laisvesnių pažiūrų 
tie patys li^įąiviai. 
gražiai sugyvenom 
Lietuvos gelbėjimo 
nimo darbą. Dabar, kai ypač 
turėtume būti vieningi, ar ver 
tetų tuos “unarus” varinėti? /

Chicagos

r .tradicinį 
tel salėje, 
rgutis ruo- 

visados bū-

CHICAGO, ILL. — Kaip 
kartą rašėme. Margučio kon
certas, įvykęs gruodžio h) d, 
Orchestra Hali rūmuose, su^ J3,5’ ro<^° gyvumo, 
darė labai įdomų ir tikrai pa
sigėrėtiną epizodą
lietuvių kultūrinėje veikloje.

Ir taip jau lemta, kad‘Mar
gutis pats pirmasis turi išeiti 
su visais platesniais sumany
mais ir tokiais darbais, kurie 
savaime tampa lietuvių dėme
sio cęntru. Štai — ir dabar — 
vasario 17 d. .— vėl Margutis 
kviečia visus Chicagos lietu
vius į savo metinį 
pokylį, Mori
Tokius pokyįiius 

 

šia kasmet Tir jie 

 

na gausiai'' lankomi rinktinės 
publikos, visokių pažiūrų ir vi 
šokių sluoksnių žmonių. Pro
grama visados būna kuo ge’- 
riausi^, rūpestingai paruošta 
ir skoningai patiekiama.

Sis pokylis bus paskutinis, 
prieš Margučiui švenčiant 25 
metų jubiliejų. . 53-čiais me
tais Margutis turės savo 
tuosius metus,” ir dabar jau 
ruošiamasi anai sukakčiai 
švęsti. Tikimasi, kad ikijubi- 
liejaus dienos bus išspręstas 
klausimas muzikos premijos, 
kurią praėjusiais metais pa
skyrė Margutis, ir kad tą su

kaktį bus galima atžymėti 
BALF’o skyriaus valdyba: inž.- nauju ir reiŽSfengu įvykiu. 
Jonas Dunčia —pirm.,; Marija 
Kasevičienė — .pirmoji vice- 
pirm., Leopaldas Heningas — 
antrasis vicepirm., Petras Gris 
kelis — prot. rašt., Magdele- 
na S^ankienė — fin. rašt., Pet 
ronėlė Medonienė — ižd., E. 
Paurazienė ir Petras Grybas 
— iždo globėjai. 
-------------- ---------
DIDELĖ LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖS ŠVENTĖ

WATERBURY, CONN—Sau 
šio 13 d. Šv. Juozapo parapi
jos didžioje salėje įvyko liet, 

.bendruomenės šventė. 
Šventę atidarė dr. 

pakviesdamas atlikti 
ciją vietinį kleb. kun. 
tiejų.

Oficialioje dalyje, pirmasis 
kalbėjo JAV liet, bendruome
nės pirmininkas prel. Balkū- 
nas.

Po jo kalbėjo Saulaitis, liet, 
tremtinių ir prof. JUeksis, \ya- 
terburio liet, visuomenės var
du. ’ *

Senesnės kartos užsipelniu
siems lietuvių tautai > veikė
jams, kun. Valantiejui, Tarei- 
įlai. Matui ir žemantauskui už 
pasidarbavimą lietuvybei įteik 
^ti liet, bendruomenės padėkos 

laiškai.
šventės antroje daiyje įvy- 

• ko koncertas, kuriame water- 
buriečiai turėjo laimę išgirsti 

'-garsius solistus: Metropolitan 
operos baritoną Algirdą Bra
zį ir solistę Zuzaną Griškaitę. 
Jiems akompanavo prof. V. 
Marijošius.

šventė ir* koncertas praėjo* 
visų pakilusioj nuotaikoj. Sve
čių apsilankė net iš tolimes

nių apylinkių. . . .

Praei- 
įvyko

Paurazienės ir 
narių praneši- 
valdybai, ir y- 
padėką ir ap- 
skyriaus reika-

Nauja Balio- 
skyriaus valdyba

DETROIT, MICH. — 
tų metų gruodžio 30 d.
Balfo skyyriaus susirinkimas. 
Išklausius E. 
kitų valdybos 
mų, pareiškus 
pač jos pirm, 
svarsčius kitus
lūs, pereita prie valdybos rin
kimų. Skyriaus • veteranei p- 
nei Paurazienei atsisakius to
liau į pirmininkes kandidatuo 
ti — ji pareiškė esanti dėl il
gų metų veiklos pavargusi, no
rinti pailsėti ir sustiprinti sa
vo sveikatą — buvo išrinkta 
nauja šio vieno veikliausių'

sven 
dabar jau

G

a

Metinis^dividentas 3%

Vileišis, 
invoka- 
Valan-

Ant. Pūras

GERIAUSIS

INSURANCE
IR

REAL ESTATE
ORMAN & MKH ELSON

111-15 JAMAICA AVE.

' A. MIEŽIS
ALTO,-DEGTINĖ, VYNAS

2M7 N. 2nd STREET,
4 * PHILADELPHIA, PA.

REfcent 9-4156

1

STANLEY SHUKIS'
Pristato J namus pirmos 
rūšies medžiagos drabužius:

siutus, paltus k 1.1.
Priimami užsakymai

Atvksta i namus pamieruot
607 Washington Ave.

Waterbury, Conn.
C ■ mri i ii i ' ..... .  ........ in.. ■ ■■ ............ ill »

Margučio įsteigėjas ir- puo-/ 
seletojas buvo veloiris A. Va
nagaitis. Jei ne jis, ne jo laki 
vaizduotė, jo judrus ir simpa
tingas charakteris — tai Mar
gutis nebūtų galėjęs išaugti į 
tokią įtakingą ir taip pajėgią 
Chicagos ‘ lietuvių visuomeni
nę įstaigą kuri tapo centrine 
visoj rimtesnėj ir platesnėj” 
lietuvių kultūrinėj veikloj. Gir 
dėti, kad sukakties atžymėji- 
mųi būsią išleista " velionies 
Vanagaičio monografiją, ku
rios, išleidimu rūpinasi Juozas 
Bačlūnas. Rodos, žurnalistas 
A. Merkelis 
pakviestas 
ruošti.

kviečiamas ar jau 
monografijai pa-

turi laimės savo 
smičiuje

go. Naujakuriaiį daugiausia 
susispietę aplinl^ šv. Andrie
jaus ir šv. Kazimiero parapi-

Seštadie-
niais veikia prieaugliams — 
berniukams ir mergaitėms *— 
lietuvių kalbos mokyklėlės. 
Joms vadovauja -Roznikienė, 
Raugienė- ir Balčius. Padeda, 
ir kiti, kurių pavardžių tuo 
tarpu neteko sužinoti.

Prieš keletą savaičių vietos 
Lietuvių tautinėje svetainėje, 
pietinė.e miesto dalyje, buvo 
suorganizuota Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės skyrius bei 
apygarda. Buvo pasakyta ga
na daug nuoširdžių kalbų* iš
rinktas laikinis komitetas. Nu 
tarta į Lietuvos laisvinimo 
darbą įtraukti tiek seniau, 
tiek vėliau atvykusius lietu
vius.

Po formalaus PLB organi
zavimo darbo pradėta svars
tyti Lietuvos nepriklausomy
bės, Vasario Šešioliktosios, mi
nėjimo reikalus. Naujai-atvy
kusioj i pasiūlė šventę ruošti 
labai iškilmingai, kur nors 
miesto centre, gal Town Hall, 
nes lietuvių - svetainės esan- 
“per prastos” ir t. t.

Kun. Raila ir Grinius juos 
įspėjo, kad toks užsimojimas 
šiuo metu gali sukelti ginčų 
ir net nesantaikos...- ^Lietuvių 
Muz. Bendrovė jau .30 metų, 
kai Vasario 16 rengia. Taigi, 
ar dauguma
lietuvių panorės savo tradici
ja^ keisti, apleisti savo svetai- 
n 
tūkstantis žmonių ir eiti kur 
nors į viešbutį, kur už shlę 

, reikia mokėti keletą šimtų do 
lenų, tuo tarpu, kai lietuvių 

-svetainė tam- tikslui.duodama
nemokamai?-'-- Sunku buvo į- 
tikinti naujakuriai; kurie vis 
laikėsi savo, tvirtindami, kad 
lietuvių svetainės “per pras
tos” ir 't. t.'

.Pagaliau įuvo išrinkta de
legacija, fcurt nuėjb į Lietuvių 
Muz. Bendrovės direktorių su 
sirinkimą ir šiam pasiūlė Va
sario 16.. minėti kur nors mies 
to centre. Delegacijos vardu 
kalbėjfc p. Cikota. 
labai 
Muz. 
Jie, 
taip pasakė:

“Mes savo name 
minėjimus rengėme 30 metų, 
šlame name buvo priimti to
kie garbingi Lietuvos vyrai, 
kaip dr. J? Basanavičius, M. 
Y$as, kun. J. Tumas, J. Vilei-

Margutis 
gausių talkininkų smičiuje 
matyti daug jo veitlą gerai 
suprantančių ir ją remian- ’ 
čių asmenų. Jis yra beveik vi
sų Chicagos lietuvių vertina
mas su ypatingu .palankumu. 
Už tai ir visi Margučio . pa
rengimai būna kupini įdomiau 
sios publikos. Vasario 17 d. po
kyly be’abejo, jis bus gausi ir 
įvairi. ? K- M.

kur telpa daugiau, kaip

THE fiALF SHELL 
P. Janus ir G. Shlakis, Sav.

Įvairiausi gėrimai ir valgiaL
ROUTE 27-A, ISLIP, L

w Bay .Shore 2996.

r

664 Washington Blvd. Baltimore, 36, Md.

COLONIAL BAR RESTAURANT
GUS TUNAITIS, Savininkas 

PIRMOS RŪŠIES MAISTAS IR GĖRIMAI.

N. E. Cor. 52nd & Spruce Sts
PHILADELPHIA 39, PA.

GR. 4-2939

SOLISTAS STASYS LIEPAS 
^KONCERTUOJA DETROITE

Sausio 27 d. Art institute 
TS skyrius ruošia savo metinį 
koncertą. Sį kartą koncerte 
dalyvaus buvęs Lietuvos Ope
ros solistas Stasys Liepas, ku
ris šiame koncerte dainuos 
pirmą kartą. Koncerte daly
vaus ir vietinis komp. Br. Bud 
riūno vyrų kvartetas, kuris 
šiam koncertui ruošiasi pasi
rodyti. su nauju repertuaru.

Solistui akompanuos, ukrai
nietė akompaniatorė Irene 
Rašitalovicz. Kvartete dainuo
ja: Pranas Zaranka, Edv. 
Skiotys, M. Sodinis ir A. Poli- 

x kaltis.

c
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UNION BRONZE FOUNDRY
High Grade Bronze Castings

SAVININKAS 
(Pėdą nuo Union? Avenue) 

Bridgeport, Conn. 
TEL.: 3-4696

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

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

Brangus dr. Miller, pareiga ir dėkingumas verčia mane pa
rašyti Tamstai laišką, nes Tamsta man grąžinai sveikatą ir 
norą gyveifti. Daug metų kentėjai kryžiaus skausmus, b ma
no nugarkaulis, buvo 'perkreiptas, ir sunkiai bepaeidavau, 
pasiremdamas lazda.- ‘‘Progreso Italo Americano” laikraštyje 
skaičiau Tamstos pacientų padėkos laiškus. Pradžioje buvau 
skeptiškas, bet, to, man trukdė ilga ir varginanti kelionė. Bet 
pagaliau pas Tamstą atvykau, nes negalėjaų_pakelt skausmų.

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

Joseph Quartulle, N«w York 51, N. Y.
daug PADĖKOS LAIŠKŲ jos GALITE MATYT MANO BIURE I

790 BROAD STREET, NEWARK, N. J. 
Važiuoti ii New York — Hudson Tubs išCortlant !
St. 14th St. ar 34th $t. 20-30 min. iki Newark©. * 
Nuo stoties tik 4 blokai.

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

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

(Taip dabar vadinasi Varpo kepykla)

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

ANTANAS BALČIŪNAS, savininkas

Vedybom ir parem 
keksų ekspertai

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

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

ninkes statė moteris, o mote
rys vyrus. Balsavimai įvyko už' 
du^kandidatus, moterį ir vy
rą- .Kadangi susirinkime džen
telmenų bu^ daugiau, tai bu-v 
yp išrinkta moteris Helen 
Rauby,^ tretiems metams.
RŪPESTIS DĖL CHORVEDŽIO a

' Jau prabėgo septyni mėne
siai, kaip ieškomas Radijo 
klubo chorui dirigentas. Cho
ro nariai pradeda netekti. 
kantrybės. Naujoji radijo klu
bo 'Valdyba smarkiai susirūpi
nusi greičiau surasti' dirigen
tą, bet ieško tokį, kuris būtų 
nuolaidus, sukalbamas ir stro
piau pildytų klubo pageidavi
mus ir įsakymus.
MENO KOLEKTYVAS ALKA

RADUO JLEIDINYS IK . 
NAUJIENŲ KRITIKA

Pereitą rudenį išėjo, vienais 
metais pavėluotas, Amerikos 
Lietuvių Balso 'Radijo Klubo, 
penkmečiui paminėti, vienkar 
tinis leidinys/ Kiek jis nusise
kęs čia nekalbėsiu. Tik noriu 
išsitarti dėl gruodžio 22 d. 
Naujienose tilpusios Praam
žiaus kritikos. Man kaip vie
nai iš redakcinės komisijos 
narių, ši kritika kai kuriose 
vietose yra primesta nekaltai. 
Praamžis kaltina mane už 
ALBR Klubo kūrimosi ir penk 
mečio veiklos bruožų pertrum 
pą aprašymą. Girdi visas še
šių metų, veiklos vaizdas tel
pa keturiuose puslapiuose, 
kaip koks protokolas. Pirmas 
neteisingas kaltinimas tai, 
kad ten buvo ne šešių, o-pen
kių metų aprašymas. Praam
žius turėtų iš naujo pasiskai
tyti. Kad protokolas, tai tie
sa. Rašydama šiuos bruožus 
varčiau dviejų organizacijų, 
Lietuvai Vaduoti. Sąjungos ir 
Radijo klubo, protokolus ir 
rinkau tįkrą medžiagą tinkan
čią klubo istorijai. Jei ji per- 
trumpa, pasiūlyčiau Praam- 

’žiui, kad sukakus klubui 25 m. 
parašyti ilgesnę. Arba kad ir 
tokią, 
ftų 20 
naias 
galės 
lapių.

Kad
Budriūno visu klubo choro 
dirigentų nuotraukos netilpo, 
prašau visus šiuos asmenis 
atleisti. Valatka savo nuotraū 
kos nedavė. J. Valiuko ir Br.

kuri proporcingai 
puslapių. O mūsų 
tik 30 puslapių, 
būti žurnalas 150 
Na ąr neužteks?

Valatkos, Valiuko ir

HOTEL GRUSH
RESTORANAS ir BARAS

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

patogius ir nebrangius kambarius..

200 North Broad St., PhiladelphiavPa.
LOcuŠt 7-9274

HOLLYWOOD INN & HALL

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

PETER DAVIDONIS
VYNAI — LIKERIAI — ALU8 > 

2327 Brown Street - Philadelphia, Pa.

RESTORANAS IR BARAS
941 . SPRING GARDEN, PHILADELPHIA, PA.

Tel. PO 5-9785

Naujai atidalytas lietuviškas restoranas ir baras

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

Tel. PO 5-9566

JUOZAS KAVALIAUSKAS^
T ICFNSFD PFNNA. AND NEW JERSFV 

1601-3 So. 2-nd Street Tel. DE 4-5136
. PHH.ADH PTHA PA

CHARLES. J. ROMAN
(RAMANAUSKAS) <

1113 Mt. Vernon Street Telefonas Poplar 4114
x z PHILADELPHIA ' PA **

Moderniška laidojimo įstaiga: didcU graži koplyčia, erdvi sali ts 
baru, pakelevingicms suteik;ima nakvynė — viskas nemokamai.

Nelaimės valandą kreipkitės i mūši) ^staigi, dienj ar naktį 
—> me» visados 'pasirengf suteikti genausj patarnavimu.

Tylioj, 
vietoj stovinčio namo' skam
buti paspaudus, duris atidaro 
pats nuoširdžiai besišypsąs 
jubiliatas prof. J. Žilevičius. -
. Su pirmuoju žingsniu 
ties įsibrovęs lietuviškon 
tovėn. 
traukia 
viškų 
gamtos
' Nereikia daug dairytis, kad 
pamačius bene svarbiausi pro
fesoriaus buto centrą.

Tai didelis, gaidom apierau- 
ta§, išdidus savuoju savininku 
fortepionas. Ir kaipgi jam ne-, 
būt išdidžiu esant pirmuoju 
liudininku didžiojo lietuvio 
milžiniško darbo, ’ didelių kū
rinių! Tebūnie atleista man. 
pasakysiu savo -nujautimą, 
kad šitas paslaptingasis ins
trumentas ne tik džiaugiasi 
mūsų mylimo muziko — pro
fesoriaus darbais, bett gal ir 
liūdi, kartais. matydamas jo 
jo — jautraus ir 
ras.

Kompozitorius 
čius gimė 1891
1911 m. jis mokėsi 
Muzikos institute. 
Karo metu — 1914 
į Petrapilio 
■pasirinkdamas 
klasę.

Greta muzikinių studijų jį 
domina mokslo ir meno klau
simai. 1915 m.’ įstojo į Petra
pilio Archeologijos Institutą, 
kur dvejus metus studijuoja 
paleografiją. 1918 m. tam pa
čiam Petrapilyje grafo Zubo
vo Meno Istorijos Institute 
pas prof. Platonova studijuo
ja meno istoriją.

Jau Petrapilio . Konservato
rijoje būdamas ?917 m. pas
kelbė savo pirmąją kompozi
ciją — Nuliūdimo valandą, 
dainą sopranui, kurią pirmoji 
išpildė amerikietė lietuvė Po-

Pittsburghe, Roches- 
kitose triukšmingai 
•reikšmingi lietuvių 
ir šventės. Į švenčių

"Pusdešrio vadovaujamas Me- Budriūno buvo komisijos su- lyną Stošk.aitė. 
no kolektyvas Alka, šis kolek
tyvas yra suvaidinęs du Vyt.' 
Alanto veikalus: Buhalterijos 
klaida ir Ragučio šaltinėlis.

-Taipgi įkalbėjo kelis vaizde
lius į .^rekordines juostas, ku-

WALTER’S CAFE 
W. Mcdveckas, Sav.

Degtinė, alus Ir vynas 
1124 W. Pratt St 

Baltimore, Md.

rinkti ir įteikti komisijos pir
mininkei H. Raubienei ir re
daktoriui A', žiedui. Tegu -*jie 
pasako ką su tomis nuotrau
komis padarė. Kad leidinyje 
tilpo kai kurios nuotraukos su 
penkmečiu neturinčios -nieko 
bendro, tas m’an 'irgi bų^o to
kia pat naujiena, kaip ir ki
tiems. Aš apviltų dirigentų
jau asmeniškai atsiprašiau ir praėjo nė viepas "reikšmingas 
jie man dovanojo. Dovanok ir jubiliejus ar šventė. Vytauto 
tu gerbiamas Praamži! Didžiojo penkių-šimtų sukak-

Sunku būtų išvardinti kiek
vieną profesoriaus veikalą sky 
riumr Gal pakaks pažymėt, 
kad savo pirmojo pusamžio 
kūrybiniame' laikotarpy ' prof. 
J. Žilevičius yra parašęs ir 
paskelbęs jaugiau kaip tris 

' šimtus pasaulietiškų ir religi
nių muzikos veikalų.

Be profesoriaus kūrinių ne-

ROOSEVELT FURNITURE COMPANY
Čia gaunami geriausi bal
dai,'. televizijos ir radijo 
aparatai, siuvamos maši- 

.nos, šaldytuvai ir visi kiti^ 
namų apytangai reikalingi 
dalykai.
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DUODAMA IŠMOKĖJIMUI

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

Atdara pirmadieniais, ketvirtadieniais iki 9:30 vai. vak. Sekmad. 11—4:34 popiet *

PALIKOME PAVASARI-
Klausant abiejų pusių gin

čių, atrodė, kad ir vieni ir ki
ti yra teisūs. Ypačj dide
lis batalijonų kŪIlHfo priešas* 
buvo vienas Sibiro lietuvis, 
ten Išgyvenęs apie 20 metų, ir 
jau ne visas mintis galėjęs 
išreikšti lietuviškai. Norėda
mas ką' daugiau. pasakyti, 
griebdavosi rusų kalbos.

Vėliau, pažinus abiejų gin
čo pusių atstovus, pastebėjau, 
kad dauguma batalijonų kū
rimo šalininkų buvo fronto 
kariai, laikinai patekę į igulą. 
SKAICIUOJAMĖS 
LIETUVIŠKAI

Susirinkimų nuotaikos už
krėtė ir mus, jaunuosius ka
reivius. Mes, jaunikliai, buvo
me bataMjonų kūrimo šalinin
kai. Kartą ihums parūpo pa- 
patirti, kaip skambėtų lietu
vių kalba karių rikiuotėje.

Nutarta ir padaryta. Pietų į 
virtuvę kuopą vesdavo tik 
puskarininkiai. Surikus pietų, 
mes lietuviai pirmieji išbėgo
me (mat, jau pasirengę), at
sistojome dešiniajame sparne, 
pirmojoj eilėj, ir laukiame. 
Skirtas kuopą į yirtuvę vesti 
puskiarininkis sukomanduoj a: 
“Paeiliui išsiskaičiuoti!” ir 
mes pradedame lietuviškai 
skaičiuoti: viens, du, trys, ir 
tt. iki dešimt. Bafgus lietu
viams, skaičiavimas nutrūks
ta
ninkis rėkia:
jqT’ Mes vėl skaičiuojame lie
tuviškai. Vėl po dešimto nu
trūksta, priėjus rusą. Vėl ko
manda: “Palikt! Iš naujo!” 
Vėl pradedame lietuvišką!, ta
čiau aš, stovėdamas dešiniuo
ju^ į rusą atsisukęs, surikau 
rusiškai “dešimt!” o šis pasi-

griebia rusiškai “vienuolik
tas,” ir šį kartą kuopa gerai 
išsiskaičiuoja. Kuopa pasiju
dina virtuvės link. Tą pusdie-- 
nį rusai tik ir kalbėjo apie 
“prakeiktų lietuvių” užsispy
rimą skaičiuoti savo 
Mes. buvome 
tuvių kalba 
kiuotėje.
MUS VEŽA

Iš mūsų kuopos atrinko 
jaunų kareivių ir sudarė 
gio kuopą, kuri netrukus 
rėjo išeiti'į frontą. Visi lietu
viai patekome į šią kuopą. Iš
kart manėme, kad tikrai vyk
sime kariauti prieš vokiečius 
ar austrus, bet netrukus iš
girdome linksmą žiniai mus 
ves i 
tiesto

Jio.

ties metams atžymėti prof. J. 
Žilevičius yra davęs net dvi 
specialiai parašytas — Didžią
ją ir Mažąją — Kantatas.

Vos grįžęs iš Rusijos jis įsi- 
jungia^ į bendrąjį 
rybos darbą. Dėl 
pasirengimo jis 
kūrybos sritims.

• Tačiau didžiausiu profeso
riaus uždaviniu pasiliko muzi
ka.

Neturint tais laikais nei ati 
tinkamų pastatų, nei sąlygų, 
su A.. Ka£anausku ir VI. Gri
gaitiene.
gaitienės bute padaro metme
nis operai steigti. Dėl politi
nių sąlygų nepasisekus Vilnių 
je įkurti operetės, į Kauną 
grįžta Kipras ir Mikas Pet
rauskai ir, aptarus sąlygas, su 
daryta kelių asmenų Taryba 
lietuviškos operos kūrybai ir 
daigui. Jo pastangomis buvo 
gautas karo apnaikintas buvu 
šio. Miesto Teatro pastatas, ku 
riame išaugo Kauno Valstybės 
Teatras, su Opera, Drama ir 
Baletu.

Vėliau prof. J. Žilevičius pe
rėjo į .pedagoginį darbą.

1922 m. prof. J. Žilevičius 
paskiriamas švietimo Minis
terijoje Meno Skyriaus Virši
ninku. čia dirbdamas jau tais 
pačiais metais parengia ir pa
skelbia Kauno Konservatori
joje organizuoja mokytojams 
muzikinio lavinimo kursus, 
parašo ir išleidžia didelį dai
nų vadovą “Jauną. Daininin
ką". 1923 m. išleidžia Muzikos 
Almanachą, 1924 m. įsteigia 
Muzikos Meno žurnalą.

1923 m. įsteigia simfoninį 
orkestrą, kuris be pasaulinio 
mąsto muzikos kūrinių davė 
ir grynai lietuviškos .muzikos 
koncertus. <2 

1920-21 m. profesoriauja 
Kauno Konservatorijoje, o 
1924-29'-" m. profesoriauja ir 
vjuMv,a..iij.a.. Klaipėdos Konser-
vatoruai.

Būdamas Klaipėdos Konser
vatorijoje, pasitelkdamas kon
servatorijos studentus (dabar 
jau kai kuriuos žymius chorų 
ir tautinių ansamblių dirigen
tus), surenka - didelį kiekį \(a- 
pie 300) įvairių muzikos in
strumentų ir įkuria j u muzie
jų. Atatinkamomis muzikos 
instumentų demonstracijomis 
ir paskaitomis, galbūt, pirma
sis paskatina 
lių kūrimą.

Dirbdamas 
bą Lietuvoje 
pastebėjo,, kad Lietuva neturi 
savo muzikinės istorijos. Pri
eita išvados, kad tąi geriau
siai galima būtų 
dedant tą darbą 
tuvių kolonijose, 
seno per chorus 
mus sklido lietuviška daina.

1929 m. su nedidele švieti
mo Ministerijos pašalpa prof. 
J. Žilevičius atvyksta Ameri
kon ir, muziko kun. J. Simo
naičio pakviestas, pastovia 
darbo vieta pasirenka netoli 
nuodidžiųjų centrų esančią 
Elizabetho lietuvių koloniją.
čia^būdamas, su visais Ame

rikos lietuvių chorų vadovais 
ir muzikais užveda platų susi
rašinėjimą, pats lanko koloni
jas, skaito muzikinio lavini-

Min. Bronius Balutis

vauti. Tai žymiai supt 
mūsų veikimą, kurių t
dabar ^iar jaučiama. .Tal^d 
lis Balučio nuopelaaš ll^ 
išeivijai. >

Pirmasis pasauliais / j 
daug ką sutrukdė. Po M___
tė vy nes ša ūkiamas,. Baliifcįt W 
s as jėgas skyrė Lietuvos Val
stybei atstatyti. Jam sekisi; 
Apleidžiant Chicagą, jam' bįi^ 
vo suruoštos didelės 
vės, kurių metu Visf jam^Įa- 
kė,o sėkmės. Tada irmiam tįi 
. . .. ..... - L-,'

turėjo rūpin-

savo muziko- 
yra surinkęs

Nebuvo lengva jiems tose 
naujose ir gana keistose sąly
gose. 'Pradžioje -jie jautėsi, 
kaip įkritę į baisų sūkurį, iš 
kurio neįmanoma išsigelbėti. 
Būdami bemoksliai, neturtin
gi ir nemokėdami' vietos žmo. 
nių kalbos, 
nas kelias 
sunkiausius 
darbus. Ir
dėl to nesiskųsdami.

Daugelis jaunesniųjų (o ta
da veik visi buvo jauni) paga
liau pradėjo suprasti, kad dar 
bo žmogui reikalingas moks
las. Bet kur tu jo gausi? Kur

reikšti. Atsimenu,
ko, pasakiau: -■ > v 

“Broli Baluti, Jūs £ik Atti
kote milžiniškus darinis? "
bar važiuokite dirbti Lietuvai ; 
ir negrįžkite iki Ji* nebuš' -
sai nepriklausoma valstybė. 
Bet, j eS kartais. Jums. infttn

jiems * teliko vie- 
— dirbti pačius 
ir pavojingiausius 
jie dirbo, niekam

apliankykite tuos mUžlniMniS

liai krito už tautų Ten

. diniuose. “
Profesoriaus manymu, ak

tyviai įsijungus į muzikinį 
darbą iš tremties atvykusiems 
muzikams ir jos mylėtojams, 
kai kuriems muzikams pasiry
žus tęsti dar Lietuvoje pradė
tas ansamblių tradicijas,- mu
zikinis gyvenimas vėl pasieks 
prieškarinį, o gal ir dar aukš
tesnį lygį.

Tenka pastebėti, kad pro
fesorius mažiausiai rūpinasi 
savo darbais, kurie
kitu būdu yra paskelbti. La
biausiai ' jį " lenkia muzikologi
jos darbų našta. Kas" sutelks 
lėšas ir imsis iniciatyvos šiuos 
darbus išleisti? Į šio darbo lei 
dinio fondą pirmoji paskyru
si $200 yra Chicagos Konser
vatoriją baigusi

-lietuvė p-lė Kotryna 
iš New Yorko. Kita 
bus iš pelno po. Dainų 
įvykstančio 
vyks š. m. 
ark, N. J., 
jos salėje.

šiame bankiete bus pager
biamas ir pats sukaktuvinin7 
kas prof. J. Žilevičius.

Didelė pagarba kūrėjams, 
kurie daina pasišventimu ir 
ryžtu žadina tautoje pačius 
kilniausius jausmus, tuo už
tikrindami amžiną lietuvių 
tautos* egzistenciją! R. B.

vienu ar

~~Eos~ mokyklos, ’kurios“ afeivius, 
nemokančius šios šalies žmo
nių kalbos, sutiktų priimti? 
Nelengva buvo jas rasti? Tie-& 
sa, drąsesnieji susirado abe
jotinos vertės mokyklėles, ku
rios nedaug naudos jiems da
vė. •
' Apie 1907 metus dr. Adomas 
Juška, su pora kitų savo drau 
gų. “atranda” garsųjį Valpa
raiso universitetą. Suradę tik
rą aukšta^ mokslo įstaigą,- jie 
pradeda kviesti ją lankyti ir 
kitus lietuvius. Vienas pirmes 
niųjų 
ta n 
Jis, 
ima 
vius
lo. Jo pastangos 
geras .pasekmes, 
lietuvių plaukė

. dirbti toliau dirbti”..
Su ašaromis akyse jis 

mums pažadą, kuriam ifr 
dien yra ištikimas. .

O kaip dabar, įb' antrino 
pasaulinio- kam.——-----
kuris dar daugiau aukų: 
ėmė už tą pačią tautų laisvį?

Aš linkiu Broniui Batūfeffi 
su ta pačia energija kbv&tfAŽ 
Lietuvos išlaisvinimą.

Valparaiso uhiversiU- 
nuvyksta Bronius Balutis. _ 
ištyręs padėtį ir sąlygas, 
planingai kviesti 

važiuoti ten

■****>r

amerikietė 
Vinciūtė 
parama 
Šventės, 
kuris į-

lietu- 
moks- .
tikrai

šimtai

M. J. VERBYU • 
Metalinių reikmenų ^ ^į;* 
krautuvė 861 Bank Street 
Degtinės krautuvė

banketo, 
sausio 20 -d. New- 
šv. Jurgio Draugi?

semti 
davė 
nes

į tą mokslo
šventovę. Ir ji tokia tikrai bu
vo. Kas ją lankė, šiandien ne
sigaili. Aš vienas tų buvau, ir 
ją man nurodė Bronius Balu
tis.

Tik įsivaizduokite: jaunas . 
lietuvis, nematęs mokyklos ir 
nemokąs anglų kalbos, turi 
progos lankyti aukštąją mo
kyklą ir’ mokytis to, ko tik jo 
širdis trokšta ir kiek tik jo 
energija jam leidžia. Ten mes 
mokėmės dienomis ir nakti
mis, kad tik daugiau mokslo, 
įgytume. Tuo būdu šimtai lie

Waterbury,

BOSTON BAKING CO.

Lietuviška duona ir 
pyragaičiai .

Pristatoma 1 namai Jį
* ir krautuves \

Tel. ’

Tai nepatiko vienai senųjų 
kareivių kuopai, kuri' buvo 
parvykusi iš fronto poilsio ir 
netrukus vėl turėjo grįžti. Pa 
kėlė didžiausią protestą, kad 
juos leistų važiuoti į Mur- 
.manską, o muš, dar bemačiu
si us fronto, pasiųstų paka
riauti. Keletą dienų -‘būVo7ne
aiški būklė, kas laimės: mū
sų *vadovybė ar senųjų karei
vių. Pagaliau laimėjome mes. 
Senieji kareiviai turėjo grįžti 
į frontą, o mes prie geležin
kelio.

limai labai aukšti, supilti per 
balas. Daug kur pravažiavo
me nuvirtusių vagonų ir gar
vežių. Tai kėlė mūsų siaubą. 
Pradėjome dejuoti, kad mus 
veža į kažkokį užkampį, kur 
.tik velniai vaikus vedžioja, 
kaip sakydavo mūsų liaudis. 
Jau' geriau sutiktume į fron
tą važiuoti, negu į šias tund
ras. Pravažiuodavome daug 

oi pamatydavome 
kokį nedidelį korelių 

 

su mu0s neįprastais 
siais. miestų visai 
kome. Tik spygliuoti 
uolos ir ežerai.

kaimeli 
trobe- 

neužti- 
miškai,

atsitikti. Kareiviai pradeda iš 
vagonų šokinėti . lauk ir nuo 
pylimo ritasi žemyn. Priešais 
važiavusis traukinys pagaliau 
pastebėjo mus ir pradėjo at
gal važiuoti, nes jam arčiau
sia buvo stotelė. Mūsų trauki
nys vėl pradeda didinti grei
tį. Kareiviai kabinasi į vago
nus. vienas kitą traukia į vi
dų, o daugelis pasiliko ir pas
kui traukinį bėgdami šaukia. 
Pradėjo šaukti ir vagonuose 
esantieji. Mašinistas pastebė
jo atsilikusius 
traukinį, kol visi 
kiose dykumose 
žas malonumas,
kiniai retai tevažiuodavo.

me gavę šiltesnių Jdraht^hį. 
Nuo ežero pūtė šaltai v$jaš

liau matėsi 
mūrais.

ir pristabdė 
sulipo. O ta- 
pasilikti ma
nes ir trau-

nėrėme į miškus ir balas. Vie
noj stotelėj sustojus, Išgirdau 
dainuojančias mergaites. Jos 
sėdėjo ant rąstų ir dainavo. 
Jų dainos gaida priminė Kai 
kurias lietuviškas dainas. Pa
maniau, kad gal lietuvaitės 
tremtinės dainuoja. Priėjęs 
arčiau išsiklausiau, bet nė. 
vieno žodžio nesupratau. Tai 
korelės savo kalba dainavo.

Gegužes. 19 d. išvykome iš 
Orio. Palikome šiltas, saulė
tas dienas, žaliuojantį pava
sarį. Pravažiavome Maskvą ir 
Petrapilį (Šiandien Leningra
das). Už Petrapilio nuo vie- 

.nos stotelės pasukome į miš
kų ir pelkių .kraštą į Kareli
ją. Geležinkelio tik viena li
nija. Ji tik 1915 m. nutiesta, 
kai vokiečiai rusams užtvėrė 
susisiekimą su pasauliu per
Baltijos jūrą. Geležinkelio sto ~ daugely vietų nuvirtusių trau- 
telės labai reta viena nup ki- kinių vaizdas nukrečia mus, 
tos. Kai kur geležinkelio |py- kad ir su mumis gali tas pats

Mūsų traukinio 
pradėjo' smarkiai švilpti. Visi 
iškišome iš vagonų galvas ir 
dairomės. Traukinys; lėtina 
greiti. Netrukus pastebime 
per miškų viršūnes dūmus, 
kurie greit artėja į mus. Su
pratome, kad iš priešais at
važiuoja kitas traukinys, ku
ris mūsų nemato. Matytas

garvežys KORĖLĖS MUS SUŽAVI
(Sekančiame numery: “KUR 

NAKTĮ SAULĖ ŠVIEČIA”)

jsižiūrėję 
vandenį, 
privažia- 
savo ke- 
geros va- 

miestą.

NEPAMIRŠKITE
Pagaliau pamatėme lyg an

trąjį dangų. Geriau 
pamatėme didžiulį 
Pamanėme kad jau 
vome Baftąją jūrą, 
lionės galą. Tik po 
landos privažiavome
šalia didžiulio Onegos ežero. 
Tai buvo Petrozavodskąs. Čia 
prastovėjome ■ keletą dienų, 
apžiūrėjome me'.stą, bet ir pri 
šalome gerokai, nes nebuvo*

atnaujinti prentnMtl* 
tą ir paraginti Idhtt 
skaityti VIENYBĘ‘



^Amerikos Lidi iviu Savaitė
“VISŲ LIETUVIŲ ŠVENTĖ”

NEW BRITAIN, CONN. — 
žiūriu į kvietimą. ir gėriuosi 
— “Visų lietuvių švente”. Tik 
rai. sausio 6 d. visi atsilankiu
sieji dvasiškai pasisotinę išė
jo iš New Britaino Lietuvių 
svetainės. Salė pilnutėlė žmo
nių, net stovimų vietų neuž
teko. New Britaino .tremtiniai 
pasikvietė iš Worcester, Mass., 
H. Kačinsko vadovaujamą, 
dramos studiją, kuri čia pui
kiai suvaidino S. Čiurlionienės 
3-jų veiksmų dramą “Aušros 
Sūnus*’ , ; ,

Nekalbėsiu apie patį veika
lą, kurį įtemptai sekė publi
ka, bet noriu pabrėžti svarbą 
ir darbą tų asmenų, kurie ši 
veikalą įstengė scenai paruoš
ti ir .^uikjai suvaidinti. Daug' 
kartų teko Aušros Sūnus ma
tyti;. Liet. Valst. Teatre, bet 
ten jie nebuvo tokie įspūdin
gi ir reikšmingi kaip čia, A- 
merikdje. Aktorių vaidyba bu
vo tokia įtikinanti, kad dau
gelis verkė. Didelės
pagarbos ir padėkos užsitar
nauja šį, veikalą paruošusieji 
asmenys. Tai tik keletas to
kių -asmenų, kurie visą savo 
laisvą laiką skyrė šios dramos, 
studijai.

Suprasdami mūsų žmonių 
dvasinį alkį, Worcesterio lie
tuvių grupė pasikvietė iš Bos
tono Liet. Valst. Teatro dra
mos aktorių H. Kačinską, kad 
jis jiems vadovautų ir paruoš 
tų šį vaidinimą. Gaila, kad 
nebuvo .programos, iš kurios 
būtų, buvę galima sužinoti vari 
dintojų pavardės. Bet visi šio 
-reikalo“ dalyviai buvo pulkas 
ir gerai suprato savo roles. Be 
abejo, čia jautėsi įtakingo re- 
žisoriaus ranka, bet įr talen
tinga aktorių prigimtis: tin
kamas balsas, -atšktts-^arimasr 
išvaizda ir sugebėjimas įsi
jausti į rolę. - '

New Britame H. Kačinską 
pavadavo ir šį vaidimą tvar
kė, režisavo, aktorius grimavo 
Liet. a -Valst. Teatro dramos 
aktorė —> rašytojo A. Gustai
čio žmoria — p. Gustaitienė.

Negaliu1 nutylėti jos didelės 
meilės ir pasiaukojimo, dra
mos studijoms. Kas iš tremti
nių nežino prancūzų zonos 
Gųstaitienės dramos studijoš? 
Turbūt ne vienas dramos ra- 
telis tremtyje nedavė tiek 
daug spektaklių, kaip prancū
zų zonoje esantysis. Gustai- 
tienės ?studija su vaidinimais 
aplankė visą .Vokietiją, o sa~- 
vo buveines mieste veik kas 
trys mėnesiai duodavo dra
mos premjerą didžiuliame 
Miesto Teatre, kur lietuviškų 
vaidinimu ateidavo pasižiūrė-, 
ti vokiečiai, prancūzai, be a-

bėjo ir visų tautybių \tremti
ntai. Labai - apsidžiaugiau, kai 
pamačiau tą Gustaitienę pil
ną energijos ir ištroškusią 
darbo šioj srity.

Jei Amer. Liet. B-nė yra už
sibrėžusi purenti lietuviškos 
kultūros dirvą, tai ateityje tu ” 
rėtų atkreipti dėmesio į to
kius pasiaukojusius ir pilnus 
iniciatyvcs asmenis. Worces- ‘ 
trio dramos pionieriai yra pa
vyzdys visoms mūsų koloni
joms. Reikėtų, kad jų puikiai 
paruoštą Aušros Sūnų dramos . 
vadinimą pamatytų ir 
miestų lietuviai.

Margutis ruošiasi 
metiniam pokyliui

jau

kitų

į
. 4

DR. M. J. COLNEY 
148 Grand Street 

WATERBURY, CONN. 
Telefonas ^3-4747 

PRIĖMIMO VALANDOS: 
nvo 10 vai. rvte iki 3 vai. vak.

; TRAUN’S CAFE
’ N. E. cor. 16th Street 

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

^>e£ Cheltenham 2562 
' / Philadelphia, Pa

DIAMOND CAFE
V. Bukauskas, sav.

Alus, degtinf. vynat 
395 BROADWAY 

SO. BOSTON. MASS.
► SO 8-9094

J. MARKIEWICZ
AND 

SONS, Inc.
-♦ Laidotuvių Direktoriai 

15 * Trumbull ‘Street
New Haven, Con

~ " TH.: 5-9229

''i

rof. Žilevičius Gri-

SILVER BELL BAKING CO

BELL BAKING

tautiniu ansam-

Baras ir salės pramogoms

J

PHILADELPHIA, PA.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

pedagoginį dar- 
drauge su kitais

VOS ISVENGĖM 
KATASTROFOS

atlikti, pra- 
Amerikos lie 
kur jau nuo 
ir suvažiavi-

Dėmesį maloniai 
sienose esantieji 
smūtkelių, 
paveikslai:

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

vienišo, a'ša-

Lietuvos kū- 
savo plataus 
tiko visoms

f 
v

MALONI LIETUVIŠKA UŽEIGA 
ANTHONY BALCHIUNAS, SAV. 

113 SOUTH 34th STREET 
Arti Pennsylvanijos Universiteto

mandagiai, 
salės narių 
kaip vienas,

prof, žilevi- 
m.

Kiekvienas indėlis apdraustas federalinės 
valdžios apdrauda iki 16,000

jau- 
šven 
pa

lietu
kryžių ir

Plungėje. 
Varšuvos
Didžiojo * 

m. įstoja
Konservatoriją.

kompozicijos

ELZBIETA RUDAUSKIENĖ, 
Savininkė

valandų.

VYRAI LAIMĖJO

DYKAI DYKAI

Philadelphia os

Į radijo klubą įsijungė / J.

Vasario 16

J

JOKIOS GARANTUOS

c#

Laisvei švintant... (3) St. Butkus

RADOME ŽIEMA

PER KORELIJOS TUNDRAS

J ŠIAURĘ

šiaurę prie' naujai nu- 
Murmansko geležinke-

GLIUS.
sveikata

žmonės, 
Eilę metų 
ir dirbom 
bei laisvi-

Sausio 6 d. įvyko Radijo kl. 
valdybas rinkimai. Daug turė
ta rūpesčių su ‘pirmininko iš
rinkimų. Vyrai rodydami savo

rios naudojamos radijo valan
dėlėse.

gerai.— 
garai.
priežodis"

Tad jeigu

250
žy- 
įu-

išei- 
žur- 

Tada 
pus-

kalba, 
patenkinti ir ne

gerai skambėjo ri

ruskeliai tyli. Puskari- 
Palikt! iš nau-

WILLIAM VALAITIS
j Visokeriopas automobilių taisymas 

730-2 E. Moyamensing Avė
Philadelphia, Pa.

Tel. Howard 8-0596

Jis kalbėjo 
bet Liet, 
neįtikino, 
maždaug.

TOTAI.— $9.917.587
CHARLES S. CHELEDEN. President

Dcksnio Galinga mostiih.
DEKEN’S PRODUCTS

P. O. Box 666 
NEWARK I. N. J.

88.318.834 
,25.543 
82.997 

175,000 
1.112.033

22.723 
15.791

VINCO VIDGINIO
MAISTO KRAUTUVĖ 
438 JEFFERSON ST.

Philadelphia, Pa.

Išbandymas kurie kenčiate REUMA- 
TIŠKUS SKAUSMUS. RANKU. KO 
JU SKAUDĖJIMO IR TIRPIMO 
NEURALGIJĄ. NUOVARGĮ. DIE- 

Jcigu tamsta įvertini savo 
ir ją brangini, tai tuojaus 
savo vard^į pavardę ir ant- 
siųsk šį garsinimą del naujai 

Deksnio Galingos Mostics. 
mokesčio, pavartojęs

jeigu nesijaustam .cį^ip- 
ir negelbėtu jums, 

mums likusią ir jums

rašą ir 
parengto!
Gausi be jokio 
savaitę laiko,
resnis ir sveikesnis, 
tada grąžinkite 
daugiau niekas nekainuos: Mes žinom, 
kad tūkstančiams pagelbėjo, pagelbės 
it jums. Užtikrinant pasekmes.

Kreivas, šleivas ar palinkęs 
Ar nuvargęs, dreba kinkos.

---- Ar—j—k-u-prą—susimetęs.---------------------  
Reumatizmą sirgti pratęs.
Deksnio Mostim tepk 
Išnyks skausmai kaip

Yra senas ir teisingas 
kas tepa, tas ir važiuoja, 
nori važiuoti, tai ir tepk ir vėl tepk 
su

LIBERTY FEDERAL SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION

Philadelphia, Pa.
235 NORTH BROAD STREET 

(Tern por ary A ddre ss >
New Building Under Construction 

at 202-04 North Broad Street 
STATEMENT OF CONDITION 
AS OF DECEMBER 31. 1951

ASSETS
Plrrt Mortaipe Loans....................
Improvement Loans.........................
Loans on Savings Accounts .... 
Federal Home Loen Bank Stock. . 
Cash on Hand and in Banks .... 
Office Building and Equipment . 
Parking Lot — 1415 Race Street 
Deferred Charges and Other Assets

TOTAL----$9.917,587.
LIABILITIES ~

$8,428.47'0

850.000 
55.431 
10.31 1 
22.077 
3.520

547.778

Members’ Share Accounts............
Advances—

Federal Home Loan Bank . . . 
Loans In Process ............................

Other Liahilities ............................
Employee*’ Retirement ’Reserve . . 

' Other Specific Reserves....................
General Reserves . . . $295,500 
Surplus......................... 252.278

KNYGĄ
Rašo dr. S. BIE2IS

pradžioje tūks ’ tuvių tapo gydytojai^ 
liatuvių,

DAINA J PLATŲJĮ PASAITE
Profesoriaus J. Žilevičiaus 60 metu sukaktuvių proga

nuošalioj Elizabetho

Sio amžiaus 
tančiai lietuvių, ieškodami 
laimės, apleido savo mylimą 
tėvynę. Daugelis jų svajojo 
praturtėti ir vėl grįžti atgal, 
nors ir pavergton Lietuvon. 
Tačiau didelė jų dauguma 
bėgo nuo caro valdžios perse
kiojimų. žodžiu, visi jie trau- 

• ♦ kė į šią laimės ir laisvės Ame
riką. Deja išskyrus vieną ki
tą, visi tie bėgliai buvo be
moksliai. Atvykę, jie čia rado, 
palyginti, gana kultūringą ša 
lį, kuri pradžioje ^iems buvo 
svetima ir atrodė nedraugin
ga.

STANDARD FEDERAL 
SAVINGS 

and Loan Association of 
Baltimore City

LIETUVIŲ DIENOS

Rašo Marija Sims

lietuvių buvo’ giltai sutinka
mas ir priimamas. Visi stojo 
į milžinišką talką.

Profesoriaus dideliu

inžinieriais', architektai*, mo- 
kytojais, kunigais ir jrHKrtii 
sėkmingais biznieriais. Tai bu 
vo milžiniškas lietuvių 
j imas mokslo srityje.

Rodos, dar prieš Balučio At
vykimą Valparaiso universite
te buvo įsteigtos lietuvių-.kol
bos klasės. Vėliau, jo pastan
gomis, tos klasės buvo r prap- 
lestos, lankomos kasdien 
turėjo visas mokslo teises. Jfe 
kurį laiką joms ir vadovavo. 
Tų pastangų dėka, mes 
kome lietuvių kalbos, litera
tūros ir istorijos. Sis swttus 
faktorius mums davė progos 
išeiti į viešą lietuvių gyveįl-

pasi
šventimu ir milžiniškomis^ pa
stangomis įkurta Chorų Są
junga pažadėtą Vargoninin
kų Sąjunga.

žymiausiose lietuvių koloni
jose: New Yorke, Chicagoje 
Bostone, 
teryje it 
paminėti 
jubiliejai 
koncertus, suplaukdavo po^^ris 

p ir daugiau tūkstančių vien tik 
dainininkų. Visos tos šventės 
buvo palankiai''atžymėtos pla
čioje Amerikos spaudoje.

1935 m. per D. U. L. R. skon- 
gresą Kaune prof. J. Žilevi
čiaus pastangomis nusiųsta la 
bai daug Amerikos lietuvių 
meno ir kultūros atatinkamų 
eksponatų. Šios parodos Ame
rikos lietuvių skyrium buvo 
ypatingai domimasi.

Aplankęs šį skyrių, Lietuvos 
Respublikos prezidentas Anta
nas Smetona prof. Žilevi
čiui -atsiuntė padėkos raštą, 
pažymėdamas, kad tie lietu
vių kūrybos , darbai labiausiai 
pailiustravo gražų ir tikrą A- 
merikos lietuvių gyvenimą.

Ryšium su tuo tenka pažy
mėt, kad nutrūkus Švietimo 
Ministerijos pašalpai, tolimes
niu savo likimu 
tis pats.

Per eilę metų 
logijos archyvan 
daugiau dešimties tūkstančių 
lietuviškos muzikos vardų. Be 
to, tame pačiame archyve yra 
kruopščiai surinkti koncertų 
plakatai, jubiliejinių įvykių 
aprašymai, muzikų ir dalyvių 
nuotraukos.

Čia būdamas profesorius da 
lyvauja Amerikos muzikų gy
venime ir jo darbai yra atžy
mėti visose Muzikų. Enciklo
pedijose, žurnaluose ir kt. lei-

AR VERTĖTŲ TUOS “UNARUS” VARINĖTI?
PHILADEI^HIA, PA.— Tdo, šis, P. Zadeikis. A. Smetona, 

tarpu pas mus nieko ypatifT-* dr.. K. Grinius... Na, o dtąir 
šiems poneliams mūsų namas . 
jau negeras ir jie nori mus iš 
mūsų namo, kurį gauna ne
mokamai, įvesti pas kitatau
čius. Jei Je taip nori, tegu sau 
eina. Mes Lietuvos nepriklau--. 
somybės šventę švęsime savo 
svetainėje”.
* Tokį, maždaug, atsakymą 
gavo Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės delegacija.

Dabar seniesiems veikėjams 
rūpi, kaip pašalinti tą prara
ją, kaip suderinti vienus su 
kitais, kaip subendrinti “po- . 
nūs” su “mužikais”?

Praeityj ę reikėjo nemažai 
darbo padėti, kol susipratom 
ir priėjom bendros išvados, 
kad visi, tiek maldingieji,- tiek 
laisvesnių pažiūrų 
tie patys li^įąiviai. 
gražiai sugyvenom 
Lietuvos gelbėjimo 
nimo darbą. Dabar, kai ypač 
turėtume būti vieningi, ar ver 
tetų tuos “unarus” varinėti? /

Chicagos

r .tradicinį 
tel salėje, 
rgutis ruo- 

visados bū-

CHICAGO, ILL. — Kaip 
kartą rašėme. Margučio kon
certas, įvykęs gruodžio h) d, 
Orchestra Hali rūmuose, su^ J3,5’ ro<^° gyvumo, 
darė labai įdomų ir tikrai pa
sigėrėtiną epizodą
lietuvių kultūrinėje veikloje.

Ir taip jau lemta, kad‘Mar
gutis pats pirmasis turi išeiti 
su visais platesniais sumany
mais ir tokiais darbais, kurie 
savaime tampa lietuvių dėme
sio cęntru. Štai — ir dabar — 
vasario 17 d. .— vėl Margutis 
kviečia visus Chicagos lietu
vius į savo metinį 
pokylį, Mori
Tokius pokyįiius 

 

šia kasmet Tir jie 

 

na gausiai'' lankomi rinktinės 
publikos, visokių pažiūrų ir vi 
šokių sluoksnių žmonių. Pro
grama visados būna kuo ge’- 
riausi^, rūpestingai paruošta 
ir skoningai patiekiama.

Sis pokylis bus paskutinis, 
prieš Margučiui švenčiant 25 
metų jubiliejų. . 53-čiais me
tais Margutis turės savo 
tuosius metus,” ir dabar jau 
ruošiamasi anai sukakčiai 
švęsti. Tikimasi, kad ikijubi- 
liejaus dienos bus išspręstas 
klausimas muzikos premijos, 
kurią praėjusiais metais pa
skyrė Margutis, ir kad tą su

kaktį bus galima atžymėti 
BALF’o skyriaus valdyba: inž.- nauju ir reiŽSfengu įvykiu. 
Jonas Dunčia —pirm.,; Marija 
Kasevičienė — .pirmoji vice- 
pirm., Leopaldas Heningas — 
antrasis vicepirm., Petras Gris 
kelis — prot. rašt., Magdele- 
na S^ankienė — fin. rašt., Pet 
ronėlė Medonienė — ižd., E. 
Paurazienė ir Petras Grybas 
— iždo globėjai. 
-------------- ---------
DIDELĖ LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖS ŠVENTĖ

WATERBURY, CONN—Sau 
šio 13 d. Šv. Juozapo parapi
jos didžioje salėje įvyko liet, 

.bendruomenės šventė. 
Šventę atidarė dr. 

pakviesdamas atlikti 
ciją vietinį kleb. kun. 
tiejų.

Oficialioje dalyje, pirmasis 
kalbėjo JAV liet, bendruome
nės pirmininkas prel. Balkū- 
nas.

Po jo kalbėjo Saulaitis, liet, 
tremtinių ir prof. JUeksis, \ya- 
terburio liet, visuomenės var
du. ’ *

Senesnės kartos užsipelniu
siems lietuvių tautai > veikė
jams, kun. Valantiejui, Tarei- 
įlai. Matui ir žemantauskui už 
pasidarbavimą lietuvybei įteik 
^ti liet, bendruomenės padėkos 

laiškai.
šventės antroje daiyje įvy- 

• ko koncertas, kuriame water- 
buriečiai turėjo laimę išgirsti 

'-garsius solistus: Metropolitan 
operos baritoną Algirdą Bra
zį ir solistę Zuzaną Griškaitę. 
Jiems akompanavo prof. V. 
Marijošius.

šventė ir* koncertas praėjo* 
visų pakilusioj nuotaikoj. Sve
čių apsilankė net iš tolimes

nių apylinkių. . . .

Praei- 
įvyko

Paurazienės ir 
narių praneši- 
valdybai, ir y- 
padėką ir ap- 
skyriaus reika-

Nauja Balio- 
skyriaus valdyba

DETROIT, MICH. — 
tų metų gruodžio 30 d.
Balfo skyyriaus susirinkimas. 
Išklausius E. 
kitų valdybos 
mų, pareiškus 
pač jos pirm, 
svarsčius kitus
lūs, pereita prie valdybos rin
kimų. Skyriaus • veteranei p- 
nei Paurazienei atsisakius to
liau į pirmininkes kandidatuo 
ti — ji pareiškė esanti dėl il
gų metų veiklos pavargusi, no
rinti pailsėti ir sustiprinti sa
vo sveikatą — buvo išrinkta 
nauja šio vieno veikliausių'

sven 
dabar jau

G

a

Metinis^dividentas 3%

Vileišis, 
invoka- 
Valan-

Ant. Pūras

GERIAUSIS

INSURANCE
IR

REAL ESTATE
ORMAN & MKH ELSON

111-15 JAMAICA AVE.

' A. MIEŽIS
ALTO,-DEGTINĖ, VYNAS

2M7 N. 2nd STREET,
4 * PHILADELPHIA, PA.

REfcent 9-4156

1

STANLEY SHUKIS'
Pristato J namus pirmos 
rūšies medžiagos drabužius:

siutus, paltus k 1.1.
Priimami užsakymai

Atvksta i namus pamieruot
607 Washington Ave.

Waterbury, Conn.
C ■ mri i ii i ' ..... .  ........ in.. ■ ■■ ............ ill »

Margučio įsteigėjas ir- puo-/ 
seletojas buvo veloiris A. Va
nagaitis. Jei ne jis, ne jo laki 
vaizduotė, jo judrus ir simpa
tingas charakteris — tai Mar
gutis nebūtų galėjęs išaugti į 
tokią įtakingą ir taip pajėgią 
Chicagos ‘ lietuvių visuomeni
nę įstaigą kuri tapo centrine 
visoj rimtesnėj ir platesnėj” 
lietuvių kultūrinėj veikloj. Gir 
dėti, kad sukakties atžymėji- 
mųi būsią išleista " velionies 
Vanagaičio monografiją, ku
rios, išleidimu rūpinasi Juozas 
Bačlūnas. Rodos, žurnalistas 
A. Merkelis 
pakviestas 
ruošti.

kviečiamas ar jau 
monografijai pa-

turi laimės savo 
smičiuje

go. Naujakuriaiį daugiausia 
susispietę aplinl^ šv. Andrie
jaus ir šv. Kazimiero parapi-

Seštadie-
niais veikia prieaugliams — 
berniukams ir mergaitėms *— 
lietuvių kalbos mokyklėlės. 
Joms vadovauja -Roznikienė, 
Raugienė- ir Balčius. Padeda, 
ir kiti, kurių pavardžių tuo 
tarpu neteko sužinoti.

Prieš keletą savaičių vietos 
Lietuvių tautinėje svetainėje, 
pietinė.e miesto dalyje, buvo 
suorganizuota Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės skyrius bei 
apygarda. Buvo pasakyta ga
na daug nuoširdžių kalbų* iš
rinktas laikinis komitetas. Nu 
tarta į Lietuvos laisvinimo 
darbą įtraukti tiek seniau, 
tiek vėliau atvykusius lietu
vius.

Po formalaus PLB organi
zavimo darbo pradėta svars
tyti Lietuvos nepriklausomy
bės, Vasario Šešioliktosios, mi
nėjimo reikalus. Naujai-atvy
kusioj i pasiūlė šventę ruošti 
labai iškilmingai, kur nors 
miesto centre, gal Town Hall, 
nes lietuvių - svetainės esan- 
“per prastos” ir t. t.

Kun. Raila ir Grinius juos 
įspėjo, kad toks užsimojimas 
šiuo metu gali sukelti ginčų 
ir net nesantaikos...- ^Lietuvių 
Muz. Bendrovė jau .30 metų, 
kai Vasario 16 rengia. Taigi, 
ar dauguma
lietuvių panorės savo tradici
ja^ keisti, apleisti savo svetai- 
n 
tūkstantis žmonių ir eiti kur 
nors į viešbutį, kur už shlę 

, reikia mokėti keletą šimtų do 
lenų, tuo tarpu, kai lietuvių 

-svetainė tam- tikslui.duodama
nemokamai?-'-- Sunku buvo į- 
tikinti naujakuriai; kurie vis 
laikėsi savo, tvirtindami, kad 
lietuvių svetainės “per pras
tos” ir 't. t.'

.Pagaliau įuvo išrinkta de
legacija, fcurt nuėjb į Lietuvių 
Muz. Bendrovės direktorių su 
sirinkimą ir šiam pasiūlė Va
sario 16.. minėti kur nors mies 
to centre. Delegacijos vardu 
kalbėjfc p. Cikota. 
labai 
Muz. 
Jie, 
taip pasakė:

“Mes savo name 
minėjimus rengėme 30 metų, 
šlame name buvo priimti to
kie garbingi Lietuvos vyrai, 
kaip dr. J? Basanavičius, M. 
Y$as, kun. J. Tumas, J. Vilei-

Margutis 
gausių talkininkų smičiuje 
matyti daug jo veitlą gerai 
suprantančių ir ją remian- ’ 
čių asmenų. Jis yra beveik vi
sų Chicagos lietuvių vertina
mas su ypatingu .palankumu. 
Už tai ir visi Margučio . pa
rengimai būna kupini įdomiau 
sios publikos. Vasario 17 d. po
kyly be’abejo, jis bus gausi ir 
įvairi. ? K- M.

kur telpa daugiau, kaip

THE fiALF SHELL 
P. Janus ir G. Shlakis, Sav.

Įvairiausi gėrimai ir valgiaL
ROUTE 27-A, ISLIP, L

w Bay .Shore 2996.

r

664 Washington Blvd. Baltimore, 36, Md.

COLONIAL BAR RESTAURANT
GUS TUNAITIS, Savininkas 

PIRMOS RŪŠIES MAISTAS IR GĖRIMAI.

N. E. Cor. 52nd & Spruce Sts
PHILADELPHIA 39, PA.

GR. 4-2939

SOLISTAS STASYS LIEPAS 
^KONCERTUOJA DETROITE

Sausio 27 d. Art institute 
TS skyrius ruošia savo metinį 
koncertą. Sį kartą koncerte 
dalyvaus buvęs Lietuvos Ope
ros solistas Stasys Liepas, ku
ris šiame koncerte dainuos 
pirmą kartą. Koncerte daly
vaus ir vietinis komp. Br. Bud 
riūno vyrų kvartetas, kuris 
šiam koncertui ruošiasi pasi
rodyti. su nauju repertuaru.

Solistui akompanuos, ukrai
nietė akompaniatorė Irene 
Rašitalovicz. Kvartete dainuo
ja: Pranas Zaranka, Edv. 
Skiotys, M. Sodinis ir A. Poli- 

x kaltis.

c

L

UNION BRONZE FOUNDRY
High Grade Bronze Castings

SAVININKAS 
(Pėdą nuo Union? Avenue) 

Bridgeport, Conn. 
TEL.: 3-4696

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

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

Brangus dr. Miller, pareiga ir dėkingumas verčia mane pa
rašyti Tamstai laišką, nes Tamsta man grąžinai sveikatą ir 
norą gyveifti. Daug metų kentėjai kryžiaus skausmus, b ma
no nugarkaulis, buvo 'perkreiptas, ir sunkiai bepaeidavau, 
pasiremdamas lazda.- ‘‘Progreso Italo Americano” laikraštyje 
skaičiau Tamstos pacientų padėkos laiškus. Pradžioje buvau 
skeptiškas, bet, to, man trukdė ilga ir varginanti kelionė. Bet 
pagaliau pas Tamstą atvykau, nes negalėjaų_pakelt skausmų.

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

Joseph Quartulle, N«w York 51, N. Y.
daug PADĖKOS LAIŠKŲ jos GALITE MATYT MANO BIURE I

790 BROAD STREET, NEWARK, N. J. 
Važiuoti ii New York — Hudson Tubs išCortlant !
St. 14th St. ar 34th $t. 20-30 min. iki Newark©. * 
Nuo stoties tik 4 blokai.

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

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

(Taip dabar vadinasi Varpo kepykla)

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

ANTANAS BALČIŪNAS, savininkas

Vedybom ir parem 
keksų ekspertai

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

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

ninkes statė moteris, o mote
rys vyrus. Balsavimai įvyko už' 
du^kandidatus, moterį ir vy
rą- .Kadangi susirinkime džen
telmenų bu^ daugiau, tai bu-v 
yp išrinkta moteris Helen 
Rauby,^ tretiems metams.
RŪPESTIS DĖL CHORVEDŽIO a

' Jau prabėgo septyni mėne
siai, kaip ieškomas Radijo 
klubo chorui dirigentas. Cho
ro nariai pradeda netekti. 
kantrybės. Naujoji radijo klu
bo 'Valdyba smarkiai susirūpi
nusi greičiau surasti' dirigen
tą, bet ieško tokį, kuris būtų 
nuolaidus, sukalbamas ir stro
piau pildytų klubo pageidavi
mus ir įsakymus.
MENO KOLEKTYVAS ALKA

RADUO JLEIDINYS IK . 
NAUJIENŲ KRITIKA

Pereitą rudenį išėjo, vienais 
metais pavėluotas, Amerikos 
Lietuvių Balso 'Radijo Klubo, 
penkmečiui paminėti, vienkar 
tinis leidinys/ Kiek jis nusise
kęs čia nekalbėsiu. Tik noriu 
išsitarti dėl gruodžio 22 d. 
Naujienose tilpusios Praam
žiaus kritikos. Man kaip vie
nai iš redakcinės komisijos 
narių, ši kritika kai kuriose 
vietose yra primesta nekaltai. 
Praamžis kaltina mane už 
ALBR Klubo kūrimosi ir penk 
mečio veiklos bruožų pertrum 
pą aprašymą. Girdi visas še
šių metų, veiklos vaizdas tel
pa keturiuose puslapiuose, 
kaip koks protokolas. Pirmas 
neteisingas kaltinimas tai, 
kad ten buvo ne šešių, o-pen
kių metų aprašymas. Praam
žius turėtų iš naujo pasiskai
tyti. Kad protokolas, tai tie
sa. Rašydama šiuos bruožus 
varčiau dviejų organizacijų, 
Lietuvai Vaduoti. Sąjungos ir 
Radijo klubo, protokolus ir 
rinkau tįkrą medžiagą tinkan
čią klubo istorijai. Jei ji per- 
trumpa, pasiūlyčiau Praam- 

’žiui, kad sukakus klubui 25 m. 
parašyti ilgesnę. Arba kad ir 
tokią, 
ftų 20 
naias 
galės 
lapių.

Kad
Budriūno visu klubo choro 
dirigentų nuotraukos netilpo, 
prašau visus šiuos asmenis 
atleisti. Valatka savo nuotraū 
kos nedavė. J. Valiuko ir Br.

kuri proporcingai 
puslapių. O mūsų 
tik 30 puslapių, 
būti žurnalas 150 
Na ąr neužteks?

Valatkos, Valiuko ir

HOTEL GRUSH
RESTORANAS ir BARAS

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

patogius ir nebrangius kambarius..

200 North Broad St., PhiladelphiavPa.
LOcuŠt 7-9274

HOLLYWOOD INN & HALL

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

PETER DAVIDONIS
VYNAI — LIKERIAI — ALU8 > 

2327 Brown Street - Philadelphia, Pa.

RESTORANAS IR BARAS
941 . SPRING GARDEN, PHILADELPHIA, PA.

Tel. PO 5-9785

Naujai atidalytas lietuviškas restoranas ir baras

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

Tel. PO 5-9566

JUOZAS KAVALIAUSKAS^
T ICFNSFD PFNNA. AND NEW JERSFV 

1601-3 So. 2-nd Street Tel. DE 4-5136
. PHH.ADH PTHA PA

CHARLES. J. ROMAN
(RAMANAUSKAS) <

1113 Mt. Vernon Street Telefonas Poplar 4114
x z PHILADELPHIA ' PA **

Moderniška laidojimo įstaiga: didcU graži koplyčia, erdvi sali ts 
baru, pakelevingicms suteik;ima nakvynė — viskas nemokamai.

Nelaimės valandą kreipkitės i mūši) ^staigi, dienj ar naktį 
—> me» visados 'pasirengf suteikti genausj patarnavimu.

Tylioj, 
vietoj stovinčio namo' skam
buti paspaudus, duris atidaro 
pats nuoširdžiai besišypsąs 
jubiliatas prof. J. Žilevičius. -
. Su pirmuoju žingsniu 
ties įsibrovęs lietuviškon 
tovėn. 
traukia 
viškų 
gamtos
' Nereikia daug dairytis, kad 
pamačius bene svarbiausi pro
fesoriaus buto centrą.

Tai didelis, gaidom apierau- 
ta§, išdidus savuoju savininku 
fortepionas. Ir kaipgi jam ne-, 
būt išdidžiu esant pirmuoju 
liudininku didžiojo lietuvio 
milžiniško darbo, ’ didelių kū
rinių! Tebūnie atleista man. 
pasakysiu savo -nujautimą, 
kad šitas paslaptingasis ins
trumentas ne tik džiaugiasi 
mūsų mylimo muziko — pro
fesoriaus darbais, bett gal ir 
liūdi, kartais. matydamas jo 
jo — jautraus ir 
ras.

Kompozitorius 
čius gimė 1891
1911 m. jis mokėsi 
Muzikos institute. 
Karo metu — 1914 
į Petrapilio 
■pasirinkdamas 
klasę.

Greta muzikinių studijų jį 
domina mokslo ir meno klau
simai. 1915 m.’ įstojo į Petra
pilio Archeologijos Institutą, 
kur dvejus metus studijuoja 
paleografiją. 1918 m. tam pa
čiam Petrapilyje grafo Zubo
vo Meno Istorijos Institute 
pas prof. Platonova studijuo
ja meno istoriją.

Jau Petrapilio . Konservato
rijoje būdamas ?917 m. pas
kelbė savo pirmąją kompozi
ciją — Nuliūdimo valandą, 
dainą sopranui, kurią pirmoji 
išpildė amerikietė lietuvė Po-

Pittsburghe, Roches- 
kitose triukšmingai 
•reikšmingi lietuvių 
ir šventės. Į švenčių

"Pusdešrio vadovaujamas Me- Budriūno buvo komisijos su- lyną Stošk.aitė. 
no kolektyvas Alka, šis kolek
tyvas yra suvaidinęs du Vyt.' 
Alanto veikalus: Buhalterijos 
klaida ir Ragučio šaltinėlis.

-Taipgi įkalbėjo kelis vaizde
lius į .^rekordines juostas, ku-

WALTER’S CAFE 
W. Mcdveckas, Sav.

Degtinė, alus Ir vynas 
1124 W. Pratt St 

Baltimore, Md.

rinkti ir įteikti komisijos pir
mininkei H. Raubienei ir re
daktoriui A', žiedui. Tegu -*jie 
pasako ką su tomis nuotrau
komis padarė. Kad leidinyje 
tilpo kai kurios nuotraukos su 
penkmečiu neturinčios -nieko 
bendro, tas m’an 'irgi bų^o to
kia pat naujiena, kaip ir ki
tiems. Aš apviltų dirigentų
jau asmeniškai atsiprašiau ir praėjo nė viepas "reikšmingas 
jie man dovanojo. Dovanok ir jubiliejus ar šventė. Vytauto 
tu gerbiamas Praamži! Didžiojo penkių-šimtų sukak-

Sunku būtų išvardinti kiek
vieną profesoriaus veikalą sky 
riumr Gal pakaks pažymėt, 
kad savo pirmojo pusamžio 
kūrybiniame' laikotarpy ' prof. 
J. Žilevičius yra parašęs ir 
paskelbęs jaugiau kaip tris 

' šimtus pasaulietiškų ir religi
nių muzikos veikalų.

Be profesoriaus kūrinių ne-

ROOSEVELT FURNITURE COMPANY
Čia gaunami geriausi bal
dai,'. televizijos ir radijo 
aparatai, siuvamos maši- 

.nos, šaldytuvai ir visi kiti^ 
namų apytangai reikalingi 
dalykai.

4
DUODAMA IŠMOKĖJIMUI

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

Atdara pirmadieniais, ketvirtadieniais iki 9:30 vai. vak. Sekmad. 11—4:34 popiet *

PALIKOME PAVASARI-
Klausant abiejų pusių gin

čių, atrodė, kad ir vieni ir ki
ti yra teisūs. Ypačj dide
lis batalijonų kŪIlHfo priešas* 
buvo vienas Sibiro lietuvis, 
ten Išgyvenęs apie 20 metų, ir 
jau ne visas mintis galėjęs 
išreikšti lietuviškai. Norėda
mas ką' daugiau. pasakyti, 
griebdavosi rusų kalbos.

Vėliau, pažinus abiejų gin
čo pusių atstovus, pastebėjau, 
kad dauguma batalijonų kū
rimo šalininkų buvo fronto 
kariai, laikinai patekę į igulą. 
SKAICIUOJAMĖS 
LIETUVIŠKAI

Susirinkimų nuotaikos už
krėtė ir mus, jaunuosius ka
reivius. Mes, jaunikliai, buvo
me bataMjonų kūrimo šalinin
kai. Kartą ihums parūpo pa- 
patirti, kaip skambėtų lietu
vių kalba karių rikiuotėje.

Nutarta ir padaryta. Pietų į 
virtuvę kuopą vesdavo tik 
puskarininkiai. Surikus pietų, 
mes lietuviai pirmieji išbėgo
me (mat, jau pasirengę), at
sistojome dešiniajame sparne, 
pirmojoj eilėj, ir laukiame. 
Skirtas kuopą į yirtuvę vesti 
puskiarininkis sukomanduoj a: 
“Paeiliui išsiskaičiuoti!” ir 
mes pradedame lietuviškai 
skaičiuoti: viens, du, trys, ir 
tt. iki dešimt. Bafgus lietu
viams, skaičiavimas nutrūks
ta
ninkis rėkia:
jqT’ Mes vėl skaičiuojame lie
tuviškai. Vėl po dešimto nu
trūksta, priėjus rusą. Vėl ko
manda: “Palikt! Iš naujo!” 
Vėl pradedame lietuvišką!, ta
čiau aš, stovėdamas dešiniuo
ju^ į rusą atsisukęs, surikau 
rusiškai “dešimt!” o šis pasi-

griebia rusiškai “vienuolik
tas,” ir šį kartą kuopa gerai 
išsiskaičiuoja. Kuopa pasiju
dina virtuvės link. Tą pusdie-- 
nį rusai tik ir kalbėjo apie 
“prakeiktų lietuvių” užsispy
rimą skaičiuoti savo 
Mes. buvome 
tuvių kalba 
kiuotėje.
MUS VEŽA

Iš mūsų kuopos atrinko 
jaunų kareivių ir sudarė 
gio kuopą, kuri netrukus 
rėjo išeiti'į frontą. Visi lietu
viai patekome į šią kuopą. Iš
kart manėme, kad tikrai vyk
sime kariauti prieš vokiečius 
ar austrus, bet netrukus iš
girdome linksmą žiniai mus 
ves i 
tiesto

Jio.

ties metams atžymėti prof. J. 
Žilevičius yra davęs net dvi 
specialiai parašytas — Didžią
ją ir Mažąją — Kantatas.

Vos grįžęs iš Rusijos jis įsi- 
jungia^ į bendrąjį 
rybos darbą. Dėl 
pasirengimo jis 
kūrybos sritims.

• Tačiau didžiausiu profeso
riaus uždaviniu pasiliko muzi
ka.

Neturint tais laikais nei ati 
tinkamų pastatų, nei sąlygų, 
su A.. Ka£anausku ir VI. Gri
gaitiene.
gaitienės bute padaro metme
nis operai steigti. Dėl politi
nių sąlygų nepasisekus Vilnių 
je įkurti operetės, į Kauną 
grįžta Kipras ir Mikas Pet
rauskai ir, aptarus sąlygas, su 
daryta kelių asmenų Taryba 
lietuviškos operos kūrybai ir 
daigui. Jo pastangomis buvo 
gautas karo apnaikintas buvu 
šio. Miesto Teatro pastatas, ku 
riame išaugo Kauno Valstybės 
Teatras, su Opera, Drama ir 
Baletu.

Vėliau prof. J. Žilevičius pe
rėjo į .pedagoginį darbą.

1922 m. prof. J. Žilevičius 
paskiriamas švietimo Minis
terijoje Meno Skyriaus Virši
ninku. čia dirbdamas jau tais 
pačiais metais parengia ir pa
skelbia Kauno Konservatori
joje organizuoja mokytojams 
muzikinio lavinimo kursus, 
parašo ir išleidžia didelį dai
nų vadovą “Jauną. Daininin
ką". 1923 m. išleidžia Muzikos 
Almanachą, 1924 m. įsteigia 
Muzikos Meno žurnalą.

1923 m. įsteigia simfoninį 
orkestrą, kuris be pasaulinio 
mąsto muzikos kūrinių davė 
ir grynai lietuviškos .muzikos 
koncertus. <2 

1920-21 m. profesoriauja 
Kauno Konservatorijoje, o 
1924-29'-" m. profesoriauja ir 
vjuMv,a..iij.a.. Klaipėdos Konser-
vatoruai.

Būdamas Klaipėdos Konser
vatorijoje, pasitelkdamas kon
servatorijos studentus (dabar 
jau kai kuriuos žymius chorų 
ir tautinių ansamblių dirigen
tus), surenka - didelį kiekį \(a- 
pie 300) įvairių muzikos in
strumentų ir įkuria j u muzie
jų. Atatinkamomis muzikos 
instumentų demonstracijomis 
ir paskaitomis, galbūt, pirma
sis paskatina 
lių kūrimą.

Dirbdamas 
bą Lietuvoje 
pastebėjo,, kad Lietuva neturi 
savo muzikinės istorijos. Pri
eita išvados, kad tąi geriau
siai galima būtų 
dedant tą darbą 
tuvių kolonijose, 
seno per chorus 
mus sklido lietuviška daina.

1929 m. su nedidele švieti
mo Ministerijos pašalpa prof. 
J. Žilevičius atvyksta Ameri
kon ir, muziko kun. J. Simo
naičio pakviestas, pastovia 
darbo vieta pasirenka netoli 
nuodidžiųjų centrų esančią 
Elizabetho lietuvių koloniją.
čia^būdamas, su visais Ame

rikos lietuvių chorų vadovais 
ir muzikais užveda platų susi
rašinėjimą, pats lanko koloni
jas, skaito muzikinio lavini-

Min. Bronius Balutis

vauti. Tai žymiai supt 
mūsų veikimą, kurių t
dabar ^iar jaučiama. .Tal^d 
lis Balučio nuopelaaš ll^ 
išeivijai. >

Pirmasis pasauliais / j 
daug ką sutrukdė. Po M___
tė vy nes ša ūkiamas,. Baliifcįt W 
s as jėgas skyrė Lietuvos Val
stybei atstatyti. Jam sekisi; 
Apleidžiant Chicagą, jam' bįi^ 
vo suruoštos didelės 
vės, kurių metu Visf jam^Įa- 
kė,o sėkmės. Tada irmiam tįi 
. . .. ..... - L-,'

turėjo rūpin-

savo muziko- 
yra surinkęs

Nebuvo lengva jiems tose 
naujose ir gana keistose sąly
gose. 'Pradžioje -jie jautėsi, 
kaip įkritę į baisų sūkurį, iš 
kurio neįmanoma išsigelbėti. 
Būdami bemoksliai, neturtin
gi ir nemokėdami' vietos žmo. 
nių kalbos, 
nas kelias 
sunkiausius 
darbus. Ir
dėl to nesiskųsdami.

Daugelis jaunesniųjų (o ta
da veik visi buvo jauni) paga
liau pradėjo suprasti, kad dar 
bo žmogui reikalingas moks
las. Bet kur tu jo gausi? Kur

reikšti. Atsimenu,
ko, pasakiau: -■ > v 

“Broli Baluti, Jūs £ik Atti
kote milžiniškus darinis? "
bar važiuokite dirbti Lietuvai ; 
ir negrįžkite iki Ji* nebuš' -
sai nepriklausoma valstybė. 
Bet, j eS kartais. Jums. infttn

jiems * teliko vie- 
— dirbti pačius 
ir pavojingiausius 
jie dirbo, niekam

apliankykite tuos mUžlniMniS

liai krito už tautų Ten

. diniuose. “
Profesoriaus manymu, ak

tyviai įsijungus į muzikinį 
darbą iš tremties atvykusiems 
muzikams ir jos mylėtojams, 
kai kuriems muzikams pasiry
žus tęsti dar Lietuvoje pradė
tas ansamblių tradicijas,- mu
zikinis gyvenimas vėl pasieks 
prieškarinį, o gal ir dar aukš
tesnį lygį.

Tenka pastebėti, kad pro
fesorius mažiausiai rūpinasi 
savo darbais, kurie
kitu būdu yra paskelbti. La
biausiai ' jį " lenkia muzikologi
jos darbų našta. Kas" sutelks 
lėšas ir imsis iniciatyvos šiuos 
darbus išleisti? Į šio darbo lei 
dinio fondą pirmoji paskyru
si $200 yra Chicagos Konser
vatoriją baigusi

-lietuvė p-lė Kotryna 
iš New Yorko. Kita 
bus iš pelno po. Dainų 
įvykstančio 
vyks š. m. 
ark, N. J., 
jos salėje.

šiame bankiete bus pager
biamas ir pats sukaktuvinin7 
kas prof. J. Žilevičius.

Didelė pagarba kūrėjams, 
kurie daina pasišventimu ir 
ryžtu žadina tautoje pačius 
kilniausius jausmus, tuo už
tikrindami amžiną lietuvių 
tautos* egzistenciją! R. B.

vienu ar

~~Eos~ mokyklos, ’kurios“ afeivius, 
nemokančius šios šalies žmo
nių kalbos, sutiktų priimti? 
Nelengva buvo jas rasti? Tie-& 
sa, drąsesnieji susirado abe
jotinos vertės mokyklėles, ku
rios nedaug naudos jiems da
vė. •
' Apie 1907 metus dr. Adomas 
Juška, su pora kitų savo drau 
gų. “atranda” garsųjį Valpa
raiso universitetą. Suradę tik
rą aukšta^ mokslo įstaigą,- jie 
pradeda kviesti ją lankyti ir 
kitus lietuvius. Vienas pirmes 
niųjų 
ta n 
Jis, 
ima 
vius
lo. Jo pastangos 
geras .pasekmes, 
lietuvių plaukė

. dirbti toliau dirbti”..
Su ašaromis akyse jis 

mums pažadą, kuriam ifr 
dien yra ištikimas. .

O kaip dabar, įb' antrino 
pasaulinio- kam.——-----
kuris dar daugiau aukų: 
ėmė už tą pačią tautų laisvį?

Aš linkiu Broniui Batūfeffi 
su ta pačia energija kbv&tfAŽ 
Lietuvos išlaisvinimą.

Valparaiso uhiversiU- 
nuvyksta Bronius Balutis. _ 
ištyręs padėtį ir sąlygas, 
planingai kviesti 

važiuoti ten

■****>r

amerikietė 
Vinciūtė 
parama 
Šventės, 
kuris į-

lietu- 
moks- .
tikrai

šimtai

M. J. VERBYU • 
Metalinių reikmenų ^ ^į;* 
krautuvė 861 Bank Street 
Degtinės krautuvė

banketo, 
sausio 20 -d. New- 
šv. Jurgio Draugi?

semti 
davė 
nes

į tą mokslo
šventovę. Ir ji tokia tikrai bu
vo. Kas ją lankė, šiandien ne
sigaili. Aš vienas tų buvau, ir 
ją man nurodė Bronius Balu
tis.

Tik įsivaizduokite: jaunas . 
lietuvis, nematęs mokyklos ir 
nemokąs anglų kalbos, turi 
progos lankyti aukštąją mo
kyklą ir’ mokytis to, ko tik jo 
širdis trokšta ir kiek tik jo 
energija jam leidžia. Ten mes 
mokėmės dienomis ir nakti
mis, kad tik daugiau mokslo, 
įgytume. Tuo būdu šimtai lie

Waterbury,

BOSTON BAKING CO.

Lietuviška duona ir 
pyragaičiai .

Pristatoma 1 namai Jį
* ir krautuves \

Tel. ’

Tai nepatiko vienai senųjų 
kareivių kuopai, kuri' buvo 
parvykusi iš fronto poilsio ir 
netrukus vėl turėjo grįžti. Pa 
kėlė didžiausią protestą, kad 
juos leistų važiuoti į Mur- 
.manską, o muš, dar bemačiu
si us fronto, pasiųstų paka
riauti. Keletą dienų -‘būVo7ne
aiški būklė, kas laimės: mū
sų *vadovybė ar senųjų karei
vių. Pagaliau laimėjome mes. 
Senieji kareiviai turėjo grįžti 
į frontą, o mes prie geležin
kelio.

limai labai aukšti, supilti per 
balas. Daug kur pravažiavo
me nuvirtusių vagonų ir gar
vežių. Tai kėlė mūsų siaubą. 
Pradėjome dejuoti, kad mus 
veža į kažkokį užkampį, kur 
.tik velniai vaikus vedžioja, 
kaip sakydavo mūsų liaudis. 
Jau' geriau sutiktume į fron
tą važiuoti, negu į šias tund
ras. Pravažiuodavome daug 

oi pamatydavome 
kokį nedidelį korelių 

 

su mu0s neįprastais 
siais. miestų visai 
kome. Tik spygliuoti 
uolos ir ežerai.

kaimeli 
trobe- 

neužti- 
miškai,

atsitikti. Kareiviai pradeda iš 
vagonų šokinėti . lauk ir nuo 
pylimo ritasi žemyn. Priešais 
važiavusis traukinys pagaliau 
pastebėjo mus ir pradėjo at
gal važiuoti, nes jam arčiau
sia buvo stotelė. Mūsų trauki
nys vėl pradeda didinti grei
tį. Kareiviai kabinasi į vago
nus. vienas kitą traukia į vi
dų, o daugelis pasiliko ir pas
kui traukinį bėgdami šaukia. 
Pradėjo šaukti ir vagonuose 
esantieji. Mašinistas pastebė
jo atsilikusius 
traukinį, kol visi 
kiose dykumose 
žas malonumas,
kiniai retai tevažiuodavo.

me gavę šiltesnių Jdraht^hį. 
Nuo ežero pūtė šaltai v$jaš

liau matėsi 
mūrais.

ir pristabdė 
sulipo. O ta- 
pasilikti ma
nes ir trau-

nėrėme į miškus ir balas. Vie
noj stotelėj sustojus, Išgirdau 
dainuojančias mergaites. Jos 
sėdėjo ant rąstų ir dainavo. 
Jų dainos gaida priminė Kai 
kurias lietuviškas dainas. Pa
maniau, kad gal lietuvaitės 
tremtinės dainuoja. Priėjęs 
arčiau išsiklausiau, bet nė. 
vieno žodžio nesupratau. Tai 
korelės savo kalba dainavo.

Gegužes. 19 d. išvykome iš 
Orio. Palikome šiltas, saulė
tas dienas, žaliuojantį pava
sarį. Pravažiavome Maskvą ir 
Petrapilį (Šiandien Leningra
das). Už Petrapilio nuo vie- 

.nos stotelės pasukome į miš
kų ir pelkių .kraštą į Kareli
ją. Geležinkelio tik viena li
nija. Ji tik 1915 m. nutiesta, 
kai vokiečiai rusams užtvėrė 
susisiekimą su pasauliu per
Baltijos jūrą. Geležinkelio sto ~ daugely vietų nuvirtusių trau- 
telės labai reta viena nup ki- kinių vaizdas nukrečia mus, 
tos. Kai kur geležinkelio |py- kad ir su mumis gali tas pats

Mūsų traukinio 
pradėjo' smarkiai švilpti. Visi 
iškišome iš vagonų galvas ir 
dairomės. Traukinys; lėtina 
greiti. Netrukus pastebime 
per miškų viršūnes dūmus, 
kurie greit artėja į mus. Su
pratome, kad iš priešais at
važiuoja kitas traukinys, ku
ris mūsų nemato. Matytas

garvežys KORĖLĖS MUS SUŽAVI
(Sekančiame numery: “KUR 

NAKTĮ SAULĖ ŠVIEČIA”)

jsižiūrėję 
vandenį, 
privažia- 
savo ke- 
geros va- 

miestą.

NEPAMIRŠKITE
Pagaliau pamatėme lyg an

trąjį dangų. Geriau 
pamatėme didžiulį 
Pamanėme kad jau 
vome Baftąją jūrą, 
lionės galą. Tik po 
landos privažiavome
šalia didžiulio Onegos ežero. 
Tai buvo Petrozavodskąs. Čia 
prastovėjome ■ keletą dienų, 
apžiūrėjome me'.stą, bet ir pri 
šalome gerokai, nes nebuvo*

atnaujinti prentnMtl* 
tą ir paraginti Idhtt 
skaityti VIENYBĘ‘
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Chicagos valstiečiu liaudininkų suvažiavimo atgarsiai

»

VIŠINSKIO BOMBA NESPROGO
■ ' : , . -r. \

AR TIKRAI LIAUDININKAMS RŪPI. LIETUVA?
' i v :

Liūdna būtų, jei Chicagos valstiečių liaudininkų nutarimus išgirstų Lie-
tuva — “Lachudromis” išvadinti LRS nariai yra šimtą kartų vertingesni 
už pati Mečislovą Mackevičių — Ką Lietuvos laisvei nuveikęs K. Zai
kauskas? — Kanibališkas elgesys p ries buvusį savo pirm. B. Bieliuką

įstaigos neatšauks savo pri-

' Ę Klaipėdos kraštas
Šio mėnesic 15 dieną sueina 

lygiai 29 ’metai, kai Klaipė
dos krėstas buvo sujungtas su 
ntpriklausoma Lietuva.

Vargiai, ar sukilimas Klai
pėdos krašie būtu įvykęs, jei
gu 'ne Vadinamų didlietuvių 
pastangos. Bet, kita vertus, 
tos ffidheftrvių pastangos butų 
buvus.cs tė vaisių, jeigu K.ai- 
pėdes krašto gyventojai šimt
mečių raidoje nebūtų ' išlaikę 
lietuviškumo.

Deja, lietuviai, atstovauda
mi Kauno vyriausybę, vėliau «
padarė didelę klaidą, nusileis- 
drm; sąjungininkam', pasira- 
šyd. mi tokią sutarti, ku i 
Kla;pėdcs kraštui davė auto- 
nemiją, — autonomiją, kuria 
frktinai naudojasi vokietinin- 

v kai. Tuo būdu Lietuvos2 tęs- 
I t publika susirišo sau rankas.

Vėliau, santykiuose su Klaipė
dos kraštu, buvo padaryta ir 
d?u?iau klaidų, apie kurias 
šiandien jau per vėlu kalbėti. 
T:esa, Klaipėdos krašto ir, ap- * O'
lamai, Mažosios Lietuvos at
žvilgiu didlietuviai tebekarto
je savo klaidas. Pavyzdžiui, 
VJik^s, ku’i tebek^ntroliuoja 
k'-talikai, nenori įsileisti Ma
žuos Lietuves atstovą Mat, 
bijomasi, kad pretestantas ne- 

'_____ _ _ pritars__“ kunferfarės__penketu--
kė^” pcJitikai... Tuo tarpu to 
pa'ie^ Vliko vadovybė siekia 

'■. atstatyti nepriklausomą Lie-
> tuvos valstvbę, kurinie būtų

sujungtos visos lietuviškos že
mės... 71 Lt . ”
Vargšas, Lipchitz

Nedaugeliui lietuvių yra ži- 
nor-.ą, * kad Jacques Lipchitz, 
vienas didžiausių 20 amžiaus 
sku’ptorių, kilęs iš Druskinin
kų miestelio,. *

Pabėgęs nuo antrojo pasau
linio gaisro, ypač nuo nacių 
grėsmės, skulptorius Lipchitz 
šiomis dienomis išgyveno, gal 
tūt didžiausią tragediją: New 
Ycrke sudegė jo studija, o su 
j?, ir visi—jo kūriniai, kurių 
nemažai jis buvo atsivežęs iš 
Paryžiaus.

Žiūrėdamas j savo kūrinių 
pelenus, skulptorius Lipchitz 
pasakė: , <=====’

t “Atrodo, reikės pradėtiiš
naujo, nors aš esu peržengęs 
60 metų slenkstį. Dirbsiu iš 
naujo ir -mėginsiu kurti ge
riau, negu pirmą. Esu tam pa
siruošęs, ir aš meldžiu sveika
tos darbui. Aš negaliu gyventi 
be darbo’ Gal būt, šiuose pe
lenuose a$ rasiu -sau pamo- 

‘ ką...”., ... «■ * i
Didysis ispanų poetas iš Či

lės, Vincent Huidobro kadaise 
' ./apie.ši gepijalų skluptorių iš

Druskininkų yra parašęs:
/^ąųuę^ Lipchitz dėka, ak- 

n*.€uysnj^alba sapnų kalba ir 
bronzą /ekia į dangų lengviau, 

. regu .peteliškių sparnai.”

Fagyru puodai
.^Sovietai giriasi, kad be

velk visi išradimai priklauso 
rusų mokslininkams. Todėl ne
bus nuostabu, jei vieną gra
žią dieną Maskvos propagan
dos malūnai pradės girtis, kad 
pavyzdžiui, ir televiziją rusas 
išradęs.-

x Bet, su šiuo žmonijos žais
lu maskoliams nesiseka. Tie
sa. netrukus Kijeve turi būti 
atidaryta trečia i$ eilės tele- 
vizi.-ks stotis. Bet ką gi tai 

E į reiškia , prieš 108 televizijos
* * stotis, veikiančias Jungtinėse

Valstybėse... Beje, Kijeve tele- 
vizi jos • stotis, paga 1 ketvirtąjį 

s penkmeti, turėjo būti atidary
ta 1951 metų pradžioje. Kiek 
pirmiau rusų spauda skelbė, 
kad ketvirtoji televizijos sto- 

# tis būsianti atidaryta šverd-
lovskc, bet ir šis projektas, dėl 
“techniškų kliūčių,” paliktas 
ateičiai.

Taigi, propaganda sau, o gy
venimas sau. Pagyrų puodai 
netaukuoti

Tolokai Chicaga nuo Ame
rikos centrų — Washingtono, 
New Ycrko. Dar toliau ji:;ai 
nuo Europos didžiųjų ir ma
žesniųjų -centrų — Londono. 
Paryžiaus, Bonnos. Stockhol- 
mo, Strassburgoj na, ir Muen- 
che.no. Bet toliausia Ji yra 
nuo Lietuvos.

Michigano ežero bangos.ir 
nuo jo pučiąs vėjas kai kam 
Čhicagoje kartais sudaro At
lanto, o gal kam ir mūsų Bal
tijos iliuziją.. Tačiau tikrovė-

Kašo ST. ŽYMANTAS,

suvažiavimas nusvarstęs ir 
nusprendęs tautos reikalus, 
k:iip kad jie tai yra nuspren
dę savo 1951. 4<II. 15-16 d.d. 
suvažiavime Chicago je? To 
suvažiavimo atgarsiai jau. yra 
pasklidę po Ameriką ir Euro
pi. Reikli tikėtis ir puoselėti 
vilti, limkint tik gero patiems 
liaudininkams, kad Chicagos 
suvažiavimo atgarsiai nepa-

karinių pajėgų vadu? Toks 
pareiškimas būtų lygiai toks 
pats reikšmingas ir svarbus 
lygiai tokį pat efektą sukel
tų, kaip ir anas apie Lozorai
ti-

Tenka chicagiečius liaudi
ninkus nuliūdinti. Minėtosios

pažinime min. Lozoraičiui dėl 
liaudininkų pareiškime. Ta
čiau liaudininkų prestyžas jų 
akyse plėl to nepakils — tai 
ai>ku, kaip diena. Ir ne vien 
tik liaudininkų, bet apskritai 
visų tremties politinių partijų 
ir net visų lietuvių.. Nei .lietu
viui, nei britui, nei amerikie
čiui nebus lengva suprasti, su 
kuo chicagiečiai liaudininkai 
kovoja: su min. Lozoraičiu ar 
stf Lietuvos^pavergėjais ir Pa- 
leckiu?

KO VERTAS TOKS LIAUDININKU ELGESYS^
*

•W ---

Tačiau visa tai nėra chica- keliu? Kur mes nueisime su 
giečių liaudininkų giesmės pa- tekia bušmeniška, kanibališka

•»je lietuviškos Baltijos vėjas sieks Lietuves.
Chicagos tikrai nepasiekia. 
Chicaga neišgirsta '.os balso, 
jos nešamo pavergtų lietuvių 
skausmingo šauksmo užsienio 
lietuviams:: “Partijos, parti
jos ir dar kartą partijos, ir 
lietuvių tarpe nėra santaikos, 
nėra vienybės, nėra susitari
mo... čia Vakarų Pasaulyje ne 
tik nedrebėdami dėl savo, gy
vybės ir laisvės, bet dar ir i.šr 
tekliuose gyvendami, eikvoja 
laiką ir jėgas partijų nesan
taikai... Mūsų* Tėvynei tikrai 
būtų naudingiau kad-pirmoje 
eilėje visada būtų statoma 
Lietuvių Tauta... jei tikrai 
Lietuva jums rūpi!”

Jei tikrai Lietuva, jums rū
pi! Ar išgirdo tą balsą Chica
gos valstiečiai liaudininkai? 
Vargu..Jei būtų išgirdę, tai ar 
būtų valstiečių liaudininkų

KAS’ YRA TIE

Ką gi svarstė, .ką apta-rė ir 
ka nutarė Chicagos valstiečiai 
liaudininkai? Labai -sųglaus 
tai: Lietuvos Diplomatijos .še
fas, min. S. Lozoraitis ne tik 
joks šefas, bet ir ne ministe- 
lis, ne pasiuntinys, Lietuvių 
Rezistaneinė Santarvė (LRS) 
neverta dėmesio, .os nariai— 
tai “lachudros”, tad ją reikia 
pasmerkti ir jos neremti, liau- 
dinininkai joje dalyvauti nega 
Ii, tautininkai — stačiai ko
munistai, nes jų buvęs reži
mas lygus komunistiniam. 
VLIK'as ar LRS? stato klau
simą chicagiečiai liaudinin
kai.

Tad štai kokios^ “demokra
tiškos, chicagiečių liaudininkų 
kalbos, nutarimai, rezoliuci
jos.

“LACHUDROS”

baiga. Jų suvažiavimo atgar-
šiai yra didesni. K. Zaikaus
kas suvažiavime metė dideli 
šešėlį ant buv. EVLS-os pir
mininko, B. Bieliuko. Esą, kol 
js dalyvauja LRS-ej, LRS-e 
neremtina.

Tuščia tos Zaikausko para
mos. Bet Zaikausko parėmi
mas savo laiku paileisto pikto 
ir niekiško šmeižto prieš B. 
Bieluką atsiduoda stačiai 
Chicagos skerdyklomis.

Ką K. Zaikauskas yra Lie
tuvos laisvei nuveikęs, nuo 
jos okupacijos pradžios, mes 
nežinom' Vargu, ar ką reikš
minga, nes iš Lietuvos jis iš
vyko 1940 metais ir joje - nuo 
to laiko nebuvo. O ką nacių 
kalėjimuose kalintas už 
“Hochverrat”, rizikuodamas’ 
ne kartą gyvybe, yra nuveikęs 
Lietuvos laisvės .kovai B. Bie- 
liukas, tai mes visi. žinom ge
rai. Jis organizavo ir lėido

Kas gi tie, Mečio Mackevi
čiaus “lachudromis” išvadinti 
LRS nariai? Tai LRS garbės 
narys, pats jai Santarvės var- „ 

-dą -pasiūlęs--praf...M-ykoUs-Bn^—
žiška. Vilniaus Universiteto 
Rektorius (Tamstos^—Rekto
rius, pone Mackevičiau), Lie
tuvos Valstybės vienas iš al
kui ėjų, Nepriklausomybės 
Akto signataras, tai 'pulk. dr. 
J. Vėbra, savanoris kūrėjas, 
garbingas karys ir žymus re- 
zistan^s, nacių kalėjimų buv. 
ppli^mis kalinys, tai Mečio 
Mackevičiaus naciško kalėj i- 

•mo bendrakalinys J. Ciuber^ 
kis, tai K. Drunga, buvęs 
VLIK’o Lietuvoje narys, LL 
KS įkūrėjas, didžių nuopelnų 
rezistentas, nacių kalėjimų 
buv. polit. ‘kalinys, kovai dėl 
Tėvynės laisvės sveikatą ka- 
Įėjimuose praradęs^-Jtal__pulk. 
T. ..-Vidugiris, savanoris kūrė
jas, Vyties kryžiaus kavalie
rius, tai eilė kitų, žinomų, ir 
Lietuvai nusipelnysiu .žmonių.

Anot M. Mackevičių, visi jie 
“lachudros.” /

Jūsų, ponai chicagiečiai 
valstiečiai liaudininkai, reika
las- LRS jūsų paramos ir. ne
nori, gi atsisakydami oą rem
ti, jus-atsisakote remti ne ją. 
bet tą laisvės kovos darbą, 
kur’ jį vykdė ir vykdys ir, ku

ri vykdydama, mielai norėtų 
su visais lietuviais bendradar^“ 
biauti.

Jūs-^sakote: LRB ar VLIK’- 
-as? ■■ Nors—kepu-r-ę—nusiimk—už
tek; iškėlimą: arba — arba, 
apie kurį LRS nė negalvojo. 
Iki šiol LRS nė nemanė VLI- 
Ko vietą užimti. Ji manė, kad 
turf būti _ir LRS ir VLIKas. 
Kitaip: galėtų nebūti nei LRS 
nei’ VLIKo,- bet visur ir vi
suomet turi būti Lietuva. Ta
čiau atrodo, kad Chicagos 
liaudininkai jos, 'Lietuvos, 
matyti visai n’enori.

-Ministeris Lozoraitis chica- 
gie^iams liaudininkai ne pa
siuntinys, <. ka jau ir bekalbėti 
apie Diplomatijos šefą. Visai 
paleckiškai.

Min. Lozoraitis pripažįsta
mas Diplomatijos šefu D. Bri
tanijos Foreign Office’o, 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių Valstybės Departamento 
bet jau tokį esant nepripa- 
.žįsta Chicagos liaudininkai. 
Ką gi. peši. Toks jau nusista- 

.tymasA Bet dėl tokio nusista
tymo gali pasidžiaugti tik

“Nepriklausomą Lietuvą”, jis 
kūrė Vyriausią Lietuvių Ko- 
mitetą-ir vėliau VLIK’ą buvo 
VLIKo Lietuvoje genf sekr. 
ir narys. Pagaliau jau tremty- 
je jis buvo išrinktas LVLS 
pirmininku. Būdamas VLIK’e, 
jis siekė visų pozityviųjų jėgų 
apjungimo ir... tokio apjungi
mo nenorinčių buvo “sulikvi- 
duotas”.

K. Zaikauskas ir visa LV- 
LS-a, užub’t visu savo~ svoriu 
stoję ginti savo .buvusį joirmi- 
ninko ir atstovo VLIK’e g*ar- 
bę, vadinasi, tuo pačiu ir vi
sos LVLS garbę, paprašė šį... 
rehabilituotis. ° B. Bieliukūi 
buvo pritaikytas • linčo teis
mas. Tiek VLIK’as, tiek LV- 
LS-a nenorėjo suprasti ir ne
suprato, jog tuo pačiu jie di- 
didžiai- pakenkė savo autori
tetui bei prestyžui.
* Kaip. baisu, kad tas mūsų 

politinio gyvenimo vėžys ir 
vėl atgijo. Sakoma: šmeižia
mas B. Bieliukas turi pats 
gintis. Kaip gali gintis mi
nios linčiuojamas žmogus?

Civilizuotoje ir ■ kultūrin-

ar stačiai sovietine visuome
nine etika ir morale? Kur 
mūsų poltinių ir visuomeninių 
veikėjų pilietinė drąsa ir są
žinė?

Ta proga tebūnie man leis
ta tarti atvirą ir viešą žodį 
B. Bieliukui.

Kovos Drauge! Jau prieš 
dešimtį metų mums teko pra
dėti bendrai dirbti, nors iki 
šiol ne toje pačioje organiza
cijoje, bet tam pačiam tiks
lui — Lietuvos laisvei. Ne vi
suomet musų nuomonės su
tapdavo, tačiau mudu visad 
sutardavome, gal kartais ir 
klaidų . padarydavome, bet 
Ynudviem visuomet terūpėjo ir 
teberūpi, aukščiau už visa, 
Lietuvos ir lietuvio laisvė. 
Nekreipk dėmesio į piktų, ne- 
toliaregių, galima drąsiai pa
sakyti. nesąžiningų žmonių 
mestą ant Tavęs šešėlį. Tu 
stovi aukščiau tų, kurie 'Tave 
šmeižia. Tau nėra ^dėl ko ir 
prieš ką gintis, aiškintis. Te
gali iškėlęs galvą drąsiai tęsti 
savo, kaip lietuvio,- pareigos 
vykdymą ir tai, ką buvai pra- 

...dėąęs—prieš—-dešimtį—metų—=. 
kovą dėl Lietuvos laisvės, dėl 
didžiųjų demokratuos idealų, 
dėl žmogaus teisių ir laisvės. 
Tęsk ją, kaip esi tęsęs ligi 
šiol, gryna -lietuvio patrioto, 
demokrato širdimi ir savo są
žine tevaduodamasis.

Tiesa Tavo pusėje.

vienas Paleckis.
Kcdėl chicagiečiai liaudi-

goje visuomenėje kaltinimas 
t -u r f būti įrodytas.

ninkai nenuėjo toliau ir ne
pareiškė. pav., kad jie nepri
pažįsta gen. Eisenhowerio nei 
generolu nei Atlante Pakto

Tik Sovietų Sąjungoje reika
laujama įrodyti savo nekaltu
mą. Nejaugi mūsų visuomenė 
turi eiti tuo paskutiniuoju

Popieriui ir kitoms spaudos 
reikmenims nuolat brangs
tant, dabartinės prenumeratos 
pajamų nepakanka laikraščio 
išlaidoms apmokėti. Norėdami 
bent kiek sumažinti nuolatinį 
deficitą, Vienybės leidėjai nu
tarė metinę prenumeratos kai
ną pakelti vienu doleriu.

Taigi, pradedant 1952 m. 
sausio 1 d., metinė Vienybės 
prenumeratos kaina bus to
kia: Jungtinėse Amerikos Vals 
tybėse 5 dol.. o Kanadoje ir ki
tuose kraštuose — 6 doleriai.

Skaitytojai, kuriems nuošir
džiai rūpi laikraščio išlaiky
mas, prašomi savo prenume
ratą atsiųsti laiku, čekius bei 
pašto perlaidas prašoma siųs
ti taip: Vienybė, 412 Bedford 
Ave., Brooklyn 11, N. Y.

(Atkelta iš 1 psLP •
• * Pagaliau sovietai, pabaigo
je diskusijų,!tiesiog aiškiai pa ' 
sisakė prieš, bet kokią pai'a- 
mą “išdavikams” ir “dezerty
rams” ir pareikalavo per 1952 
metus gražinti J “tėvynę” — 
repatrijuoti visus iš Sovietų 
Rusijos ir jų okupuotų ir kon
troliuojamų kraštų - .pabėgu
sius, kur ;le bebūtų, Europo
je, Amerikoje, ar kituose kon
tinentuose! « - '

Po tokių “baisių” kaltinimų 
buvo balsuojamą/\ ir, aišku/ 
kaip visuomet, sovietai tik 
patys vieni su savo keturiais 
satelitais balsavo už savo pa
siūlytus. Visi kiti* susprasda- 
m.i sunkiausią tremtiniu būk- 
lę pritarė paskirti $3,000,000 
tremtinių šelpimo gelbėjimo 
reikalams. Trečiosios komisi
jos priimtą nutarimą turės 
dar patvirtinti-JTO plenumas.

Sovietų “bomba” ir .pats., pa 
vojingiausias sumanymas bu
vo iškeltas Politinėje Komisi
joje tuoj po Kalėdų ir Naujų 
Metų atostogų. Paviešėjęs Ma
skvoje ir ten, • matomai, pasi
sėmęs- naujos išriiinties,. Vi
šinskis metė' vakarams pačius 
įžūliausius, kokie tik iki5 šiol 
buvo girdėti, kaitinimus, savo 
koliojimus pakeldamas .-’iki 
maksimumo. Tetruko tik tra- 

- dicinių rusų keiksmų. Diplo
matai, kaip .paprastai, šaltai 
Višinskį klausėsi. /

Visa Višinskio • kalba buvo 
nukreipta prieš -I960 metais 
įsteigta Kolektyvinį Priemo
nių komitetą, kuris rūpinasi 
Korėjos reikalais.

Višinskis reikalavo tą komi
tetą y panaikinti ir Korėjos 
klausimą perkelti į Saugumo 
Tarybą. Pagal Višinskį Kolek
tyvinių Priemonių Komitetas 
dirbąs tik karui ir t. t. -

Vakariečiai .tuoj pajuto, kur 
Višinskio “šuo užkastas,” jo 
pasmirdusi koja buvo aiškiai 
išlindusi. KČlėktyyvifilų Pfie^ 
monių Komitetas, nuo "kurio 
priklauso JTO karinė parama 
Pietų Korėjai, atsakingas .tie
sioginiai . prieš JTO pilnatį. To 
kiu tfūdu apeinamas sovietų 
veto, kurį jie turi Saugumo' 
Taryboje... Panaikinti Kolek
tyvinių Priemonių komitetą 
reikštų pavesti Korėjos reika

• lūs Saugumo Tarybai ir rusų 
vėlavimui... . ’ ’ ; *

Ir vėl sovietų pasiūlymas 
gavo tik penkis balsus: Sovie
tų Rusijos, Urainos, Baltgudl- 
jos, Lenkijos ir Čekoslovaki
jos. Numeris nepraėjo...

Nepavykus tam^ėjimui so
vietai sugalvojo dar kitą, nau- 

_ ją... dalyką. Sušaukti tuoj au
Saugumo Tarybą specialiai, 
svarstyti Korėjos klausimams.

Ir tas numeris nepraėjo dėl 
minėtų priežasčių. Korėjos 
klausimai ankstyvesniais nu-^

kiekvienas pasiūlymas x pir
miausiai aptariamas bendro
se diskusijose, kuriose gali pa 
sisakyci visi 60 JTO nariai, 
paskui siūlomos rezoliucijos, 
paskui, papildymai, kontre — 
rezoliucijos, o paskui balsuo
jama... Ratas sukasi paleng
va.

Baigiant > galima pažymėti, 
kad Prancūzija įžengė jau į 
16-tąją po karo Vyriausybės 
krizę, kuri, spėjama, gali il
gai ir pavojingai užsitęsti.

. Valdžia buvo nuversta par
lamentui balsuojant šių metų 

• biudžetą. Norėdama kaip nors 
sustabdyti infliaciją ir nuolat! 
nl kainų _• kilimą, vyriausybė 
pasiūlė parlamentui visą eilę 
įstatymų, kuriais buvo nu
matyta padaryti didelių san
taupų, pertvarkant nuostolin
gas nacionalizuotojo —suvals
tybinto ūkio šakas, pradedant 
nuo geležinkelių. Į tą planą 
buvo įtrauktas ir Ligonių Ka
sų (Social Security) pagrin
dinis pertvarkymas. '

• Pleveno vyriausybė ilgai ė- 
jo,-' kaip 'cirko ekvalibristas 
ant ištemptos virvės tarp kai
riųjų grupių; kurios būtinai 
tokių reformų reikalavo. Pa
galiau prieita prie liepto ga
lo. Valdžia pareikalavo parla
mentą, balsuoti už patiektus 

, finansinius projektus, kurių 
dalis ’ buvo4 priešinga socialis
tų “linijai” ir dalis buvo ne
priimtina -- dešiniesiems. Val
džios reikalavimo nepriėmi
mas buvo lygus nepasitikėji
mo pareiškimui. Pasėkoje, Vy
riausybė nugriuvo su dideliu 
trukšmu,. :

Turint galvoje labai skir
tingas 'pažiūras į visus reika
lus, kairiųjų ir dešiniųjų gru
pių, spėjama, kad vidurio gru 
pėmįs bus labai sunku naują 
vyriausybę sulipdyti. Prancū
zija gali - ilgesnį laiką likti be 
valdžios. . Nors užsieniui dabar 
yra progas. pakritįkuoti šio 
krašto7^" politinį/ nepastovumą, 
čia niekas į dabartinę padėtį 
tragiškai nežiūri. Visyįen par
lamentas susiras kokią nors 
išeitį. Kitaip, gi jis ^įk palody
tų savo nesugebėjimą daryti 
sprendimus... ir pagal demo
kratinius principus turėtų iš
siskirstyti — daryti naujus 
rinkimus.

. Beje, kaip ten su mūsų vie
nustambaus vardo komitetu 
Vokietijoje, kurs vigais svar
biausiais klausimais suskyla 
į.dvi,lygias dalis: penki prieš 
penkis ir sprendimų daryti 
negali. Bet čia netaikoma Jo
ki demokratinė taisyklė, rei
kalaujanti tokiu atveju pa
grindinio pertvarkymo, arba 
išsiskirstymo, leidžiant užimti, 
vietas naujai, tinkamesnei 
užsibrėžtam svarbiam darbui.

„kombinacijai; J. Masiulis.

VYT. GEDGAUDAS

“Heil Hitler”

HITLERIO ^GENEROLAS KALBA

Tretysis pasaulinis karas... (4) ’

STALINO SŪNUS PATEKO
Į SĄJUNGININKŲ NELAISVĘ

sužinojo, kad sovietų aviaci
jos vadas generolas • -Vasilij 
Stalinas, ^raudonojo caro” sū 
nūs, prancūzų priešlėktuvinės 
baterijos buvo numuštas virš 
Sarro ir jo lėktuvas turėjęs 
nusileisti. Visa įgula patekusi 
į Jungtinių Tautų nelaisvę.

Šita naujiena aišku nebuvo
atsako atominiais laikoma svarbia, bet vis dėl

Po nepasisekusio -atentato 
prieš maršalą - Tito, sovietų 
tankai perėjo Jugcslavijos šie 
ną. Jungtinės Tautos pasmer
kė agresorių ir 1952 gegužės 14 
dieną amerikiečių bombone
šiai numetė pirmąsias atomi
nes bombas ant Sovietų Ru
sijos...

Sovietai
bombardavimais ir Londonas, 
Detroitas, .New Yorkas buvo 
sudaužyti, Aliaska okupuota. 
1952 metų pabaiga sąjungi
ninkams buvo nesisekimo me
tais.

• !
Scvietų armija, išlipusi Alia 

skeje, buvo pasmerkta pražū
čiai, nes amerikiečių aviacija 
neleido jai apsirūpinti mais
tu ir ginklais.

Amerikos prezidentas kalbė
damas padarė priekaištą ame 
rikiečiams, kad jie
šiam pavojui gresiant, susikro 
vę visą “mantą“, bėga iš 
miestų J krašto gilumą.

Savo kalbos pabaigoje pa
leido ..“bombą”. Pasaulis tada

tarimais pavesti Kolektyvinių 
Priemonių Komitetui ir Sau
gumo Tarybos darbų progra
moje numatytų svarstyti 22 
punktų sąraše, Korėjos klau
simo nėra...

Ir taip JTO “tęsia savo už
siėmimą”. Turint galvoje, kad

Popieriui pabrangus, 
prenumeratos kaina . 
metams tokia: JAV 5, 
Kanadoj 6 doleriai

to buvo malonu ją. girdėti.
Berfdrai xnaemus, preziden

tas išreiškė optimizmą, kuris 
vėliau pasitvirtino. Sovietai 
tikėjo brangiai užmokėti už 
Amerikos miestų bombarda
vimą. ' •
SOVIETŲ PUOLIMAS 
SULAIKYTAS

Pirmoj trečiojo pasaulinio 
karo fazė .pasibaigė 1952 me
tų Kalėdų rytą. Tą dieną ko
munistai pradėjo didelę ata-

mažiau-' ką, stengdamiesi baigti su Eu 
ropos užgrobimu. Momentas, 
atrodė, buvo parinktas labai
patbgūs. Sovietu aviacija dar 
viršijo sąjungininkus ir 1953 
metų pavasarį’ši persvara ga-

• Įėjo dingti. Pagaliau būsimuo 
se mėnesiuose Jungtinių Tau
tų sausumos kariuomenė ir 
šarvuočiai galėjo sustiprėti.

Sovietai tokiu būdu nutarė 
padaryti lemiamą ofenzyvą, 

bet priešingai sovietų pla
nams, Jungtinių Tautų armi
ja pirmą kartą atidarė atomi
nės-artilerijos ugnį.

Daug kas karo žurnalistų 
bandė aprašyti tą katastrofą 
kurią sukėlė bombardavimas. 
Tai buvo neaprašoma papras
tais žodžiais. Per penkiolika 
minučių Jungtinių Tautų ato 
minė artilerija prieš komunis
tų armiją - atidarė tokią ugnį 
jog nebūtų užtekę milijono 
sviedinių praėjusiame kare.

Komunistų armija buvo 
bent laikinai sustabdyta va
karų. Europos žemyne. Tačiau 
augąs optimizmas 1953 metų 
balandžio mėnesi pradėjo kris 
tį, kada buvo sužinota, jog so 
vietai turi sudarę dideles at
sargas atominių bombų, ku
ria s pasiruošę panaudoti.

Chicago, De- 
Washingtonas ' 
apmėtyti ato-

už-

nr. 
bai

New Yorkas, 
troit. Hanford, 
iš nau.o buvo 
minėm bombom. Philadelphia 
irgi .-buvo • paliesta. Atominė 
bomba sugriovė Independence 
Hall, Amerikos laisvės lopšį.

New Yorko valstybėje buvo 
susprogdintas Albany. Pijts- 
burgui skirta bomba, sudau
žė nedidelį, miestelį Unity. Iš 
513 gyventojų 472 buvo 
mušti., , »

Išlikę gyvi, prie kelio 80 
padėjo užrašą: “Niekas iš
mes nebėgo nuo bombardavi- 

„ mc”.
ATOMINĖ BOMBA Į 
BALTUOSIUS RŪMUS

Trečiojo .pasaulinio karo su 
kakties^ dieną 1953 m. gegužės 
10 dieną atominė bomba spro
go Washingtone. Ji buvo skir 
ta Capitoliūi ir sprogo per 1 
mylią nuo jo.

Ca^i tolis, Baltieji Rūmai, 
Kongreso biblioteka, Smith- 
ssonian Institutas buvo su
griauti. .Baltieji Rūmai, kurių 
atstatymas buvo tik baigtas, 
pasiuko griuvėsiais.

Sunku išvardyti visus tauti
nius paminklus, kurie buvo su ' bardučti Maskvą.
daužyti. Bet tuo buvo palies- SOVIETn POVANDENINIAI 
ta Amerikos tautinė savigar. LAJVAI ATAKUOJA._ ■ 
ba, lygiai kaip anglų, kada
Hitleris apmetė bombom Can- Tuo momentu amerikiečių 
terbury ir Coventry katedras, moralė buvo visai kritusi. Rū-

arba Buckingham rūmus, šita bų pardavimas buvo suvaržy- 
ataka prieš anglų paminklus tas, daug smarkiau n*egu per 
neturėjo jokio kariško tikslo, 
bet tas tik sucementavo ang- galima buvo numatyti karo 
lų tautą prieš hitlerišką Vo
kietiją. . ’ (
• Reikia prisiminti, kad tada 
Jungtinės Tautos dar nekartą 
nebombardavo Maskvos 4r 
Kremliaus. Visi rusams bran
gūs paminklai dar 
jo sveiki.
“BAMBARDUOKITE
MASKVĄ!”

Jungtinių Tautų 
buvo aiški: “Mes 
karo prieš rusų tautą ir mūr valstybėje! .Gi kitoj pusėj At- 
sų tikslas yra sunaikint! tik - laųto, jie puolė Brestą, Cher- 
sovietų agresijos kariškus čen-* 1 - ----- * - -
trus, bet ne rusų darbininkus 
dr valstiečius, kuriuos mes no
rėtumėme- turėti amžinais 
draugais. ' ■■ ■

Per šešis pirmuosius mėne
sius, New Yorke. Londone ir 
Chicagoje nesiliovė rodytis 
ant namų sienų su kreida už
rašai: “Bombarduokite’ Mask-. 
vą!” Gi po Washingtono bom 
bardavimo, visuomenė griež-_ 
čiau pradėjo reikalauti bom-

antrąjį pasaulinį karą ir ne-

pabaigos prošvaistės. Jungti- 
, nės Tautos dar neturėjo už
tenkamai jėgos mestis į tikrą 
kontraofenzyvą.

Sovietai paleido naują gink 
lą, kuris-buvo labiau propa-

tebestovė- gandiškas, negu strateginiai 
kariškas. Jų povandeniniai 
laivai apšaudė atominėmis ra 
ketomis San Francisco, Los 

' -Angelės, Bostoną ir jūrines 
strategija bazes Norfolke, Virginijoj, 
nevedame Brėmertone ir Washingtono

bourgą, Southham toną. Bet 
šios jų bombas sugriaudavo 
tik dviejų kvadratinių . mylių 
plotą. ' ’

Tačiau apie X953 metų va
sarą sovietai su savo» povan- 
deniais laivais jau nebevirši- 
jo, sąjungininkus, kada Jung
tinių. Tautų lėktuvnešiai pra
dėjo bųjgbarduoti su atomi
nėm bombom sovietų povan
deninius laivus.-Nuo tuo laiko 
sąjungininkai taip pat pradė
jo viršyti sovietus ore.
(Sekančiame numery: “MAS
KVA SULYGINTA SU ŽEME*)

I
< . .

1

Aną dieną sutikau vieną pa- 
pažjstamą, neseniai atvykusi 
iš tremties, smarkiai susijaudi 
nusį. Atrodė, lyg jj būtų išti
kusi didžiausia, kokia tik * ga
li būti, nelaimė. Pagalvojau, 
jog jis bus gavęs liūdną žinią 
iš namų, kad kas nors baisaus 
atsitiko su jo tėvu ar motina. 
Bet ne.

— Kaž koks niekšas vakar 
jlenkė mano automobiliui 
sparną, — paaiškino jis man 
savo susikrimtimo priežastį;

— Tai kas? Nuvežk j gara
žą ir tau atlenks.

— Bus negražu. Automobi
lis naūjas ir atlenkimas ma-

DARBININKAS RAŠO 
NEŽŪTUS DALYKUS...

' spalvą sude- 
matysis, kad

_jog 
nebutūs 
ir visai

KITI RAŠO
___________________ _____ ----------A

Milijonai žmonių neužmirš jų 
nelaimių didžiausio kaltininko

HITLERIS BUVO PASIRYŽĘS 
SUNAIKINTI VISĄ VOKIETIJĄ

“Jei karas bus pralaimėtas, tauta irgi eis i pražūti, tad nėra reikalo 
nieko išsaugoti, verčiau viską patiems sunaikinti, nes ši tauta pasirodė 

per silpna ir -*-i! L -- -— ’------- ”
- Dar niekad literatūra nebu

vo taip skaitlinga memuarais, 
kaip po šio karo. Juos rašė di
deli valstybių vyrai, politikai, 
maršalai, ir net paprasti ka
reiviai.

Štai dabar prie 
prisidėjo ir buvusio 
generolo Guderiano, 
šarvuotų dalių specialisto, 
priešpaskutinio Hitlerio štabo 
viršininko, kuris dabar naujo
je Vo’ketijoje užima irgi įta
kingą vietą.

Šitas šarvuotų ofenzyvų 
“maniakas,” kada pamatė jog 
III Reichui galas jau visai ne
išvengiamas, pasidarė didelių 
defenzyvų šalininku ir, kaip 
jis dabar- aiškinasi greičiau
siai norėdamas įtikti vakarie
čiams, jog tais laikais jau 
galvojęs apie paliaubas su va
karų demokratijomis. Ir kada 
Hitleris sužinojęs apie tokias 
jo mintis, prieš pat karo pa
baigą nušalinęs nuo vyriausio
jo štabo viršininko 
Atseit, jis neėjęs iš 
Hitleriu.

Savo knygoje jis bando pa
rodyti, kokie buvo 
kirtimai tarp jo ir Hitlerio, 

t * 
prisistatė 1945 

užsienio "reikalų 
ryšio agentas

visų jų
Hitlerio 
didelio

gerieji .jau bus žuvę kovose
karais pasirašymui.

“Mes tikėjomės pas vakarie
čius rasti supratimą, kokį dN 
delį pavojų sukelia per grei
tas sovietų artėjimas į Vokie
tiją ir, gal būt, per Vo ketiją. 
Atiduodant vakarus sąjungi
ninkams, dar galima būtų bu
vę gintis rytuose, su tuo kas 
buvo likę. Atvirai kalbant,- tai 
buvo maža viltis. Bet žmogus, 
kuris skęsta, griebiasi už pir
mo pasitaikiusio šiaudo, ir 
mes stengėmės išvengti berei
kalingo kraujo praliejimo iš
gelbėti Vokietiją 
rų Europą”.

Susitikęs Su 
gen. Guderian 
padėtį, prašydamas 
Hitlerį, kad būtų pradėtos su 
vakarais derybas. Bet 
tropas jam atsakęs:

— -Aš nieko negaliu 
ti. Aš esu ištikimas

ir visa vaka-

Ribbentropu, 
išdėstė jam 

paveikti

Ribben-

Per vykusią sausio.29 naktį 
konferenciją buvo, kelis kar
tus paliestą^ pažemintų ka
rininku klausimas*, kuriuos 
Hitleris, nesiklausdamas štabo 
nuctaionės, buvo ’.pažeminęs.

Viepas tankų grupės virši
ninkas, jaunas pulkininkas, 
turįs auksini sužeistųjų orde- 
ną. septynis kartus sužeistas 
fronte su savo grupe, persi
keldamas buvo sąjungininkų 
aviacijos užpultas ir liko su
naikinti beveik visi jo sunkie
ji tankai. Hitleris davė įsaky
mą pulkininką pažeminti į lei
tenantus.

Guderian dėl to protestavo. 
Bet Hitleris sausai atrėžė:

— Auksinis sužeistųjų orde- 
r.as, čia neturi jokios reikš
mės ir užtarimo.

PATRIOTAIS BŪNA 
TIK DAUGUMOJE...

VLIKo padėtis yra visai pa
šlijusi. Dar nį^kad apie jį taip 
blogai nebūvi' atsiliepiama, 
kaip dabar. Kodėl iki šiam 
laikui nepriimtas Mažosios 
Lietuvos atstovas? Keleivis (2 
nr.) aiškina, jog šių atstovųį- 
sileidimas pakenktų VLIK 
valdančiai daugumai.

“Atrodo, kad “dauguma’ 
VLIKe serga vyromanija ir 
laikosi savo persvaros, kaip 
didžiausios brangenybės. Kar 
tą patekę į mažumą kademai 
šaukėsi piktų galybių ųjagal- 
bos, kad vėl gal<tų * gręžti j 
daugumą. Tada jie apsiriko. 
Jie ir nekaltybę prarijo, ir ka 
pitalo nesurado. Argi; ji*;.bijo
si, kad ir dabar j patek^;j ma
žumą, jų “demokratiškumas” 

^neišsilaikys ir jie ies
koti ginkluotų gelbėtojų? Ir 
kas tai per žmonas,, kurie tik 
“daugumoje” Jaučiasi pątrio- 
tiškai,_p mažumoje^ palęnka i 
desperaciją!” .. ,
AR VERTA KOLABORUOTI?

PLB Vokietijos Kra^ Val
dybos informaciniame .bįulėtepadary- 

Hitlerio 
šalininkas. Ir gerai žinau, jog 
jis nenori pradėti jokių dery
bų su vakariečiais, tad nega
liu tokio dalyko jį įkalbėti.

— Ką jūs tada jam pasaky
site, jei rusai už trijų ar ketu
rių savaičių bus prie Berlyno 
vartų? — 
Guderian.

— Nejaugi jūs tikite į tokį 
dalyką — sušuko nustebęs 
Ribbentropas. ;

Bet kada Guderian užtikri
no, kad ne tik galimas daly
kas, bet tikras,- Ribbentropas 
susijaudino ir paprašė, kad 
šis pasikalbėjimas pasiliktų 
tarp judviejų.

Kai kam gal nepatinka, kad 
tradicinis Šviesos N. Metų su
tikimas New Yorke kas metai 
sutraukia mases lietuvių, ka
da kitų „organizacijų paruoši
muose būna mažesnis skaičius 
žmonių. Bet sunku buvo tikė
ti, jog šis nepasitenkinimo 
jausmas išsivystys tiek, 
bus imtasi skelbti 
dalykus melagingai 
neobjektyviai.

Man dalyvaujant šviesos N. 
Metų sutikimo baliuje ir ■ ma
čiusiam, kaip ten viskas vyko, 
•koktu buvo skaityti Darbinin
ko 2 numery šviesos baliaus 
aprašymą, taip neobjektyviai, 
vienpusiškai ir net užgaunan
čiai parašytą.

Golden Ballroom salė yra 
O dabar didoka, lengvai talpinanti 600 

svečių. Parketo grindys, šilku 
išmuštos lubos, ■ gražios kolo
nos., žinoma, salė gal kiek per- 
žema, bet tas ją. daro kaba
retinio stiliaus, tas jai kartu 
duoda savotiško jaukumo ir 
intimiškumo, ką ne vienas iš 
svečių pastebėjo. Kodėl ji Dar 
bininko korespondentui (Da
lyvis) yra panaši į garažą 
sunku atspėti? Garažai, pa- 
prastai, neišklojami parketu 
ir jų lubos’ neaptraukiamos 
šilku. Metaforiniu stilium kal
bant, visą Dievo gražųjį pašau 
Ii galima pavadinti garažu. 
Bet tai bus tik metafora: nuo 
taikos, Įspūdžio pareiškimas, o 

--•ne daiktinės ' iikrovės apibudi
nimas. O,’ gal būt, Darbinin- 

' ko korespondentas dirba ga
raže — tada jam sunku šio 
įspūdžio atsikratyti net N. Me
tų sutikime. Abudu Darbinin
ko korespondentai — “sn” ir 
“Dalyvis” — nepatenkinti sa
le, matyt, jie nebuvo N. Me
tų sutikimo nuotaikoj, gal būt 
nedagėrę ar persigėrę, arba iš 

-—viso nepatenkinti šviesa ir jos 
parengimais.

Korespondento “sn” progra
mos vertinimai, švelniai ta
riant, labai savotiški. Kas bu
vo šviesos- N. M. 'baliuje, tas- 
gerai atmena, kad Ciurlytė ir

- Liepinas publikos bitvef labai 
šiltai priimti. St. Liepinas dai
navo gerai, tik salės blogas 
resonavimas slopino * tikrąjį į- 
spūdį. ’Įdomiausi išvedžiojimai tai ruošėsi pradėti naują ata- 
apie A. Škėmos konferavimą!
Iš kur korespondentas “sn” y- 
ra įsikalęs minti, kad konfe- 
ruotojas publiką turi būtinai 
juokdyti? Tiesa, konferuoto- 
jai labai dažnai publiką juok- 
do, bet jie £ali ją ir virkdyti, 
jie gali ją, net erzinti ir pyk- 
dinti, jeigu konferuotojas yra 
ironiškas ar sarkastiškas. Ge
riausia, jeigu kas neaišku ar
ba ko nesuprantama, bent vie 
šai apie tai nekalbėti.. Darbi
ninko 
matyt, 
ko.

Teko
M. baliaus rengėjais, ir jie dėl 
kainų N. M. bare man paaiš
kino šitaip. Su salės šeiminin
ku buvo aiškiai susitarta, kad 
gėri-fhų kainos bus pakeltos 
aukščiau rinkos kainos tik ke
liasdešimt centų už bonką. 
Bet baliaus metu salės šeimi
ninkas sauvališkai sulaužė su
sitarimą ir pradėjo imti bran
giau už bonką negu buvo ža
dėjęs. Be to, kelneriai naudo
damiesi svečių neatydumu, 
prašydavo iš jų. apmokant 
sąskaitas, daugiau, negu sąs
kaitose faktiškai buvo pažy
mėta. Dėl šitokių reiškinių 
rengėjai energingai reagavo ir 
nusižengęs kelneris . čia pat 
buvo atleistas. ' z

Dėl . “Jcamščio mokesčio” 
šviesos N. M. baliaus rengė
jai niekur neskelbė, kad “kam 
ščio mokesčio”- nebus, nes sa
lės šeimininkas buvo pasilikęs

(Nukelta i 7 psl.) .

pasakiau jam.

-■ —Tai pakeisk visą sparną.
~ Bus sunku 

tinti; Vis vien 
tai kita dalis.

— Gerai; —
— Tai yra didelė nelaimė. Bet 

\ yra dar baisesnių ir nėra ko 
čia taip daug jaudintis. Tau 
galėjo visą automobilį sudau
žyti, galėjai ,pats katastrofo
je smarkiai susižeisti, galėjai 
pasilikti invalidas... r 
dėl tokio menko Įbrėžimo tiek 
jaudintis...

Bet jis nenorėjo suprasti ne
laimių laipsnio.
« <3 *

Kas keisčiausia, tikrumoje 
jis buvo pergyvenęs sunkes
nius laikus karo metu ir ta
da tiek nefsjjaudino, kiek šį 
Kartą dėl menko automobilio 
įlenkimo. Nejaugi žmoųės pa- 
sidarė tokiais materialistais, 
kad -dėl automobilio Įlenkimo 
jaudinasi daugiau negu del 
pavojaus, kuris gresia civili
zacijai? ' • 5 _ .

Šioje pusėje “geležinės už* 
dangos” .komunistinėje_.' špau-t 
doj, dažnai skaitome, jog tik" 
Sovietų Sąjunga dirbanti tai
kai, kad ten darbininkai viri
no rmą dirba taikos labui. Kad 
vienoj kasykloj darbininkai 
iškasė šimtą vagonų ang
lių daugiau, kad tūla audėja 
priaudė šimtą pėdų daugiau 
medžiagos. Kad visį jie dirba 
taikai. Atrodo, kad Rusijoje 
visai neliejamos patrankos iij 
nestatomi karo laivai.

• Bet jei vakariečiai 
nistai nedrįsta kalbėti 
vietų ginklavimąsi, to 
patys sovietai.

Pravdcje neseniai teko skai
tyti, jog bolševikų centro komi 
tetas, imdamas 
nino ir Stalino

orijas, stengiasi 
vietų armiją 
pažindinami 
lais, kuriuos 
industrija.

Ar tie nauji ginklai gami
nami taikai?

ir 
sū

pareigų.
vien su

dideli susi-
paklausė jo j gen.

žingsniu. Sovietai 
atkirto Vokietiją

komu- 
apie so 

neslepia

pagrindan Le- 
teorijas, afsi- 
ir Lenino te
sustiprinti so- 
karininkal su- 
naujais gink-

gamina sovietų
* s

gin-

pa- korespondentas “sn”, 
šitos taisyklės nesilai-

yra nusikalti-

pilnai sutinka, 
kada jis toliau

paktai pasidarytų

Pasaulyje vis atsiranda “ge
rųjų evangelistų,” kurie ban
do įtikinėti, kad nereikia 
ti£, nors aplink mus būtų 

I na plėšikų.
Štai Lyono arkivyskupo

vaduotojas Mgr. Ancel pran
cūzų katalikų žurnale Essor 
paskelbė, jog kiekvienas ofen- 
zy vinis karas 
mas.

Su tuo visi 
Bet priešingi,
aiškina, jog ėjimas į pagalbą 
kitai valstybei yra nusikalti
mas ir karo atveju tarp Rusi
jos ir Amerikos, Prancūzija ne 
turinti pildyti su Amerika pa
sirašytos sutarties, nes tai bū
siąs ne apsiginimo, bet puo
limo karas.

Jei būtų žiūrima Mgr. Ancel 
patarimo, tai visi savitarpio 
pagalbos
beverčiais ir nebegalima bū- 

"tų panaudoti Atlanto armijos, 
jei kuris nors tos sąjungos 
narys būtų užpultas.

Vadinasi, jei Rusija užpultų 
Vokietiją, joks kitas kraštas 
negali eiti vokiečiams į pagal
bą. Vėliau, jei būtų užpulta 
Prancūzija, taip j>at kiekvie
nas turėtų ramiai laukti savo 
eilės, kol sovietų kareiviai at
eis muštis ant jo sienos.

kalbėtis su šviesos N.

“Pas mane 
sausio 23 d. 
ministerijos 
Paul Bardon ir aš jam nupie
šiau tikrą padėtį fronte".

Gen. Guderian 
kaip jis aptarė 
saspriemones, 
būtų panaudoti

pasakoja, 
su Bardon vi- 

kurias galima 
paliaubų sų va

HITLERIS DRAUDĖ -SKELBTI NAUJIENAS
---- Bet kada gen. Guderian nu- 

vyko kitą diėną pas Hitlerį 
padaryti pranešimą apie “pa
dėtį”, rado jį įsiutusi. Hitleris 
kitiems . susirinkusiems kari
ninkams kalbėjo apie tai, kad 

-būtų griežtai pildomas 3o į- 
sakymas, jog jokios naujienos 
apie padėtį neturi būti skel
biamos kitiems asmenims, nie 
ko bendro su darbu netųrim- 
tiems. Pastebėjęs įeinant į 
kambarį 
smarkesniu 
šaukti:

— Kada 
viršininkas 
reikalų ministrą ir jį infor
muoja ap'ie -padėtį Rytuose, 
su tikslu, įkalbėti pasirašyti 
paliaubas su vakarų demokra
tijomis, jis daro išdavystę!

Iš to buvo aišku, kad paste 
-kalbėjimas . su Ribbentropu 

nepasiliko ant “keturių akių,” 
kaip jis buvo prašęs.
KARAS PRALAIMĖTAS

Padėtis fronte vokiečiams 
'^darėsi katastrofiška ir ^sovie-

BELAUKIANT SOVIE
TU OFENZYVOS

Visas sausio mėnuo praėjo 
belaukiant sovietų ofenzyvos, 
Paskyrus /’kariškį mėgėją” 
Himmlerį Vistulės .armijų gru 
pės . vadu, * katastrofa artėjo 
smarkiu 
praktiškai
nuo Rytprūsių ir ji galėjo bū
ti aprūpinama tik oro ar jū
ros keliu. Hitleris davė įsaky
mą įsteigti tankų naikintuvų 
diviziją. Bet tai buvo tik var
das, nes tikrumoje ji buvo 
ginkluota tik “panzerfaustais” 
ir kareiviai net neturėjo tan
kų.ši divizija neatsiekė tikslo 
ir jos kariai žuvo bereikalin
gai.

Pirmomis vasario dienomis 
padėtis pasunkėjo ir vakaruo- 

--------
Guderian 

prašydamas 
sumanymo 
Vengriją, ir
vietus prie Oderio tarp Frank 
furto ir Kustrin, metantis 
prieš du sparnus, kurie tuo

kreipėsi į Hitlerį 
atsisakyti nuo, 

pulti sovietus per 
vietoj to, pulti so-

kraš- 
savo 

karas

Pastebėjęs įeinant
Guderianą, Hitleris 

balsu pradėjo

kariuomenės štabo 
eina pas * užsienio

ką. Guderian pareikalavo, 
kad būtų sudaryta nauja 
mijų grupė, .siūlydamas visas 
jėgas rytuose sukoncentruoti 
prie Berlyno, kad galima bu

tų pulti toliausiai išsikišusią 
scvietų armiją. Bet Hitleris li
ko prie savo plano: pulti so
vietus per Vengriją. Tuolaiki
nis ginklavimosi ministras, 
Speer, .praradus Ruhro 
tą ir ĄukštąjąL;.Sikezi>.ą 
raporte išsireiškė, jog 
jau aiškiai .pralaimėtas.

Tai, buvo tragiškos dienos. 
S.peer prisistatė pas Hitlerį su 
raportu, bet šis atsisakė pri
imti.

— Jis nori man pasakyti tik 
nemalonius dalykus, kad ka
ras pralaimėtas ir aš turiu 
baigti kariauti. • L
HITLERIS NESISKAITĖ 
SU KARININKAIS

Bet Speer prisipyręs reikala
vo pasimatymo, pasiųsdamas 
savo adjutantą* raportu.

* Tada Hitleris įsakė jaunam 
SS karininkui:

— Padėkite šį raportą į ge
ležinę spintą.

Ir paskui, pasisukęs į Gude
rian, pridėjo:

—Jūs supraskite kodėl aš 
aš nenoriu su nieku ant ketu
rių akių kalbėtis. Visi kurie 
nori su manim atskirai kalbė
ti, ieško tik pasakyti main ne
malonius dalykus. Ir aš to ne
galiu pakelti...

Henhich Himmler

metu buvo dar silpni linijoje 
Glogau Grube ir šiaurėje 
Pyritz-Arnswalde. Tuo jis no
rėjo sudaryti stipresnę apsau
gą sostinei ir krašto viduje,

Šviesa in corpore dalyvaus Vienybės koncerte

šviesos sambūris turėjo labai sėkmingą Naujų Metų sutikimą, kurio ryškesnių vaiz
dų čia dedamas, šviesos sambūry, kuris turi skyrių ir. kituose kraštuose, telkiasi 
pažangus akademinis mūsų jaunimas. Beje, visi New Yorko šviesiečiai dalyvaus 
Vienybės koncerte, kitą sekmadienį, sausio 27 d. Webster Hall 11 Street and 3rd Avė.
New Yorke. ‘ .

laimėti laiką, ir tuo pačiu 
metu užmegsti derybas su va
kariečiais. Bet tam reikėjo 
skubiai evakuoti Balkanus, 
Italiją, o ypač Latviją. Bet 
Hitleris atmetė šį projektą.'

— Aš nematau, kitos išei
ties papildyti mūsų rezervus, 
kaip atitraukiant mūsų armi
ją iš Pabaltijo. Aš tai darau 
Vokietijos labui.

Į tai Hitleris visas drebėda
mas suriko:

— Kaip jūs drįstate tai sa
kyti. Ar manote, kad-ąš- neko
voju už Vokietiją? Aš visą 
vo ' gyvenimą pašvenčiau 
kietijai!

Guderiano planas buvo

sa-
Vo-

at-
mušti sovietų ataką- prie Arns- 
wald ir išlaikyti Pomeraniją, 

• kad dar galima būtų palaiky
ti kontaktą su Rytine Prūsija.

Tačiau sovietai jau buvo 
geresnėje,-padėty. Jie savo jė
gas prie Oderio galėjo kas 

- dieną sustiprinti--keturiom di
vizijom. Ir jei ataka šioj vie
toj -numatoma buvo daryti, 
tai reikėjo daryti greitai, nes 
sovietų pastiprinimai nesi 
liaujančiai buvo siunčiami 
šią vietą.
HIMMLERIS VIENAS 
NORĖJO VADOVAUTI

į

prie

rioje sakoma:
“Pirmąjį ’Pabaltijo, žemėla

pį ruošia • spaudai Pabaltijo 
vokiečių leidykla “Baitischer 
Verlag”. Vietovardžių ir..Lietu 
vos sienų užfiksavimo klausi
mais Lietuvių - Latvių Vieny
bės pirmininkas mag. hksį. Ju- 
lijs Bračs, kontakte. sgnPLB ų 

‘ Vokietijos Krašto valdybę,, ve 
da su leidykla platų, susirasi- w 
nė j imą, kurio išvadoje leidyk- • 
la padarė savo projektuoja
mame žemėlapyje keletą pa
taisų. Iš įvairių galimumų lei
dykla pasirinko, gana pąląnkų, 
nors ne palankiausią, iketu- 
vai galimumą -ir žemėlapiu į- 
braižo 1939 m. Lietuvos fak- 

' * J į 4 * • . • 

tiškas sienas su Vilniaus kraš 
tu,—bet—be Klaipėdos Krašto,— 
atžymėdama vis dėlto Klaipė
dos kraštą atskirai”.

Tremtis (73 nr.) visai, tei
singai rašo: - . .

“Šitaip rašoma mūsų bend
ruomenės biuletenyje. IJ, tos 7 - 
tos kiiklios "žinutės aiškėja., 
jog žemėlapyje reikėję pada
ryti keletą pataisų. Gi iš į- 
vairių galimumų leidykla pa
sirinkusi gana palankų Lietu
vai, nors ne 
braižy dama 
atbraižydama Klaipėdos sri
tį. t y

“Kitais žodžiais betariant 
Baltijos vokiečiai, kurie Savo
je spaudoje nedviprasmiškai 
reiškia viltis ateisiant f laikui, 
kada jie galės vėl grįžti j sa
vo gimtines* iš ne visuomet 
svetingumu pasižyminčio pa
bėgėlio gyvenimo, jau dabar 
pasiryžo. išleisti Baltijos vals
tybių žemėlapį. * Arba, papras
čiau tariant, ėmėsi nustatinė
ti sienas tų Jalių, kuribsė jie 
gimė ir’-gyveno, bet prie ku
rių likiminių klausimų spren- • 
dimo neprisidėjo . tiesidgiriiai, 
kaip tų šalių pHiečiai. Jei'jau 
kurie tam tikromis progomis 
reiškėsi, tai jau tik ne kaip tų 
valstybių piliečiai, bet kaip pi 
liečiai kitos šalies, ne višada 
rodžiusios draugiškumą' jau
noms Baltijos vilsty1>ėms.JTai 
gi tie kilminiai Baltijos vokie
čiai ir šiandien, inhlamiesU iš
leisti Baltijos žėmėtipį ir 
stengdamiesi .vienaip ki
taip nustatyti Baltijos 'sienas 
(šiuo atveju Lietu voš),s4šreiš-

palankiausią, j- 
Vilniaus sritį ir

ii)

Vasario 13 dieną pas Hitlerį 
įvyko lemiama konferencija. 
Jo, e dalyvavo be kitų kariškių • 
Himmleris, 6 šarvuotos armi
jos vadas gen. Dietrich ir arti 
imiausias Guderiano bendra- 

' darbis en. Wenck.
.Guderian nusprendė

Himmlerio štabo atakos me
tui priskirti gen. Wenck ir 
kad jam tikrumoje būtų pa
vesta operacija, nes Himmle
ris nieko nenusimanė kariška
me dalyke, paskirti ataką vė
liausiai vasario 15 dienai. Hit
leris -ir 'Himmleris tam projek
tui pa'sipriešino, nes manė, 
kad tas sumažins Himmlerio 
autoritetą. Jo nuomone reikė
jo ataką atidėti vėlesniam lai
kui, nes benzinas dar nebuvo 
galutinai išdalintas armijai.

— Mes begalime laukti, kol 
'sovietai smarkiai sustiprės, —
pareiškė gen. Guderian.

— Aš neprileidžiu to, kad 
jūs negalite laukti — atkirto - kia savo laikyseną,, ^jjųdžia- 
Hitleris.

— Gen. Wenck turi būti pri 
skirtas prie Himmlerio štabo, 
kitaip nebus jokios garantijos, 
kad ataka pasiseks, 
kalbėję Guderian.

— Himmleris 
ra didelis pats 
ataką,— šaukė

— Himmleris

toliau .

užtenkamai y- 
vienas vesti 

Hitleris.
neturi prityri

mo, nei štabo, kuris vestų ata 
ką. *Stai kodėl reikalinga pri
skirti gen. Wenck.

— Aš jums draudžiu galvo
ti,- kad Himmleris nesugebės 
vienas atlikti tą uždavinį.
HITLERIS PRALAIMI

Dvi valandas buvo ginčija
masi dėl šio klausimo. Hitle
ris vtsas paraudęs rš—pykčic, 
drebėdamas visu kūnu, nega
lėjo susivaldyti. Jo akys buvo 
iššokusios iš kaktos smilki
niuose gyslos buvo subrinku
sios. Gi Guderian laikėsi šal- 

' tai.Galųtinai Hitleris pasida
vė.

(Nukelta į 7 psl.)

mą toli gražu nė ^gimtinių 
Rytuose” interesais, beto'fclgia- 
si kaip tasai svetys, 'ėmėsi 
namo remonto bei pertvarky
mo “pagal savo skoni”. - * < 

“Būsimas Europos valstybių 
sienų nustatymas bus atlieka
mas ne tuose kraštuose buvu
sių tautinių (ir dargi nežy
mių) mažumų. Numatomuose 
išleisti žemėlapiuose vienoki 
ar kitokių sienų fiksavimui at 
liekami tautinių mažumų, aiŠ 
kiai ^parodo Jų 'lūkesčius! ‘ O 
tatai kaip tik įdomu žinoti.

“Dėl to kažin ar tikslinga 
buvo užmegsti ryšį su 
žemėlapio leidėjais ir 
domėjimąsi sienų bei 
vardžių fiksavimu.”

štai prie' ko priveda 
kolaboravimai. Kaž koks Pa
baltijo komitetas lengva Šlr- 
džia sutiko vokiečiams atiduo 
ti Klaipėdą ir dar drįsta sa
kyti, kad jiataisymai buv#*

- mums palankūs.

minėto 
reikšti 
vieto-

■ • -t

visokie
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Chicagos valstiečiu liaudininkų suvažiavimo atgarsiai

»

VIŠINSKIO BOMBA NESPROGO
■ ' : , . -r. \

AR TIKRAI LIAUDININKAMS RŪPI. LIETUVA?
' i v :

Liūdna būtų, jei Chicagos valstiečių liaudininkų nutarimus išgirstų Lie-
tuva — “Lachudromis” išvadinti LRS nariai yra šimtą kartų vertingesni 
už pati Mečislovą Mackevičių — Ką Lietuvos laisvei nuveikęs K. Zai
kauskas? — Kanibališkas elgesys p ries buvusį savo pirm. B. Bieliuką

įstaigos neatšauks savo pri-

' Ę Klaipėdos kraštas
Šio mėnesic 15 dieną sueina 

lygiai 29 ’metai, kai Klaipė
dos krėstas buvo sujungtas su 
ntpriklausoma Lietuva.

Vargiai, ar sukilimas Klai
pėdos krašie būtu įvykęs, jei
gu 'ne Vadinamų didlietuvių 
pastangos. Bet, kita vertus, 
tos ffidheftrvių pastangos butų 
buvus.cs tė vaisių, jeigu K.ai- 
pėdes krašto gyventojai šimt
mečių raidoje nebūtų ' išlaikę 
lietuviškumo.

Deja, lietuviai, atstovauda
mi Kauno vyriausybę, vėliau «
padarė didelę klaidą, nusileis- 
drm; sąjungininkam', pasira- 
šyd. mi tokią sutarti, ku i 
Kla;pėdcs kraštui davė auto- 
nemiją, — autonomiją, kuria 
frktinai naudojasi vokietinin- 

v kai. Tuo būdu Lietuvos2 tęs- 
I t publika susirišo sau rankas.

Vėliau, santykiuose su Klaipė
dos kraštu, buvo padaryta ir 
d?u?iau klaidų, apie kurias 
šiandien jau per vėlu kalbėti. 
T:esa, Klaipėdos krašto ir, ap- * O'
lamai, Mažosios Lietuvos at
žvilgiu didlietuviai tebekarto
je savo klaidas. Pavyzdžiui, 
VJik^s, ku’i tebek^ntroliuoja 
k'-talikai, nenori įsileisti Ma
žuos Lietuves atstovą Mat, 
bijomasi, kad pretestantas ne- 

'_____ _ _ pritars__“ kunferfarės__penketu--
kė^” pcJitikai... Tuo tarpu to 
pa'ie^ Vliko vadovybė siekia 

'■. atstatyti nepriklausomą Lie-
> tuvos valstvbę, kurinie būtų

sujungtos visos lietuviškos že
mės... 71 Lt . ”
Vargšas, Lipchitz

Nedaugeliui lietuvių yra ži- 
nor-.ą, * kad Jacques Lipchitz, 
vienas didžiausių 20 amžiaus 
sku’ptorių, kilęs iš Druskinin
kų miestelio,. *

Pabėgęs nuo antrojo pasau
linio gaisro, ypač nuo nacių 
grėsmės, skulptorius Lipchitz 
šiomis dienomis išgyveno, gal 
tūt didžiausią tragediją: New 
Ycrke sudegė jo studija, o su 
j?, ir visi—jo kūriniai, kurių 
nemažai jis buvo atsivežęs iš 
Paryžiaus.

Žiūrėdamas j savo kūrinių 
pelenus, skulptorius Lipchitz 
pasakė: , <=====’

t “Atrodo, reikės pradėtiiš
naujo, nors aš esu peržengęs 
60 metų slenkstį. Dirbsiu iš 
naujo ir -mėginsiu kurti ge
riau, negu pirmą. Esu tam pa
siruošęs, ir aš meldžiu sveika
tos darbui. Aš negaliu gyventi 
be darbo’ Gal būt, šiuose pe
lenuose a$ rasiu -sau pamo- 

‘ ką...”., ... «■ * i
Didysis ispanų poetas iš Či

lės, Vincent Huidobro kadaise 
' ./apie.ši gepijalų skluptorių iš

Druskininkų yra parašęs:
/^ąųuę^ Lipchitz dėka, ak- 

n*.€uysnj^alba sapnų kalba ir 
bronzą /ekia į dangų lengviau, 

. regu .peteliškių sparnai.”

Fagyru puodai
.^Sovietai giriasi, kad be

velk visi išradimai priklauso 
rusų mokslininkams. Todėl ne
bus nuostabu, jei vieną gra
žią dieną Maskvos propagan
dos malūnai pradės girtis, kad 
pavyzdžiui, ir televiziją rusas 
išradęs.-

x Bet, su šiuo žmonijos žais
lu maskoliams nesiseka. Tie
sa. netrukus Kijeve turi būti 
atidaryta trečia i$ eilės tele- 
vizi.-ks stotis. Bet ką gi tai 

E į reiškia , prieš 108 televizijos
* * stotis, veikiančias Jungtinėse

Valstybėse... Beje, Kijeve tele- 
vizi jos • stotis, paga 1 ketvirtąjį 

s penkmeti, turėjo būti atidary
ta 1951 metų pradžioje. Kiek 
pirmiau rusų spauda skelbė, 
kad ketvirtoji televizijos sto- 

# tis būsianti atidaryta šverd-
lovskc, bet ir šis projektas, dėl 
“techniškų kliūčių,” paliktas 
ateičiai.

Taigi, propaganda sau, o gy
venimas sau. Pagyrų puodai 
netaukuoti

Tolokai Chicaga nuo Ame
rikos centrų — Washingtono, 
New Ycrko. Dar toliau ji:;ai 
nuo Europos didžiųjų ir ma
žesniųjų -centrų — Londono. 
Paryžiaus, Bonnos. Stockhol- 
mo, Strassburgoj na, ir Muen- 
che.no. Bet toliausia Ji yra 
nuo Lietuvos.

Michigano ežero bangos.ir 
nuo jo pučiąs vėjas kai kam 
Čhicagoje kartais sudaro At
lanto, o gal kam ir mūsų Bal
tijos iliuziją.. Tačiau tikrovė-

Kašo ST. ŽYMANTAS,

suvažiavimas nusvarstęs ir 
nusprendęs tautos reikalus, 
k:iip kad jie tai yra nuspren
dę savo 1951. 4<II. 15-16 d.d. 
suvažiavime Chicago je? To 
suvažiavimo atgarsiai jau. yra 
pasklidę po Ameriką ir Euro
pi. Reikli tikėtis ir puoselėti 
vilti, limkint tik gero patiems 
liaudininkams, kad Chicagos 
suvažiavimo atgarsiai nepa-

karinių pajėgų vadu? Toks 
pareiškimas būtų lygiai toks 
pats reikšmingas ir svarbus 
lygiai tokį pat efektą sukel
tų, kaip ir anas apie Lozorai
ti-

Tenka chicagiečius liaudi
ninkus nuliūdinti. Minėtosios

pažinime min. Lozoraičiui dėl 
liaudininkų pareiškime. Ta
čiau liaudininkų prestyžas jų 
akyse plėl to nepakils — tai 
ai>ku, kaip diena. Ir ne vien 
tik liaudininkų, bet apskritai 
visų tremties politinių partijų 
ir net visų lietuvių.. Nei .lietu
viui, nei britui, nei amerikie
čiui nebus lengva suprasti, su 
kuo chicagiečiai liaudininkai 
kovoja: su min. Lozoraičiu ar 
stf Lietuvos^pavergėjais ir Pa- 
leckiu?

KO VERTAS TOKS LIAUDININKU ELGESYS^
*

•W ---

Tačiau visa tai nėra chica- keliu? Kur mes nueisime su 
giečių liaudininkų giesmės pa- tekia bušmeniška, kanibališka

•»je lietuviškos Baltijos vėjas sieks Lietuves.
Chicagos tikrai nepasiekia. 
Chicaga neišgirsta '.os balso, 
jos nešamo pavergtų lietuvių 
skausmingo šauksmo užsienio 
lietuviams:: “Partijos, parti
jos ir dar kartą partijos, ir 
lietuvių tarpe nėra santaikos, 
nėra vienybės, nėra susitari
mo... čia Vakarų Pasaulyje ne 
tik nedrebėdami dėl savo, gy
vybės ir laisvės, bet dar ir i.šr 
tekliuose gyvendami, eikvoja 
laiką ir jėgas partijų nesan
taikai... Mūsų* Tėvynei tikrai 
būtų naudingiau kad-pirmoje 
eilėje visada būtų statoma 
Lietuvių Tauta... jei tikrai 
Lietuva jums rūpi!”

Jei tikrai Lietuva, jums rū
pi! Ar išgirdo tą balsą Chica
gos valstiečiai liaudininkai? 
Vargu..Jei būtų išgirdę, tai ar 
būtų valstiečių liaudininkų

KAS’ YRA TIE

Ką gi svarstė, .ką apta-rė ir 
ka nutarė Chicagos valstiečiai 
liaudininkai? Labai -sųglaus 
tai: Lietuvos Diplomatijos .še
fas, min. S. Lozoraitis ne tik 
joks šefas, bet ir ne ministe- 
lis, ne pasiuntinys, Lietuvių 
Rezistaneinė Santarvė (LRS) 
neverta dėmesio, .os nariai— 
tai “lachudros”, tad ją reikia 
pasmerkti ir jos neremti, liau- 
dinininkai joje dalyvauti nega 
Ii, tautininkai — stačiai ko
munistai, nes jų buvęs reži
mas lygus komunistiniam. 
VLIK'as ar LRS? stato klau
simą chicagiečiai liaudinin
kai.

Tad štai kokios^ “demokra
tiškos, chicagiečių liaudininkų 
kalbos, nutarimai, rezoliuci
jos.

“LACHUDROS”

baiga. Jų suvažiavimo atgar-
šiai yra didesni. K. Zaikaus
kas suvažiavime metė dideli 
šešėlį ant buv. EVLS-os pir
mininko, B. Bieliuko. Esą, kol 
js dalyvauja LRS-ej, LRS-e 
neremtina.

Tuščia tos Zaikausko para
mos. Bet Zaikausko parėmi
mas savo laiku paileisto pikto 
ir niekiško šmeižto prieš B. 
Bieluką atsiduoda stačiai 
Chicagos skerdyklomis.

Ką K. Zaikauskas yra Lie
tuvos laisvei nuveikęs, nuo 
jos okupacijos pradžios, mes 
nežinom' Vargu, ar ką reikš
minga, nes iš Lietuvos jis iš
vyko 1940 metais ir joje - nuo 
to laiko nebuvo. O ką nacių 
kalėjimuose kalintas už 
“Hochverrat”, rizikuodamas’ 
ne kartą gyvybe, yra nuveikęs 
Lietuvos laisvės .kovai B. Bie- 
liukas, tai mes visi. žinom ge
rai. Jis organizavo ir lėido

Kas gi tie, Mečio Mackevi
čiaus “lachudromis” išvadinti 
LRS nariai? Tai LRS garbės 
narys, pats jai Santarvės var- „ 

-dą -pasiūlęs--praf...M-ykoUs-Bn^—
žiška. Vilniaus Universiteto 
Rektorius (Tamstos^—Rekto
rius, pone Mackevičiau), Lie
tuvos Valstybės vienas iš al
kui ėjų, Nepriklausomybės 
Akto signataras, tai 'pulk. dr. 
J. Vėbra, savanoris kūrėjas, 
garbingas karys ir žymus re- 
zistan^s, nacių kalėjimų buv. 
ppli^mis kalinys, tai Mečio 
Mackevičiaus naciško kalėj i- 

•mo bendrakalinys J. Ciuber^ 
kis, tai K. Drunga, buvęs 
VLIK’o Lietuvoje narys, LL 
KS įkūrėjas, didžių nuopelnų 
rezistentas, nacių kalėjimų 
buv. polit. ‘kalinys, kovai dėl 
Tėvynės laisvės sveikatą ka- 
Įėjimuose praradęs^-Jtal__pulk. 
T. ..-Vidugiris, savanoris kūrė
jas, Vyties kryžiaus kavalie
rius, tai eilė kitų, žinomų, ir 
Lietuvai nusipelnysiu .žmonių.

Anot M. Mackevičių, visi jie 
“lachudros.” /

Jūsų, ponai chicagiečiai 
valstiečiai liaudininkai, reika
las- LRS jūsų paramos ir. ne
nori, gi atsisakydami oą rem
ti, jus-atsisakote remti ne ją. 
bet tą laisvės kovos darbą, 
kur’ jį vykdė ir vykdys ir, ku

ri vykdydama, mielai norėtų 
su visais lietuviais bendradar^“ 
biauti.

Jūs-^sakote: LRB ar VLIK’- 
-as? ■■ Nors—kepu-r-ę—nusiimk—už
tek; iškėlimą: arba — arba, 
apie kurį LRS nė negalvojo. 
Iki šiol LRS nė nemanė VLI- 
Ko vietą užimti. Ji manė, kad 
turf būti _ir LRS ir VLIKas. 
Kitaip: galėtų nebūti nei LRS 
nei’ VLIKo,- bet visur ir vi
suomet turi būti Lietuva. Ta
čiau atrodo, kad Chicagos 
liaudininkai jos, 'Lietuvos, 
matyti visai n’enori.

-Ministeris Lozoraitis chica- 
gie^iams liaudininkai ne pa
siuntinys, <. ka jau ir bekalbėti 
apie Diplomatijos šefą. Visai 
paleckiškai.

Min. Lozoraitis pripažįsta
mas Diplomatijos šefu D. Bri
tanijos Foreign Office’o, 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių Valstybės Departamento 
bet jau tokį esant nepripa- 
.žįsta Chicagos liaudininkai. 
Ką gi. peši. Toks jau nusista- 

.tymasA Bet dėl tokio nusista
tymo gali pasidžiaugti tik

“Nepriklausomą Lietuvą”, jis 
kūrė Vyriausią Lietuvių Ko- 
mitetą-ir vėliau VLIK’ą buvo 
VLIKo Lietuvoje genf sekr. 
ir narys. Pagaliau jau tremty- 
je jis buvo išrinktas LVLS 
pirmininku. Būdamas VLIK’e, 
jis siekė visų pozityviųjų jėgų 
apjungimo ir... tokio apjungi
mo nenorinčių buvo “sulikvi- 
duotas”.

K. Zaikauskas ir visa LV- 
LS-a, užub’t visu savo~ svoriu 
stoję ginti savo .buvusį joirmi- 
ninko ir atstovo VLIK’e g*ar- 
bę, vadinasi, tuo pačiu ir vi
sos LVLS garbę, paprašė šį... 
rehabilituotis. ° B. Bieliukūi 
buvo pritaikytas • linčo teis
mas. Tiek VLIK’as, tiek LV- 
LS-a nenorėjo suprasti ir ne
suprato, jog tuo pačiu jie di- 
didžiai- pakenkė savo autori
tetui bei prestyžui.
* Kaip. baisu, kad tas mūsų 

politinio gyvenimo vėžys ir 
vėl atgijo. Sakoma: šmeižia
mas B. Bieliukas turi pats 
gintis. Kaip gali gintis mi
nios linčiuojamas žmogus?

Civilizuotoje ir ■ kultūrin-

ar stačiai sovietine visuome
nine etika ir morale? Kur 
mūsų poltinių ir visuomeninių 
veikėjų pilietinė drąsa ir są
žinė?

Ta proga tebūnie man leis
ta tarti atvirą ir viešą žodį 
B. Bieliukui.

Kovos Drauge! Jau prieš 
dešimtį metų mums teko pra
dėti bendrai dirbti, nors iki 
šiol ne toje pačioje organiza
cijoje, bet tam pačiam tiks
lui — Lietuvos laisvei. Ne vi
suomet musų nuomonės su
tapdavo, tačiau mudu visad 
sutardavome, gal kartais ir 
klaidų . padarydavome, bet 
Ynudviem visuomet terūpėjo ir 
teberūpi, aukščiau už visa, 
Lietuvos ir lietuvio laisvė. 
Nekreipk dėmesio į piktų, ne- 
toliaregių, galima drąsiai pa
sakyti. nesąžiningų žmonių 
mestą ant Tavęs šešėlį. Tu 
stovi aukščiau tų, kurie 'Tave 
šmeižia. Tau nėra ^dėl ko ir 
prieš ką gintis, aiškintis. Te
gali iškėlęs galvą drąsiai tęsti 
savo, kaip lietuvio,- pareigos 
vykdymą ir tai, ką buvai pra- 

...dėąęs—prieš—-dešimtį—metų—=. 
kovą dėl Lietuvos laisvės, dėl 
didžiųjų demokratuos idealų, 
dėl žmogaus teisių ir laisvės. 
Tęsk ją, kaip esi tęsęs ligi 
šiol, gryna -lietuvio patrioto, 
demokrato širdimi ir savo są
žine tevaduodamasis.

Tiesa Tavo pusėje.

vienas Paleckis.
Kcdėl chicagiečiai liaudi-

goje visuomenėje kaltinimas 
t -u r f būti įrodytas.

ninkai nenuėjo toliau ir ne
pareiškė. pav., kad jie nepri
pažįsta gen. Eisenhowerio nei 
generolu nei Atlante Pakto

Tik Sovietų Sąjungoje reika
laujama įrodyti savo nekaltu
mą. Nejaugi mūsų visuomenė 
turi eiti tuo paskutiniuoju

Popieriui ir kitoms spaudos 
reikmenims nuolat brangs
tant, dabartinės prenumeratos 
pajamų nepakanka laikraščio 
išlaidoms apmokėti. Norėdami 
bent kiek sumažinti nuolatinį 
deficitą, Vienybės leidėjai nu
tarė metinę prenumeratos kai
ną pakelti vienu doleriu.

Taigi, pradedant 1952 m. 
sausio 1 d., metinė Vienybės 
prenumeratos kaina bus to
kia: Jungtinėse Amerikos Vals 
tybėse 5 dol.. o Kanadoje ir ki
tuose kraštuose — 6 doleriai.

Skaitytojai, kuriems nuošir
džiai rūpi laikraščio išlaiky
mas, prašomi savo prenume
ratą atsiųsti laiku, čekius bei 
pašto perlaidas prašoma siųs
ti taip: Vienybė, 412 Bedford 
Ave., Brooklyn 11, N. Y.

(Atkelta iš 1 psLP •
• * Pagaliau sovietai, pabaigo
je diskusijų,!tiesiog aiškiai pa ' 
sisakė prieš, bet kokią pai'a- 
mą “išdavikams” ir “dezerty
rams” ir pareikalavo per 1952 
metus gražinti J “tėvynę” — 
repatrijuoti visus iš Sovietų 
Rusijos ir jų okupuotų ir kon
troliuojamų kraštų - .pabėgu
sius, kur ;le bebūtų, Europo
je, Amerikoje, ar kituose kon
tinentuose! « - '

Po tokių “baisių” kaltinimų 
buvo balsuojamą/\ ir, aišku/ 
kaip visuomet, sovietai tik 
patys vieni su savo keturiais 
satelitais balsavo už savo pa
siūlytus. Visi kiti* susprasda- 
m.i sunkiausią tremtiniu būk- 
lę pritarė paskirti $3,000,000 
tremtinių šelpimo gelbėjimo 
reikalams. Trečiosios komisi
jos priimtą nutarimą turės 
dar patvirtinti-JTO plenumas.

Sovietų “bomba” ir .pats., pa 
vojingiausias sumanymas bu
vo iškeltas Politinėje Komisi
joje tuoj po Kalėdų ir Naujų 
Metų atostogų. Paviešėjęs Ma
skvoje ir ten, • matomai, pasi
sėmęs- naujos išriiinties,. Vi
šinskis metė' vakarams pačius 
įžūliausius, kokie tik iki5 šiol 
buvo girdėti, kaitinimus, savo 
koliojimus pakeldamas .-’iki 
maksimumo. Tetruko tik tra- 

- dicinių rusų keiksmų. Diplo
matai, kaip .paprastai, šaltai 
Višinskį klausėsi. /

Visa Višinskio • kalba buvo 
nukreipta prieš -I960 metais 
įsteigta Kolektyvinį Priemo
nių komitetą, kuris rūpinasi 
Korėjos reikalais.

Višinskis reikalavo tą komi
tetą y panaikinti ir Korėjos 
klausimą perkelti į Saugumo 
Tarybą. Pagal Višinskį Kolek
tyvinių Priemonių Komitetas 
dirbąs tik karui ir t. t. -

Vakariečiai .tuoj pajuto, kur 
Višinskio “šuo užkastas,” jo 
pasmirdusi koja buvo aiškiai 
išlindusi. KČlėktyyvifilų Pfie^ 
monių Komitetas, nuo "kurio 
priklauso JTO karinė parama 
Pietų Korėjai, atsakingas .tie
sioginiai . prieš JTO pilnatį. To 
kiu tfūdu apeinamas sovietų 
veto, kurį jie turi Saugumo' 
Taryboje... Panaikinti Kolek
tyvinių Priemonių komitetą 
reikštų pavesti Korėjos reika

• lūs Saugumo Tarybai ir rusų 
vėlavimui... . ’ ’ ; *

Ir vėl sovietų pasiūlymas 
gavo tik penkis balsus: Sovie
tų Rusijos, Urainos, Baltgudl- 
jos, Lenkijos ir Čekoslovaki
jos. Numeris nepraėjo...

Nepavykus tam^ėjimui so
vietai sugalvojo dar kitą, nau- 

_ ją... dalyką. Sušaukti tuoj au
Saugumo Tarybą specialiai, 
svarstyti Korėjos klausimams.

Ir tas numeris nepraėjo dėl 
minėtų priežasčių. Korėjos 
klausimai ankstyvesniais nu-^

kiekvienas pasiūlymas x pir
miausiai aptariamas bendro
se diskusijose, kuriose gali pa 
sisakyci visi 60 JTO nariai, 
paskui siūlomos rezoliucijos, 
paskui, papildymai, kontre — 
rezoliucijos, o paskui balsuo
jama... Ratas sukasi paleng
va.

Baigiant > galima pažymėti, 
kad Prancūzija įžengė jau į 
16-tąją po karo Vyriausybės 
krizę, kuri, spėjama, gali il
gai ir pavojingai užsitęsti.

. Valdžia buvo nuversta par
lamentui balsuojant šių metų 

• biudžetą. Norėdama kaip nors 
sustabdyti infliaciją ir nuolat! 
nl kainų _• kilimą, vyriausybė 
pasiūlė parlamentui visą eilę 
įstatymų, kuriais buvo nu
matyta padaryti didelių san
taupų, pertvarkant nuostolin
gas nacionalizuotojo —suvals
tybinto ūkio šakas, pradedant 
nuo geležinkelių. Į tą planą 
buvo įtrauktas ir Ligonių Ka
sų (Social Security) pagrin
dinis pertvarkymas. '

• Pleveno vyriausybė ilgai ė- 
jo,-' kaip 'cirko ekvalibristas 
ant ištemptos virvės tarp kai
riųjų grupių; kurios būtinai 
tokių reformų reikalavo. Pa
galiau prieita prie liepto ga
lo. Valdžia pareikalavo parla
mentą, balsuoti už patiektus 

, finansinius projektus, kurių 
dalis ’ buvo4 priešinga socialis
tų “linijai” ir dalis buvo ne
priimtina -- dešiniesiems. Val
džios reikalavimo nepriėmi
mas buvo lygus nepasitikėji
mo pareiškimui. Pasėkoje, Vy
riausybė nugriuvo su dideliu 
trukšmu,. :

Turint galvoje labai skir
tingas 'pažiūras į visus reika
lus, kairiųjų ir dešiniųjų gru
pių, spėjama, kad vidurio gru 
pėmįs bus labai sunku naują 
vyriausybę sulipdyti. Prancū
zija gali - ilgesnį laiką likti be 
valdžios. . Nors užsieniui dabar 
yra progas. pakritįkuoti šio 
krašto7^" politinį/ nepastovumą, 
čia niekas į dabartinę padėtį 
tragiškai nežiūri. Visyįen par
lamentas susiras kokią nors 
išeitį. Kitaip, gi jis ^įk palody
tų savo nesugebėjimą daryti 
sprendimus... ir pagal demo
kratinius principus turėtų iš
siskirstyti — daryti naujus 
rinkimus.

. Beje, kaip ten su mūsų vie
nustambaus vardo komitetu 
Vokietijoje, kurs vigais svar
biausiais klausimais suskyla 
į.dvi,lygias dalis: penki prieš 
penkis ir sprendimų daryti 
negali. Bet čia netaikoma Jo
ki demokratinė taisyklė, rei
kalaujanti tokiu atveju pa
grindinio pertvarkymo, arba 
išsiskirstymo, leidžiant užimti, 
vietas naujai, tinkamesnei 
užsibrėžtam svarbiam darbui.

„kombinacijai; J. Masiulis.

VYT. GEDGAUDAS

“Heil Hitler”

HITLERIO ^GENEROLAS KALBA

Tretysis pasaulinis karas... (4) ’

STALINO SŪNUS PATEKO
Į SĄJUNGININKŲ NELAISVĘ

sužinojo, kad sovietų aviaci
jos vadas generolas • -Vasilij 
Stalinas, ^raudonojo caro” sū 
nūs, prancūzų priešlėktuvinės 
baterijos buvo numuštas virš 
Sarro ir jo lėktuvas turėjęs 
nusileisti. Visa įgula patekusi 
į Jungtinių Tautų nelaisvę.

Šita naujiena aišku nebuvo
atsako atominiais laikoma svarbia, bet vis dėl

Po nepasisekusio -atentato 
prieš maršalą - Tito, sovietų 
tankai perėjo Jugcslavijos šie 
ną. Jungtinės Tautos pasmer
kė agresorių ir 1952 gegužės 14 
dieną amerikiečių bombone
šiai numetė pirmąsias atomi
nes bombas ant Sovietų Ru
sijos...

Sovietai
bombardavimais ir Londonas, 
Detroitas, .New Yorkas buvo 
sudaužyti, Aliaska okupuota. 
1952 metų pabaiga sąjungi
ninkams buvo nesisekimo me
tais.

• !
Scvietų armija, išlipusi Alia 

skeje, buvo pasmerkta pražū
čiai, nes amerikiečių aviacija 
neleido jai apsirūpinti mais
tu ir ginklais.

Amerikos prezidentas kalbė
damas padarė priekaištą ame 
rikiečiams, kad jie
šiam pavojui gresiant, susikro 
vę visą “mantą“, bėga iš 
miestų J krašto gilumą.

Savo kalbos pabaigoje pa
leido ..“bombą”. Pasaulis tada

tarimais pavesti Kolektyvinių 
Priemonių Komitetui ir Sau
gumo Tarybos darbų progra
moje numatytų svarstyti 22 
punktų sąraše, Korėjos klau
simo nėra...

Ir taip JTO “tęsia savo už
siėmimą”. Turint galvoje, kad

Popieriui pabrangus, 
prenumeratos kaina . 
metams tokia: JAV 5, 
Kanadoj 6 doleriai

to buvo malonu ją. girdėti.
Berfdrai xnaemus, preziden

tas išreiškė optimizmą, kuris 
vėliau pasitvirtino. Sovietai 
tikėjo brangiai užmokėti už 
Amerikos miestų bombarda
vimą. ' •
SOVIETŲ PUOLIMAS 
SULAIKYTAS

Pirmoj trečiojo pasaulinio 
karo fazė .pasibaigė 1952 me
tų Kalėdų rytą. Tą dieną ko
munistai pradėjo didelę ata-

mažiau-' ką, stengdamiesi baigti su Eu 
ropos užgrobimu. Momentas, 
atrodė, buvo parinktas labai
patbgūs. Sovietu aviacija dar 
viršijo sąjungininkus ir 1953 
metų pavasarį’ši persvara ga-

• Įėjo dingti. Pagaliau būsimuo 
se mėnesiuose Jungtinių Tau
tų sausumos kariuomenė ir 
šarvuočiai galėjo sustiprėti.

Sovietai tokiu būdu nutarė 
padaryti lemiamą ofenzyvą, 

bet priešingai sovietų pla
nams, Jungtinių Tautų armi
ja pirmą kartą atidarė atomi
nės-artilerijos ugnį.

Daug kas karo žurnalistų 
bandė aprašyti tą katastrofą 
kurią sukėlė bombardavimas. 
Tai buvo neaprašoma papras
tais žodžiais. Per penkiolika 
minučių Jungtinių Tautų ato 
minė artilerija prieš komunis
tų armiją - atidarė tokią ugnį 
jog nebūtų užtekę milijono 
sviedinių praėjusiame kare.

Komunistų armija buvo 
bent laikinai sustabdyta va
karų. Europos žemyne. Tačiau 
augąs optimizmas 1953 metų 
balandžio mėnesi pradėjo kris 
tį, kada buvo sužinota, jog so 
vietai turi sudarę dideles at
sargas atominių bombų, ku
ria s pasiruošę panaudoti.

Chicago, De- 
Washingtonas ' 
apmėtyti ato-

už-

nr. 
bai

New Yorkas, 
troit. Hanford, 
iš nau.o buvo 
minėm bombom. Philadelphia 
irgi .-buvo • paliesta. Atominė 
bomba sugriovė Independence 
Hall, Amerikos laisvės lopšį.

New Yorko valstybėje buvo 
susprogdintas Albany. Pijts- 
burgui skirta bomba, sudau
žė nedidelį, miestelį Unity. Iš 
513 gyventojų 472 buvo 
mušti., , »

Išlikę gyvi, prie kelio 80 
padėjo užrašą: “Niekas iš
mes nebėgo nuo bombardavi- 

„ mc”.
ATOMINĖ BOMBA Į 
BALTUOSIUS RŪMUS

Trečiojo .pasaulinio karo su 
kakties^ dieną 1953 m. gegužės 
10 dieną atominė bomba spro
go Washingtone. Ji buvo skir 
ta Capitoliūi ir sprogo per 1 
mylią nuo jo.

Ca^i tolis, Baltieji Rūmai, 
Kongreso biblioteka, Smith- 
ssonian Institutas buvo su
griauti. .Baltieji Rūmai, kurių 
atstatymas buvo tik baigtas, 
pasiuko griuvėsiais.

Sunku išvardyti visus tauti
nius paminklus, kurie buvo su ' bardučti Maskvą.
daužyti. Bet tuo buvo palies- SOVIETn POVANDENINIAI 
ta Amerikos tautinė savigar. LAJVAI ATAKUOJA._ ■ 
ba, lygiai kaip anglų, kada
Hitleris apmetė bombom Can- Tuo momentu amerikiečių 
terbury ir Coventry katedras, moralė buvo visai kritusi. Rū-

arba Buckingham rūmus, šita bų pardavimas buvo suvaržy- 
ataka prieš anglų paminklus tas, daug smarkiau n*egu per 
neturėjo jokio kariško tikslo, 
bet tas tik sucementavo ang- galima buvo numatyti karo 
lų tautą prieš hitlerišką Vo
kietiją. . ’ (
• Reikia prisiminti, kad tada 
Jungtinės Tautos dar nekartą 
nebombardavo Maskvos 4r 
Kremliaus. Visi rusams bran
gūs paminklai dar 
jo sveiki.
“BAMBARDUOKITE
MASKVĄ!”

Jungtinių Tautų 
buvo aiški: “Mes 
karo prieš rusų tautą ir mūr valstybėje! .Gi kitoj pusėj At- 
sų tikslas yra sunaikint! tik - laųto, jie puolė Brestą, Cher- 
sovietų agresijos kariškus čen-* 1 - ----- * - -
trus, bet ne rusų darbininkus 
dr valstiečius, kuriuos mes no
rėtumėme- turėti amžinais 
draugais. ' ■■ ■

Per šešis pirmuosius mėne
sius, New Yorke. Londone ir 
Chicagoje nesiliovė rodytis 
ant namų sienų su kreida už
rašai: “Bombarduokite’ Mask-. 
vą!” Gi po Washingtono bom 
bardavimo, visuomenė griež-_ 
čiau pradėjo reikalauti bom-

antrąjį pasaulinį karą ir ne-

pabaigos prošvaistės. Jungti- 
, nės Tautos dar neturėjo už
tenkamai jėgos mestis į tikrą 
kontraofenzyvą.

Sovietai paleido naują gink 
lą, kuris-buvo labiau propa-

tebestovė- gandiškas, negu strateginiai 
kariškas. Jų povandeniniai 
laivai apšaudė atominėmis ra 
ketomis San Francisco, Los 

' -Angelės, Bostoną ir jūrines 
strategija bazes Norfolke, Virginijoj, 
nevedame Brėmertone ir Washingtono

bourgą, Southham toną. Bet 
šios jų bombas sugriaudavo 
tik dviejų kvadratinių . mylių 
plotą. ' ’

Tačiau apie X953 metų va
sarą sovietai su savo» povan- 
deniais laivais jau nebevirši- 
jo, sąjungininkus, kada Jung
tinių. Tautų lėktuvnešiai pra
dėjo bųjgbarduoti su atomi
nėm bombom sovietų povan
deninius laivus.-Nuo tuo laiko 
sąjungininkai taip pat pradė
jo viršyti sovietus ore.
(Sekančiame numery: “MAS
KVA SULYGINTA SU ŽEME*)

I
< . .

1

Aną dieną sutikau vieną pa- 
pažjstamą, neseniai atvykusi 
iš tremties, smarkiai susijaudi 
nusį. Atrodė, lyg jj būtų išti
kusi didžiausia, kokia tik * ga
li būti, nelaimė. Pagalvojau, 
jog jis bus gavęs liūdną žinią 
iš namų, kad kas nors baisaus 
atsitiko su jo tėvu ar motina. 
Bet ne.

— Kaž koks niekšas vakar 
jlenkė mano automobiliui 
sparną, — paaiškino jis man 
savo susikrimtimo priežastį;

— Tai kas? Nuvežk j gara
žą ir tau atlenks.

— Bus negražu. Automobi
lis naūjas ir atlenkimas ma-

DARBININKAS RAŠO 
NEŽŪTUS DALYKUS...

' spalvą sude- 
matysis, kad

_jog 
nebutūs 
ir visai

KITI RAŠO
___________________ _____ ----------A

Milijonai žmonių neužmirš jų 
nelaimių didžiausio kaltininko

HITLERIS BUVO PASIRYŽĘS 
SUNAIKINTI VISĄ VOKIETIJĄ

“Jei karas bus pralaimėtas, tauta irgi eis i pražūti, tad nėra reikalo 
nieko išsaugoti, verčiau viską patiems sunaikinti, nes ši tauta pasirodė 

per silpna ir -*-i! L -- -— ’------- ”
- Dar niekad literatūra nebu

vo taip skaitlinga memuarais, 
kaip po šio karo. Juos rašė di
deli valstybių vyrai, politikai, 
maršalai, ir net paprasti ka
reiviai.

Štai dabar prie 
prisidėjo ir buvusio 
generolo Guderiano, 
šarvuotų dalių specialisto, 
priešpaskutinio Hitlerio štabo 
viršininko, kuris dabar naujo
je Vo’ketijoje užima irgi įta
kingą vietą.

Šitas šarvuotų ofenzyvų 
“maniakas,” kada pamatė jog 
III Reichui galas jau visai ne
išvengiamas, pasidarė didelių 
defenzyvų šalininku ir, kaip 
jis dabar- aiškinasi greičiau
siai norėdamas įtikti vakarie
čiams, jog tais laikais jau 
galvojęs apie paliaubas su va
karų demokratijomis. Ir kada 
Hitleris sužinojęs apie tokias 
jo mintis, prieš pat karo pa
baigą nušalinęs nuo vyriausio
jo štabo viršininko 
Atseit, jis neėjęs iš 
Hitleriu.

Savo knygoje jis bando pa
rodyti, kokie buvo 
kirtimai tarp jo ir Hitlerio, 

t * 
prisistatė 1945 

užsienio "reikalų 
ryšio agentas

visų jų
Hitlerio 
didelio

gerieji .jau bus žuvę kovose
karais pasirašymui.

“Mes tikėjomės pas vakarie
čius rasti supratimą, kokį dN 
delį pavojų sukelia per grei
tas sovietų artėjimas į Vokie
tiją ir, gal būt, per Vo ketiją. 
Atiduodant vakarus sąjungi
ninkams, dar galima būtų bu
vę gintis rytuose, su tuo kas 
buvo likę. Atvirai kalbant,- tai 
buvo maža viltis. Bet žmogus, 
kuris skęsta, griebiasi už pir
mo pasitaikiusio šiaudo, ir 
mes stengėmės išvengti berei
kalingo kraujo praliejimo iš
gelbėti Vokietiją 
rų Europą”.

Susitikęs Su 
gen. Guderian 
padėtį, prašydamas 
Hitlerį, kad būtų pradėtos su 
vakarais derybas. Bet 
tropas jam atsakęs:

— -Aš nieko negaliu 
ti. Aš esu ištikimas

ir visa vaka-

Ribbentropu, 
išdėstė jam 

paveikti

Ribben-

Per vykusią sausio.29 naktį 
konferenciją buvo, kelis kar
tus paliestą^ pažemintų ka
rininku klausimas*, kuriuos 
Hitleris, nesiklausdamas štabo 
nuctaionės, buvo ’.pažeminęs.

Viepas tankų grupės virši
ninkas, jaunas pulkininkas, 
turįs auksini sužeistųjų orde- 
ną. septynis kartus sužeistas 
fronte su savo grupe, persi
keldamas buvo sąjungininkų 
aviacijos užpultas ir liko su
naikinti beveik visi jo sunkie
ji tankai. Hitleris davė įsaky
mą pulkininką pažeminti į lei
tenantus.

Guderian dėl to protestavo. 
Bet Hitleris sausai atrėžė:

— Auksinis sužeistųjų orde- 
r.as, čia neturi jokios reikš
mės ir užtarimo.

PATRIOTAIS BŪNA 
TIK DAUGUMOJE...

VLIKo padėtis yra visai pa
šlijusi. Dar nį^kad apie jį taip 
blogai nebūvi' atsiliepiama, 
kaip dabar. Kodėl iki šiam 
laikui nepriimtas Mažosios 
Lietuvos atstovas? Keleivis (2 
nr.) aiškina, jog šių atstovųį- 
sileidimas pakenktų VLIK 
valdančiai daugumai.

“Atrodo, kad “dauguma’ 
VLIKe serga vyromanija ir 
laikosi savo persvaros, kaip 
didžiausios brangenybės. Kar 
tą patekę į mažumą kademai 
šaukėsi piktų galybių ųjagal- 
bos, kad vėl gal<tų * gręžti j 
daugumą. Tada jie apsiriko. 
Jie ir nekaltybę prarijo, ir ka 
pitalo nesurado. Argi; ji*;.bijo
si, kad ir dabar j patek^;j ma
žumą, jų “demokratiškumas” 

^neišsilaikys ir jie ies
koti ginkluotų gelbėtojų? Ir 
kas tai per žmonas,, kurie tik 
“daugumoje” Jaučiasi pątrio- 
tiškai,_p mažumoje^ palęnka i 
desperaciją!” .. ,
AR VERTA KOLABORUOTI?

PLB Vokietijos Kra^ Val
dybos informaciniame .bįulėtepadary- 

Hitlerio 
šalininkas. Ir gerai žinau, jog 
jis nenori pradėti jokių dery
bų su vakariečiais, tad nega
liu tokio dalyko jį įkalbėti.

— Ką jūs tada jam pasaky
site, jei rusai už trijų ar ketu
rių savaičių bus prie Berlyno 
vartų? — 
Guderian.

— Nejaugi jūs tikite į tokį 
dalyką — sušuko nustebęs 
Ribbentropas. ;

Bet kada Guderian užtikri
no, kad ne tik galimas daly
kas, bet tikras,- Ribbentropas 
susijaudino ir paprašė, kad 
šis pasikalbėjimas pasiliktų 
tarp judviejų.

Kai kam gal nepatinka, kad 
tradicinis Šviesos N. Metų su
tikimas New Yorke kas metai 
sutraukia mases lietuvių, ka
da kitų „organizacijų paruoši
muose būna mažesnis skaičius 
žmonių. Bet sunku buvo tikė
ti, jog šis nepasitenkinimo 
jausmas išsivystys tiek, 
bus imtasi skelbti 
dalykus melagingai 
neobjektyviai.

Man dalyvaujant šviesos N. 
Metų sutikimo baliuje ir ■ ma
čiusiam, kaip ten viskas vyko, 
•koktu buvo skaityti Darbinin
ko 2 numery šviesos baliaus 
aprašymą, taip neobjektyviai, 
vienpusiškai ir net užgaunan
čiai parašytą.

Golden Ballroom salė yra 
O dabar didoka, lengvai talpinanti 600 

svečių. Parketo grindys, šilku 
išmuštos lubos, ■ gražios kolo
nos., žinoma, salė gal kiek per- 
žema, bet tas ją. daro kaba
retinio stiliaus, tas jai kartu 
duoda savotiško jaukumo ir 
intimiškumo, ką ne vienas iš 
svečių pastebėjo. Kodėl ji Dar 
bininko korespondentui (Da
lyvis) yra panaši į garažą 
sunku atspėti? Garažai, pa- 
prastai, neišklojami parketu 
ir jų lubos’ neaptraukiamos 
šilku. Metaforiniu stilium kal
bant, visą Dievo gražųjį pašau 
Ii galima pavadinti garažu. 
Bet tai bus tik metafora: nuo 
taikos, Įspūdžio pareiškimas, o 

--•ne daiktinės ' iikrovės apibudi
nimas. O,’ gal būt, Darbinin- 

' ko korespondentas dirba ga
raže — tada jam sunku šio 
įspūdžio atsikratyti net N. Me
tų sutikime. Abudu Darbinin
ko korespondentai — “sn” ir 
“Dalyvis” — nepatenkinti sa
le, matyt, jie nebuvo N. Me
tų sutikimo nuotaikoj, gal būt 
nedagėrę ar persigėrę, arba iš 

-—viso nepatenkinti šviesa ir jos 
parengimais.

Korespondento “sn” progra
mos vertinimai, švelniai ta
riant, labai savotiški. Kas bu
vo šviesos- N. M. 'baliuje, tas- 
gerai atmena, kad Ciurlytė ir

- Liepinas publikos bitvef labai 
šiltai priimti. St. Liepinas dai
navo gerai, tik salės blogas 
resonavimas slopino * tikrąjį į- 
spūdį. ’Įdomiausi išvedžiojimai tai ruošėsi pradėti naują ata- 
apie A. Škėmos konferavimą!
Iš kur korespondentas “sn” y- 
ra įsikalęs minti, kad konfe- 
ruotojas publiką turi būtinai 
juokdyti? Tiesa, konferuoto- 
jai labai dažnai publiką juok- 
do, bet jie £ali ją ir virkdyti, 
jie gali ją, net erzinti ir pyk- 
dinti, jeigu konferuotojas yra 
ironiškas ar sarkastiškas. Ge
riausia, jeigu kas neaišku ar
ba ko nesuprantama, bent vie 
šai apie tai nekalbėti.. Darbi
ninko 
matyt, 
ko.

Teko
M. baliaus rengėjais, ir jie dėl 
kainų N. M. bare man paaiš
kino šitaip. Su salės šeiminin
ku buvo aiškiai susitarta, kad 
gėri-fhų kainos bus pakeltos 
aukščiau rinkos kainos tik ke
liasdešimt centų už bonką. 
Bet baliaus metu salės šeimi
ninkas sauvališkai sulaužė su
sitarimą ir pradėjo imti bran
giau už bonką negu buvo ža
dėjęs. Be to, kelneriai naudo
damiesi svečių neatydumu, 
prašydavo iš jų. apmokant 
sąskaitas, daugiau, negu sąs
kaitose faktiškai buvo pažy
mėta. Dėl šitokių reiškinių 
rengėjai energingai reagavo ir 
nusižengęs kelneris . čia pat 
buvo atleistas. ' z

Dėl . “Jcamščio mokesčio” 
šviesos N. M. baliaus rengė
jai niekur neskelbė, kad “kam 
ščio mokesčio”- nebus, nes sa
lės šeimininkas buvo pasilikęs

(Nukelta i 7 psl.) .

pasakiau jam.

-■ —Tai pakeisk visą sparną.
~ Bus sunku 

tinti; Vis vien 
tai kita dalis.

— Gerai; —
— Tai yra didelė nelaimė. Bet 

\ yra dar baisesnių ir nėra ko 
čia taip daug jaudintis. Tau 
galėjo visą automobilį sudau
žyti, galėjai ,pats katastrofo
je smarkiai susižeisti, galėjai 
pasilikti invalidas... r 
dėl tokio menko Įbrėžimo tiek 
jaudintis...

Bet jis nenorėjo suprasti ne
laimių laipsnio.
« <3 *

Kas keisčiausia, tikrumoje 
jis buvo pergyvenęs sunkes
nius laikus karo metu ir ta
da tiek nefsjjaudino, kiek šį 
Kartą dėl menko automobilio 
įlenkimo. Nejaugi žmoųės pa- 
sidarė tokiais materialistais, 
kad -dėl automobilio Įlenkimo 
jaudinasi daugiau negu del 
pavojaus, kuris gresia civili
zacijai? ' • 5 _ .

Šioje pusėje “geležinės už* 
dangos” .komunistinėje_.' špau-t 
doj, dažnai skaitome, jog tik" 
Sovietų Sąjunga dirbanti tai
kai, kad ten darbininkai viri
no rmą dirba taikos labui. Kad 
vienoj kasykloj darbininkai 
iškasė šimtą vagonų ang
lių daugiau, kad tūla audėja 
priaudė šimtą pėdų daugiau 
medžiagos. Kad visį jie dirba 
taikai. Atrodo, kad Rusijoje 
visai neliejamos patrankos iij 
nestatomi karo laivai.

• Bet jei vakariečiai 
nistai nedrįsta kalbėti 
vietų ginklavimąsi, to 
patys sovietai.

Pravdcje neseniai teko skai
tyti, jog bolševikų centro komi 
tetas, imdamas 
nino ir Stalino

orijas, stengiasi 
vietų armiją 
pažindinami 
lais, kuriuos 
industrija.

Ar tie nauji ginklai gami
nami taikai?

ir 
sū

pareigų.
vien su

dideli susi-
paklausė jo j gen.

žingsniu. Sovietai 
atkirto Vokietiją

komu- 
apie so 

neslepia

pagrindan Le- 
teorijas, afsi- 
ir Lenino te
sustiprinti so- 
karininkal su- 
naujais gink-

gamina sovietų
* s

gin-

pa- korespondentas “sn”, 
šitos taisyklės nesilai-

yra nusikalti-

pilnai sutinka, 
kada jis toliau

paktai pasidarytų

Pasaulyje vis atsiranda “ge
rųjų evangelistų,” kurie ban
do įtikinėti, kad nereikia 
ti£, nors aplink mus būtų 

I na plėšikų.
Štai Lyono arkivyskupo

vaduotojas Mgr. Ancel pran
cūzų katalikų žurnale Essor 
paskelbė, jog kiekvienas ofen- 
zy vinis karas 
mas.

Su tuo visi 
Bet priešingi,
aiškina, jog ėjimas į pagalbą 
kitai valstybei yra nusikalti
mas ir karo atveju tarp Rusi
jos ir Amerikos, Prancūzija ne 
turinti pildyti su Amerika pa
sirašytos sutarties, nes tai bū
siąs ne apsiginimo, bet puo
limo karas.

Jei būtų žiūrima Mgr. Ancel 
patarimo, tai visi savitarpio 
pagalbos
beverčiais ir nebegalima bū- 

"tų panaudoti Atlanto armijos, 
jei kuris nors tos sąjungos 
narys būtų užpultas.

Vadinasi, jei Rusija užpultų 
Vokietiją, joks kitas kraštas 
negali eiti vokiečiams į pagal
bą. Vėliau, jei būtų užpulta 
Prancūzija, taip j>at kiekvie
nas turėtų ramiai laukti savo 
eilės, kol sovietų kareiviai at
eis muštis ant jo sienos.

kalbėtis su šviesos N.

“Pas mane 
sausio 23 d. 
ministerijos 
Paul Bardon ir aš jam nupie
šiau tikrą padėtį fronte".

Gen. Guderian 
kaip jis aptarė 
saspriemones, 
būtų panaudoti

pasakoja, 
su Bardon vi- 

kurias galima 
paliaubų sų va

HITLERIS DRAUDĖ -SKELBTI NAUJIENAS
---- Bet kada gen. Guderian nu- 

vyko kitą diėną pas Hitlerį 
padaryti pranešimą apie “pa
dėtį”, rado jį įsiutusi. Hitleris 
kitiems . susirinkusiems kari
ninkams kalbėjo apie tai, kad 

-būtų griežtai pildomas 3o į- 
sakymas, jog jokios naujienos 
apie padėtį neturi būti skel
biamos kitiems asmenims, nie 
ko bendro su darbu netųrim- 
tiems. Pastebėjęs įeinant į 
kambarį 
smarkesniu 
šaukti:

— Kada 
viršininkas 
reikalų ministrą ir jį infor
muoja ap'ie -padėtį Rytuose, 
su tikslu, įkalbėti pasirašyti 
paliaubas su vakarų demokra
tijomis, jis daro išdavystę!

Iš to buvo aišku, kad paste 
-kalbėjimas . su Ribbentropu 

nepasiliko ant “keturių akių,” 
kaip jis buvo prašęs.
KARAS PRALAIMĖTAS

Padėtis fronte vokiečiams 
'^darėsi katastrofiška ir ^sovie-

BELAUKIANT SOVIE
TU OFENZYVOS

Visas sausio mėnuo praėjo 
belaukiant sovietų ofenzyvos, 
Paskyrus /’kariškį mėgėją” 
Himmlerį Vistulės .armijų gru 
pės . vadu, * katastrofa artėjo 
smarkiu 
praktiškai
nuo Rytprūsių ir ji galėjo bū
ti aprūpinama tik oro ar jū
ros keliu. Hitleris davė įsaky
mą įsteigti tankų naikintuvų 
diviziją. Bet tai buvo tik var
das, nes tikrumoje ji buvo 
ginkluota tik “panzerfaustais” 
ir kareiviai net neturėjo tan
kų.ši divizija neatsiekė tikslo 
ir jos kariai žuvo bereikalin
gai.

Pirmomis vasario dienomis 
padėtis pasunkėjo ir vakaruo- 

--------
Guderian 

prašydamas 
sumanymo 
Vengriją, ir
vietus prie Oderio tarp Frank 
furto ir Kustrin, metantis 
prieš du sparnus, kurie tuo

kreipėsi į Hitlerį 
atsisakyti nuo, 

pulti sovietus per 
vietoj to, pulti so-

kraš- 
savo 

karas

Pastebėjęs įeinant
Guderianą, Hitleris 

balsu pradėjo

kariuomenės štabo 
eina pas * užsienio

ką. Guderian pareikalavo, 
kad būtų sudaryta nauja 
mijų grupė, .siūlydamas visas 
jėgas rytuose sukoncentruoti 
prie Berlyno, kad galima bu

tų pulti toliausiai išsikišusią 
scvietų armiją. Bet Hitleris li
ko prie savo plano: pulti so
vietus per Vengriją. Tuolaiki
nis ginklavimosi ministras, 
Speer, .praradus Ruhro 
tą ir ĄukštąjąL;.Sikezi>.ą 
raporte išsireiškė, jog 
jau aiškiai .pralaimėtas.

Tai, buvo tragiškos dienos. 
S.peer prisistatė pas Hitlerį su 
raportu, bet šis atsisakė pri
imti.

— Jis nori man pasakyti tik 
nemalonius dalykus, kad ka
ras pralaimėtas ir aš turiu 
baigti kariauti. • L
HITLERIS NESISKAITĖ 
SU KARININKAIS

Bet Speer prisipyręs reikala
vo pasimatymo, pasiųsdamas 
savo adjutantą* raportu.

* Tada Hitleris įsakė jaunam 
SS karininkui:

— Padėkite šį raportą į ge
ležinę spintą.

Ir paskui, pasisukęs į Gude
rian, pridėjo:

—Jūs supraskite kodėl aš 
aš nenoriu su nieku ant ketu
rių akių kalbėtis. Visi kurie 
nori su manim atskirai kalbė
ti, ieško tik pasakyti main ne
malonius dalykus. Ir aš to ne
galiu pakelti...

Henhich Himmler

metu buvo dar silpni linijoje 
Glogau Grube ir šiaurėje 
Pyritz-Arnswalde. Tuo jis no
rėjo sudaryti stipresnę apsau
gą sostinei ir krašto viduje,

Šviesa in corpore dalyvaus Vienybės koncerte

šviesos sambūris turėjo labai sėkmingą Naujų Metų sutikimą, kurio ryškesnių vaiz
dų čia dedamas, šviesos sambūry, kuris turi skyrių ir. kituose kraštuose, telkiasi 
pažangus akademinis mūsų jaunimas. Beje, visi New Yorko šviesiečiai dalyvaus 
Vienybės koncerte, kitą sekmadienį, sausio 27 d. Webster Hall 11 Street and 3rd Avė.
New Yorke. ‘ .

laimėti laiką, ir tuo pačiu 
metu užmegsti derybas su va
kariečiais. Bet tam reikėjo 
skubiai evakuoti Balkanus, 
Italiją, o ypač Latviją. Bet 
Hitleris atmetė šį projektą.'

— Aš nematau, kitos išei
ties papildyti mūsų rezervus, 
kaip atitraukiant mūsų armi
ją iš Pabaltijo. Aš tai darau 
Vokietijos labui.

Į tai Hitleris visas drebėda
mas suriko:

— Kaip jūs drįstate tai sa
kyti. Ar manote, kad-ąš- neko
voju už Vokietiją? Aš visą 
vo ' gyvenimą pašvenčiau 
kietijai!

Guderiano planas buvo

sa-
Vo-

at-
mušti sovietų ataką- prie Arns- 
wald ir išlaikyti Pomeraniją, 

• kad dar galima būtų palaiky
ti kontaktą su Rytine Prūsija.

Tačiau sovietai jau buvo 
geresnėje,-padėty. Jie savo jė
gas prie Oderio galėjo kas 

- dieną sustiprinti--keturiom di
vizijom. Ir jei ataka šioj vie
toj -numatoma buvo daryti, 
tai reikėjo daryti greitai, nes 
sovietų pastiprinimai nesi 
liaujančiai buvo siunčiami 
šią vietą.
HIMMLERIS VIENAS 
NORĖJO VADOVAUTI

į

prie

rioje sakoma:
“Pirmąjį ’Pabaltijo, žemėla

pį ruošia • spaudai Pabaltijo 
vokiečių leidykla “Baitischer 
Verlag”. Vietovardžių ir..Lietu 
vos sienų užfiksavimo klausi
mais Lietuvių - Latvių Vieny
bės pirmininkas mag. hksį. Ju- 
lijs Bračs, kontakte. sgnPLB ų 

‘ Vokietijos Krašto valdybę,, ve 
da su leidykla platų, susirasi- w 
nė j imą, kurio išvadoje leidyk- • 
la padarė savo projektuoja
mame žemėlapyje keletą pa
taisų. Iš įvairių galimumų lei
dykla pasirinko, gana pąląnkų, 
nors ne palankiausią, iketu- 
vai galimumą -ir žemėlapiu į- 
braižo 1939 m. Lietuvos fak- 

' * J į 4 * • . • 

tiškas sienas su Vilniaus kraš 
tu,—bet—be Klaipėdos Krašto,— 
atžymėdama vis dėlto Klaipė
dos kraštą atskirai”.

Tremtis (73 nr.) visai, tei
singai rašo: - . .

“Šitaip rašoma mūsų bend
ruomenės biuletenyje. IJ, tos 7 - 
tos kiiklios "žinutės aiškėja., 
jog žemėlapyje reikėję pada
ryti keletą pataisų. Gi iš į- 
vairių galimumų leidykla pa
sirinkusi gana palankų Lietu
vai, nors ne 
braižy dama 
atbraižydama Klaipėdos sri
tį. t y

“Kitais žodžiais betariant 
Baltijos vokiečiai, kurie Savo
je spaudoje nedviprasmiškai 
reiškia viltis ateisiant f laikui, 
kada jie galės vėl grįžti j sa
vo gimtines* iš ne visuomet 
svetingumu pasižyminčio pa
bėgėlio gyvenimo, jau dabar 
pasiryžo. išleisti Baltijos vals
tybių žemėlapį. * Arba, papras
čiau tariant, ėmėsi nustatinė
ti sienas tų Jalių, kuribsė jie 
gimė ir’-gyveno, bet prie ku
rių likiminių klausimų spren- • 
dimo neprisidėjo . tiesidgiriiai, 
kaip tų šalių pHiečiai. Jei'jau 
kurie tam tikromis progomis 
reiškėsi, tai jau tik ne kaip tų 
valstybių piliečiai, bet kaip pi 
liečiai kitos šalies, ne višada 
rodžiusios draugiškumą' jau
noms Baltijos vilsty1>ėms.JTai 
gi tie kilminiai Baltijos vokie
čiai ir šiandien, inhlamiesU iš
leisti Baltijos žėmėtipį ir 
stengdamiesi .vienaip ki
taip nustatyti Baltijos 'sienas 
(šiuo atveju Lietu voš),s4šreiš-

palankiausią, j- 
Vilniaus sritį ir

ii)

Vasario 13 dieną pas Hitlerį 
įvyko lemiama konferencija. 
Jo, e dalyvavo be kitų kariškių • 
Himmleris, 6 šarvuotos armi
jos vadas gen. Dietrich ir arti 
imiausias Guderiano bendra- 

' darbis en. Wenck.
.Guderian nusprendė

Himmlerio štabo atakos me
tui priskirti gen. Wenck ir 
kad jam tikrumoje būtų pa
vesta operacija, nes Himmle
ris nieko nenusimanė kariška
me dalyke, paskirti ataką vė
liausiai vasario 15 dienai. Hit
leris -ir 'Himmleris tam projek
tui pa'sipriešino, nes manė, 
kad tas sumažins Himmlerio 
autoritetą. Jo nuomone reikė
jo ataką atidėti vėlesniam lai
kui, nes benzinas dar nebuvo 
galutinai išdalintas armijai.

— Mes begalime laukti, kol 
'sovietai smarkiai sustiprės, —
pareiškė gen. Guderian.

— Aš neprileidžiu to, kad 
jūs negalite laukti — atkirto - kia savo laikyseną,, ^jjųdžia- 
Hitleris.

— Gen. Wenck turi būti pri 
skirtas prie Himmlerio štabo, 
kitaip nebus jokios garantijos, 
kad ataka pasiseks, 
kalbėję Guderian.

— Himmleris 
ra didelis pats 
ataką,— šaukė

— Himmleris

toliau .

užtenkamai y- 
vienas vesti 

Hitleris.
neturi prityri

mo, nei štabo, kuris vestų ata 
ką. *Stai kodėl reikalinga pri
skirti gen. Wenck.

— Aš jums draudžiu galvo
ti,- kad Himmleris nesugebės 
vienas atlikti tą uždavinį.
HITLERIS PRALAIMI

Dvi valandas buvo ginčija
masi dėl šio klausimo. Hitle
ris vtsas paraudęs rš—pykčic, 
drebėdamas visu kūnu, nega
lėjo susivaldyti. Jo akys buvo 
iššokusios iš kaktos smilki
niuose gyslos buvo subrinku
sios. Gi Guderian laikėsi šal- 

' tai.Galųtinai Hitleris pasida
vė.

(Nukelta į 7 psl.)

mą toli gražu nė ^gimtinių 
Rytuose” interesais, beto'fclgia- 
si kaip tasai svetys, 'ėmėsi 
namo remonto bei pertvarky
mo “pagal savo skoni”. - * < 

“Būsimas Europos valstybių 
sienų nustatymas bus atlieka
mas ne tuose kraštuose buvu
sių tautinių (ir dargi nežy
mių) mažumų. Numatomuose 
išleisti žemėlapiuose vienoki 
ar kitokių sienų fiksavimui at 
liekami tautinių mažumų, aiŠ 
kiai ^parodo Jų 'lūkesčius! ‘ O 
tatai kaip tik įdomu žinoti.

“Dėl to kažin ar tikslinga 
buvo užmegsti ryšį su 
žemėlapio leidėjais ir 
domėjimąsi sienų bei 
vardžių fiksavimu.”

štai prie' ko priveda 
kolaboravimai. Kaž koks Pa
baltijo komitetas lengva Šlr- 
džia sutiko vokiečiams atiduo 
ti Klaipėdą ir dar drįsta sa
kyti, kad jiataisymai buv#*

- mums palankūs.

minėto 
reikšti 
vieto-

■ • -t

visokie



VYRAI ŽEME

savo

KAI MARYTĖ ŽAIDŽIA SU KAČIUKU

mokytis savo

lei-

BŪKIT SVEIKI
PAGALVOK

ne-

, stovi iš

t

7////////Z

rūkuose. At- 
bet smagiai, 

vygė„e, rodos

Ji tokia 
kaip pa-

kad 
ner-

ri! ane 
aš esu skai-

Vaikų 
mielai 
ir da-

jami, padaro daugiau žalos, negu gero. Todėl 
Jais, pasitikėtinepatartini. Čia žmogus pats 
savaime turi semtis sau vaistus, kurie tikrai 
jam pagelbės, jei »jis .tik turės pakankamai 
valios.

Blogiausiu atveju, galima sakyti, išimti
niu . galima naudoti ir vaistų, kurie nervų

pa
po 

pa-

su- 
ne-

35 langelių
7

drauge ir jus, 
svetimi dėdės 

suvilioja nau-

krauju aplaistyta... Tai 
kuri pradžiugins mūsų 
širdeles. Tai .Lietuvos

kas mums į- 
jau niekas mums 

Mes patys viso-

Vaikučiai, jums kaip 
tote, Vienybė paveda 
skyrių,- pavadinta

CONN. Mūsų 
vaikų. Tai 

kolonija, 
lankome 

Mūsų mo-

.nepamirškite, kad, 
AMERIKA, Lietuva, 

New York, Grand 
Atlantas, Darius ir 
Baltijos jūra. Vil-

Gediminas, Aušros Var- 
- rašomi didžiąja raide.
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REDAKTORIUS JONAS RŪTENIS

PAJUDINKIME

mirčiai.
sandė

LAIŠKAS VAIKAMS
Mietf^auni skaityto/^?
šiandien mes esame tūks- 

čius kilometrų nutolę nuo sa
vo gimtosios šalelės Lietuvos.

žiaurus priešas pavergė ją, 
o mūsų šalies laisvę ir nepri
klausomybę po« kojom pamy
nė.

Mūsų šalies žmonės tremia
mi tolimajan Sibiran 
Bažnyčios paverstos
liais ir šokių salėmis,1 mokyk
los surusintos, mokytojai iš
tremti arba nužudyti, žodžiu, 
mes visko netekom. Mums be
liko benamių dalia, todėl 
šiandie viso pasaulio kampai 
pilni'skurstančių lietuvių. Jū
sų tėveliams, mokytojams ir. 
visiems kitiems tenka taiky
tis prię-svetimos šalies papro
čių ir dirbti neįprastus dar-, 
bus. Jums ■ patiems lankyti 
svetimas mokyklas ir tik re
tomis išimtimis 
gimtąją kalba.

Mus visus, ir 
mieli vaikučiai, 
kartais labiau
jenybėm. Mes kasdien mažiau 
ir mažiau besidomini savo pa
pročiais, dainom, gimtąją kal
ba — knygom.

Tremtyje, stovyklose, mes 
";buvom dar didesni skurdžiai, 
bet už .tad dažnai buvome 
sotūs dvasioje. Ten mes turė
jome lietuviškas mokyklas, 
vaikų organizacijas, knygas.

Todėl, mieli vaikai, giliai 
atjausdami savo kenčiančios 
tėvynės vargus, visomis—fėgo-- 
mis stenkimės išlikti lietu
viais —būdami ir gerais ame
rikiečiais.

Tikrieji amerikiečiai — lie
tuviai, čia gimę ir augę ar il
giau už mus gyvenę, būkime 
gerais draugais tiems, kurie 
pas mus atvyko. Mat šiandien 
mes, vaikai, turime būti dvi
gubais žmonėmis '— lietuviais 
iki pat savo jaunos širdelės 
gelmių ir gerais darbščiais,, 
tvarkingais šios šalies, kurio
je gyvename, piliečiais.
-Visa tai. ką duoda mums 

mūsų gyvenamoji šalis, per 
metų eilę, mes nejučiomis 
gausime. Išmoksime kalbą, pa 
žinsime papročius, pasisemsi- 
me ir kitų • mūsų širdims ir 
mūsų kūnui gėrybių. Gi tai, 
'kas lietuviška, 
gimta — 
nepapildys.
mis jėgomis turime tai saugo
ti, mylėti ir savo lietuvybės 
aruodėlį, savo valia, protu ir 
širdim pasipildyti. Todėl kur 
tik veikia lietuviškoji mokyk
la, nieko nedvejodami, ir daž
nai daug ko atsisakydami'beg 
te bėkime į ją.
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WAGNER THEATER
KASDIEN DVI FILMOS VOKIEČIŲ KALBA 

PASAULINĖ KRONIKA
JAUKI KINO TEATRO SALĖ

Filmos keičiamos penktadieniais visai savaitei 
c110 WYCKOFF AVE., BROOKLYN, N. Y.(

Kasa atidaryta 1 vai. kasdien. ' Tel. HE 2-2613
Patogus privažiavimas:

BMT Subway — Canarsie Linija iki DeKalb Ave. Stoties.

Savo mokytojus, ypač šian
dien, pamilkime vaikai, nes 
žinokite, o jūs tai gerai žino
te ir matote, kad mokyto.ai 
dažnai būdami fabriko darbi
ninkai, po sunkaus fizinio 
darbo gai net menkai atplau- 
tom rankom ir .pagrubųsiais 
pirštais skpba jums į talką. 
Jie aukoja savo poilsį jums, 
mano mieli vaikai, kad jūsų 
jaunose širdelėse neišdiltų 
Lietuvos meilė, kad jūs žino
tumėt jos istoriją, dainas, pa
pročius, kalbą ir visą visą kas 
lietuviška. Todėl mokytojų 
įstangas paremkite • ir

ma- 
ištisą 

VAIKŲ 
VIENYBE. Tai vaikų skyrius.
Mes, vaikai, esame šio sky
riaus šeimininkai. Todėl pra
šome rašykite, ko jūs labiau
siai pageidautumėt. Rašykite, 
kaip jūs žaidžiate, kas gero 
ir naujo jūsų mokyklose ir t.t. 
Daug daug apie* viską. 
Vienybės redaktorius 
viską skaitys, tvarkys 
lysis su skaitytojais.

Tad, anot mūsų dainiaus 
Maironio, “Pajudinkime vyrai, 
žemę“.

r
KLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

DR. JANINA SNIĘSKA 
(DANTŲ GYDYTOJA)

408 Jay Str. RoomJĮ06, 
kamp. Fulton Str. (miesto cent 
Ofiso tel. ^ULster 8-8789 
Namų tel. TAylor 7-8231

DR. VACLOVAS PAPROCKAS 
1357 Bushwick Ave. 

Ofiso tel. GLenmore 5-3094
Namų tel. GLenmore 3-4445 
(važiuoti Jamaica line iki

Chauncey St.).

PETER GUSTAITIS, Jr^ M. D

87-20 85th Street
Woodhaven, L. I

VALANDOS: 
9—12 ryte 
2—7 vakare 
susitarus 

irtadieniais visą dieną 
ir šeštadieniais po pietų 
uždaryta.

VALANDOS: r f
12:30 — 2 
6 — 8 -
ir susitarus

Sekmadieniai^ užtaryta

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

Atsiminkite, vaikai — BAL
TIJOS jūra. Į ją mūsų didin
gasis NEMUNAS visų Lietuvos 
upių-vandenį ’atvaro, o jis 
skui‘ susimaišęs plukdosi 
visą pasaulį, skųsdamasis 
vergtos šalies vargais.

Dar kiek kantrybės ir
džiamės, va jau matot kalnus 
ir kalnelius, dar žemiau ir 
miestas: “štai ir Vilnius ant 
kalvos”...

VILNIUS! Lietuvos sostinė. 
Ana, Gedimino kalnas. Pilis. 
Katedra. Trijų Kryžių kalnas. 
Aušros vartai. Ir daugybė 
bokštų. Valio! Jau leidžiamės.

Ar jaučiate, vaikai, kaip 
mūsų lėktuvas traukia mus 
į žemę? O žemė, tai mus no
ri apglėbti pamyluoti, tary-_ '
tum mūsų mamytė.
gėja ir tokia graži 
saka...

Iššokę iš lėktuvo 
kime saują žemių ir 
me .ją savo lūpom.

upių vardus rašome didžiąją 
raide.

Beilsėdami pasirašyki! šiuos 
žodžius į savo sąsiuvinius ir 
paprašykite savo tėvelio ar 
mamytės, kad jie patikrintų, 
ar gerai parašėt. Iki. Pasima
tysime^..... _

DR. BLADAS K. VENCIUS
(DANTŲ GYDYTOJAS)

499 Grand Street

DR. A. PETRIKĄ

VALANDOS:
'9 — 12 ryte 

2 — 9 vakare.
Penktadieniais uždaryta 
Tei. Ofiso STagg 2-0706 
Namų — Jamaica 6-3834

AR ZINAI TU TĄ ŠALĮ...
Rūtenis 
tą šalį, 
žalios, 
ir leli.os — 
daržely? 
tą šąli, .

Jonąs
Ar žinai tu 
kur rūtelės 
kur rūtelės 
kiekvienam 

-Ar žinai^u
kur debesėlių liūliuos 
saulužėlė ritinėjas,,....

;—kaip .dukra motulės?
Ar žinai tu tą šalį, 
kur' smuikeliai rymo, 

*. kur kiekvienas dobiliukas 
kvepia. ant arimo?

Aš esu' nežinomas skaičius.. 
Jei mane padauginsite iš. 2, 
gausite dvigubai tiek, o jei 
dar .pridėsite 6, aš būsiu jums 
reikalingas, jei važiuosite po
žeminiu traukiniu iš Brook- 
lyno į Manhattan, bet jei ma
ne dalysite pusiau, tai vieną 
mano dalį galėsite kramtyti, 
kad ir visą dieną, o iš kitos 
atėmę 3, gausite 
žinomąjį. Koks 
čius?

Nusibraižykite
keturkampį. Viršutiniuose 
langeliuose gulsčiai įrašykite 
Lietuvos miestą. Toliau nuo 
viršaus į apačią skaitykite: 
Blogas žmogus, matas, me
džio dalis, jausmas gyvulio 
ginklas, vabzdys, vaismedžių 
vieta, bet taip, kad paskuti
nėje eilutėje gulsčiuose lan
geliuose gautumėt: SSSSSSS.

Šarada

LĖKTUVU.! LIETUVĄ
Pirmoji pamoka

Vaikai, susitariam ir aplan
kom savo gimtąjį kraštą. Ir 
žinot , ibio? — kad greičiau 
būtų — lėktuvu!

Matau, kaip jūs visi išsižio
jo!, ir netikit man, kad tei
sybę sakau...

Tiesa, mes vaikai, tai ne
galėsime įvykdyti tikrovėje, 
bet už tad mes galime drąsiai 
leistis kelionėn mintimi.

Taigi sutarta: Skrendam! 
Tieskitės ant stalo -žemėlapį 
ir negaišdami pradėkime ke
lionę.

Jau. Aš jau pasitiesiau.
Acha, AMERIKA... tolimas 

žemynas. Toli tai' nuo kito di- 
■ deįio žemyno — EUROPOS, 

kuriame ir musų miela LIE
TUVA.

Teisybė, šiandien ji paverg
ta ir skriaudžiama ir vargu 
ar Lietuvos vaikai, kad ir 
■mintyse gali leistis į panašias • 
keliones. Mes gyvename lais
vės šaly. Čia viskas mums 
leista, tad tik pasiryžimo ir 
greit būsime ten.

Pirmiausiai rinkimės į di
džiausią pasaulio įmestą New' 
Yorką. Susitiksime didžiulėje 
stotyje Grand Central, o iš 
čia samdomės autobusą ir lei
džiamės į aerodromą.

Tikiuosi, kad tokia 'kelionė 
visiems patiks, o ypač patiks, 
kai pasieksime senutės Euro
pos krantus, leisimės jos mė
lyna padange gimton šalin.

Ko jūs virpat, vaikai? Argi 
tai baisu? O, ne... lietuviui ne- 
tur būti baisu. Lietuvis jau 
seniai yra nugalėjęs klastin
gąjį Atlantą. Pamenat — Da
rius ir Girėnas. Tad sėdam ir 
mojuokime Dėdei Šamui iki 
pasimatymo.
, Jau neriam. Jaučiate, vai
kai, kaip lėktuvas, lyg neno
romis atsiplėšia nuo žemės ir 
paskęsta Atlanto 
rodo, kiek supa, 
tartum močiutė 
net liūliuoja:

“Užmik, užmik saldžiai, 
saldžiai miegok“...
Kas taip? Atrodo, lyg saulė 

šviečia, lyg kažką imame jaus 
ti po savo kojom? Taip; Tei
sybė. Tai žemė. EUROPA.

Sudiev, Atlante. Tu nuga
lėtas, dabar mes liūliuojame 
virš daubų ir kalnų, didelių 
miestų ir mažų miestelių į 

‘ Nemuno šalį — LIETUVĄ.
Štai ir vėl kažkokia mėlyna 

juosta, nejaugi mes grįžtame 
atgal?
mas, neaprėpiamas.

Nenuogastaukfte, •
Mes tikram kely — 
jos jūra, kuri nuo
vo geltoną gintarą, 
auksą,, beria į smulkutį baltu
tėli smėlį, .

pasisem- 
palieski- 

. Juk tai 
šventa žemė, mūsų brolių ir
seserų 
žemė, 
jaunas 
žemė.

Pailsėję leiskimės, vaikai,' 
pėsti ir važiuoti ir aplankysi
me visus Lietuvos sostinės 
VILNIAUS kampelius.

O dabar kantrybės ir ra
maus .poilsio.

Tiesa, 
žodžiai : 
EUROPA, 
Central, 
Girėnas, 
nius 
tai
Kodėl? Todėl, kad tai vardai, 
o visų žmonių, miestų, kalnų.

STAMFORD 
čia tik penkiolika 
nedidelė lietuvių 
šeštadieniais mes 
lietuvišką mokyklą,
kykla jau veikia treti metai. 
Esame pradėję antruosius 
mokslo metus. Mokykloje be 
tremtinių vaikų yra ir čia gi
musių lietuviukų. Juos moky
tojas praiftokė skaityti ir kal
bėti. Mes visi esame ^kautai. 
Esame pasidalinę į dvi skil
tis: mergaičių — kregždžių ir 
berniukų — lapinų. Praeitas 
metaiš lapinai, vadovaujame 
Gravydžio Rutkausko, o mer-^ 
gaitės — Nijolės Stadalnikai- 
tės, | suruošė puikias metines. 
Programoje be iškilmingos su 
eigos buvo vaidinimas. J. Rū- 
tenio ' parašytas vaizdelis 
“Laisvės kelias“, šiais metais 
ruošiamės vaidinti to paties 
autoriaus “Sauliuko knygos”.

Gražvydas
BROOKLYN. N. Y. Per tris 

Karalius mes, Maironio vardo 
mokyklos mokiniai turėjome 
gražią iškilmę — Kalėdų eg
lutę su programą. Algis 

Red. prierašas. Algi, para
šyk plačiau apie tai.

Vaikų Vienybės redaktorius 
kviečia visus mieluosius vai- 

* kų bičiulius ypač rašytojus 
ir visus vaikus bendradarbiau 
ti Vaikų Vienybėje. Raštus, 
korespondenciją, mįsles, gal
vosūkius, juokus siųskite šiuo 
adresu: Jonas Rūtenis, 25 
Wardwell St. Stamford, Conn.

r

(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 So. ’ 4th Street

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

Tel. EVergreen 7-6868

i

SAMUEL A. HERMAN
Dantų Gydytojas 

Kalba vokiškai ir rusiškai.
120 West 59 Street New York City, N. Y.

Tel. Columbus 5-7427

DR. A. S. KASHLANSKY
DANTŲ GYDYTOJA

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

gerą vardą.

BROOKLYN 11, N. Y 
2-4329

340 GRAND STREET,
STagg

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

Mūsų firma be vardo, už tai mūsų 
prekės turi

Dr.'S. Biežis : jkurios yra transliuojamos šeštadieniais nuo 4,45 iki B,3 9 va-
landos iš stoties WEVD (1330 klc. — 5000 W).

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

DR. ANNA MESSING
* . k Gydomoji kosmetika

(Odos m priežiūra, pašalinimas visų odos defektų, spuogų, ’' 
gyvaplaukių, eleetrolyzas, veido išlyginimas).

Kalba prancūziškai, lenkiškai, vokiškai ir rusiškai.
130 West 57th St., New York City, N. Y. Tel. PL 7-1282

J*au 10 metų, kai visi klauso

LIETUVOS ATSIMINIMŲ 
radijo valandų,

Kairėje, E-lytč
Viršuje, M-arytė
Apačioje dvi W-jų 
tiesų
Dar pridėk -1-elytę
Vidury akytę
Ir sujunk kartu, gyvulys 
esu?

vanduo neužmato- 
Kas tai?

vaikai, 
tai Balti- 

amžių sa- 
kaip

KAS YRA NERVIŠKUMAS IR 
KAIP GYDYTIS 

, žmonėse nuo seniai yra manoma,' 
.nervai esą pakrikę, kad gyvenama šalia
vingų žmonių. Panašiai galvojančių dar .ir 
šiandien yra. Betgi tikrovėje nerviškumas, 
kaip posakis, yra taip neaiškus, taip palaidai 
vartojamas, jog daugeliu atvejų nustoja net 
paviršutinės reikšmės.

žmogus «gali sirgti bet kokia liga' i§* 5
tų, kurios yra žinomos ir nežinomos, betas' 
nelemtas nerviškumas yra kaltė toms- vijoms 
ligoms, kurias kiekvienas^ sau palankiai iš
siaiškina, dažniausiai savo patogumui. £išlęu, 
panašiais atvejais nieko gero negalima tikėtis.

Yra ligų, kurios tiesioginiai arba ’* kaip 
atskiras^ simptomas, gerokai sutrukdo norma
lų nervų sistemos veikimą, kurį irgi papras
tai vadiname nerviškumu. Pastaraisiais atsiti
kimais esti duomenų , kurie turi mokslinį 
pagrindą ir yra aiškiai įrodomi. Čia jau ne 
migloti spėliojimai, bet patikrinti duomenys. 
Gydymas panašiais atsitikimais esti ^Išdidžiai 
surištas su ligos priežastimi. Kitaip sakant, 
jei pati liga pagydoma, tai tariamas nerviš
kumas savaime pranyksta. .Vienas ryškiausių 
pavyzdžių, tąi goiterio liga,’kuri visada pasi
reiškia aiškiu nerviškumu. Kai ji išgydoma, 
tai ir nerviškumas savaime, be jokįo gydymo 
pranyksta visam laikui.

Dabartinis aukštos civilizacijos gyvenimas 
iš kiekvieno žmogaus kasdieną reikalauja di
delio įtempimo, kurio • seniau, primityviais 
laikais, visai nebuvo. Toks nuolatinis įtempi
mas ilganiui perdaug išvargina mūsų nervų jautrumą sumažina, bet jie, pastoviai varto- 
sistemą, kuri pagaliau nebepajėgia veikti 
normaliai ir sudaro padėtį, jog žmogus tampa 
piktas, greit susijaudina, dėl menkniekio 

'pyksta, pasidaro paniuręs, nedraugiškas, 
retai net prieinama prie išsišokimų.

Visa tai sudėjus krūvon, gal ir pakanka
mai teisingai, vadiname nerviškumu.

Juo žmonija daugiau tobulėja civilizacijos 
srityje, tuo kasdieninis gyvenimas darosi pro- 
proporcingai komplikuotas. Praktiškai tai 
reiškia, kad kiekvinas žmogus turi atlikti 
daugiau pareigų, kurios dažnai reikalauja 
daugiau galvojimo ir rūpesčių. Viso to išva
doje susidaro tokia padėtis, kuri neretai žmo- 

, gų varo tiesiog iš galvos. Visa* tai įstato žmogų 
į nenormalų gyvenimą, kuris ne tik neneša 
^aimės, bet ir sveikatai yra kenksmingas.

Tokį gyvenimą gyvendami, ne tik sunau
dojame savo atsarginės pajėgas, bet neretai 
prarandame bereikalingai energiją, kurią ga
lėtume sunaudoti našesniam ir svarbesniam 
darbui.

Pagrindinis vaistas čia glūdi pačiame 
žmoguje. Nepasiduoti pralaimėjimams, nesi
leisti į blogą nuotaiką, sukaupti dvasios jėgas 
— šie yra pagrindiniai vaistai.

Nerviškumo priežasčių yra nesuskaitoma 
galybė, bet gerai žinoma, jog kontroliuojant 
save, viską galima pakreipti geroj on pusėn.

Kiekviena liga turį savo priežastį, kurią 
pašalinus, žmogus pasveiksta. Nerviškumo 
atveju reikia taipgi surasti tikrąją priežastj 
ir stengtis ją pašalinti. • Tegul žmogui biznis 
gerai vyksta, tegul jis gauna vėl pastovų dar
bą. tegul Jo rytojus bus užtikrintas, tai jis 
nebus nerviškas.

6 p .<L
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POVILANSKŲ BARAS IR RESTORANAS
SALĖ ŠEIMYNINĖMS PRAm6gOMS

* : 158 GRAND STREET
TeL EVergreen 4-9737 BROOKLYN, N. Y.

RESTORANAS IR BARAS
ĮVAIRŪS GĖRYMAI IR VALGIAI 

LIETUVIS VIRĖJAS, LIETUVIS BARTENDER1S 
31 So. 3rd St., Brooklyn 11, N. Y. 

Telefonas EV. 4-8719

7

ALBERTS
albert elice, Sav. 1920 m.

Didžiausias įvairių baldų išpardavimas
Miegamųjų ir gyvenamų kambarių baldai. Valgomųjų . 

kambarių baldai ir kiti rakandai.

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

246-48-50-52-54-56 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y. ‘
Telefonas EV. 7-4MT ,

i



HITLERIS. DARBININKAS RAŠO 
NEBOTUS DALYKUS.

(Atkelta iš
— Himmleri,

Hit- 
prie 
ra- 

tęsti

IRGI

dienos Vokieti-
pralaimėjimus ir

Wilhelm’/

5 psl.) 
gen. Wenck 
tavo štabą ir 

vadovaus atakai—pasakė 
leris. Paskui prisiartinęs 
gen. Guderian, jau kiek 
mesniu. balsu: — Prašau

. toliau raportą, ši vakarą ge
neralinis štabas laimėjo kovą.

Tai buvo' paskutinioji kova 
kurią gen. Guderian laimėjo. 
Bet jau buvo per vėlu. Ataka, 
kurią trečioji armija pradėjo 
vasario 16 dieną prasidėjo pa
lankiai, bet kitą dieną gen, 
Wenck, važiuodamas autostra
da Berlin Stettin, turėjo smar 
kią katastrofą. Gen. Krebs 
pakeitė jį komandavime.
HIMMLERIS 
PASIDUODA 

Sekančios 
jai nešė tik
tįk kovo mėnesį 
strasse nutarė užmegsti dery
bas su' vakariečiais. Bet jau 
buvo per vėlu.

Ribbentropo bendradarbio 
dr. Hess- bandymas Stockhol- 
me, pasibaigė be rezultatų. 
Reikėjo bandyti per Raudo
nąjį Kryžių. Bet tam reikėjo 
gauti sutikimas iš Himmlerio. 
šis gi tuo momentu sirguliavo 
gripu.

Guderian nuvykęs į sanato
riją stengėsi įtikinti Himmle-. 
rį, kad tokioj padėty, vienas. 

> žmogus negali užimti visas pa 
reigas: Reichsfurerio, policijos 
viršininko, vidaus reikalų 
ministro, Vistule armijų gru
pės vado. Visos tos pareigos 
ypatingai svarbios ir reikėjo, 

. kad atskiri žmonės jas užim- 
tų.

Ir jis pasiūlė jam atsisaky
ti nuo armijos komandavimo.

~ Aš negaliu to Hitleriui 
' pasakyti,— atsakė Himmleris.

— Leiskite, aš tai pasaky
siu.

Himmleris' sutiko ir Gude- 
rian pasiūlė Hitleriui i Himm- 
lerio vietą Vistule grupei ko-

(Atkelta iš 5 pusi.)
teisę imti po $1 už bonką, 
Jeigu ant kurio stalo jų būtų- 
labai daug. Iš manęs, arba tei
singiau prie mano stalo, nie
kas kamščio mokesčio nerei
kalavo. Taip • pat pirkau tie
siog iš baro vieną vyno bon
ką Saturnes ir sumokėjau 
$3.50. Tai nėra tokiu atveju 
aukšta kaina. Pas Darbininko 
korespondentus gėrimų kainos 
tikrai labai aukštos, betr jos 
matyt tokios aukštos pasidarė 
todėl, kad Darbininko kores
pondentai “sn” ir “Dalyvis” 
jas ir nuo savęs gerokai išpū
tė ir apibendrino tuos atvejus, 
kai kelneriai norėjo pasipini
gauti. Tai rodo tik kokias in
tencijas turėjo 
korespondentai.

Suprantamas 
“šviesos” N. M.
ir trūkumų. Jų neišvengiama 
niekuomet. Nėra - namų be 
dūmų — kaip teisingai sako 
lietuviška patarlė. Bet ir trū
kumus keliant, galima būti ob
jektyviu. Pa Sutkaitis

SCHOLES BAKING, Inc.
tiETUVISKA DUONA—GERIAUSIA DUGNU

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

532 Grand St. Brooklyn, N. Y.
Tel. EVergreen 4-S802

LEONA’S BAR & RESTAURANT

Darbininko

dalykas, kad 
sutikime buvo

JIeinrici, kuris 
pirmosios šar-

nepatenkintas,

manduoti gen. 
anksčiau buvo 
vuotos armijos 
tuose. Nors ir 
Hitleris sutiko.

Tuo momentu jis sužinojo iš 
Speer, kad Hitleris pasiryžo 
susprogdinti visus Vokietijos 
fabrikus, elektros stotis, gele
žinkelius ir tiltus, kad iš Vo
kietijos nieko nebeliktų. Speer 
prašė a atkalbėti Hitlerį nuo 
šio sumanymo. Bet Hitleris bu 
bo neperkalbamas..

— Jei karas bus pralaimė
tas, tauta irgi eis į pražūtį, 
tad nėra reikalo jai nieko iš
saugoti ir verčiau viską pa
tiems sunaikinti, nes ši tauta 
pasirodė per silpna ir ateitis 
išimtinai priklauso stipresnei 
rytų tautai. Tie kurie išliks 
iš kovų, bus menki, nes gerie
ji bus žuvę.

Į tai Guderian Hitlerini at
sakė,- kad vokiečių tauta turin 
ti pasilikti gyventi ir, nežiū- 1 
rint jo nepakeičiamo nutari-.! 
mo, ji gyvens, net jei viskas 
bus sunaikinta.

JONAS SUTKAITIS, 
Laikrodininkas. 

Parduodami nauji ir 
taisomi bei atnaujinami 

seni lalkrodžistl.
449 Grand Street, 

Brooklyn 11, N. Y.

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

EVergreen 4-9414

' WINTER GARDEN TAVERN, į
f . VYTAUTAS BELECKAS, savininkas i
\ BARAS, RESTORANAS, DIDELE SALĖ SUSIRINKIMAMS ?

VESTUVĖMS IR KITOKIOMS PUOTOMSI VISI KVIEČIAMI ATSILANKYTII 1883 MADISON STREET, BROOKLYN 27, N. Y.
L (Prie Forest Ave. stoties) (RIDGEWOOD) <
| TcL-EV. 2-9586 . ___ j

LIETUVIŲ RADIJO PROGRAMA
JUOZAS GINKUS, VEDĖJAS

ŠEŠTADIENIAIS, NUO 2 IKI 3 V AL. PP. 
t 'IŠ WWRL,*6000 kcl.

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

--------- -----

JOHN DERUHA, M. D.
■r Inkstų, pūslės, odos, kraujo, vidurių ir kitų ligų gydytojas.

1 Apžiūrėjimas ir kraujo tyrimas 3 dol. Priėmimo valandos 10-2 ir 4-9.
h . Mokslus baigęs Europoje. i

128 E. 86th ST^ 4 NEW YORK CITY
r Virš Lexington Ave. požeminio traukinio stotier. Lengva privažiuoti ii ' 

visur. Atskiri laukimo kambariai vyrams ir ■sioesrims [

Anthony Grigalis
KONTRAKTČRIUS

Namų statybai, taisymui, medžio 
darbaps. šingdiavimui. stogų 

dengimui, dažymui ir tt.
63-26z 53rd Drive,

MASPETH 78, N. Y.
. NEwton 9-3215J----------------------------- J

DeKALB TAVERN -r

VYNAS, LIKERIAI, ALUS
A. SINUS, sav.

352 Onderdonk Avenue
Brooklyn, / N. Y.

Lietuviai advokatai
ST. BREDIS, JR.

197 Havemeyer Street, 
BROOKLYN 11. N. Y.

EVergreen 7-9394

WM. J. DRAKE .
(DRAGŪNAS)

85-03 Wareham PI. 
JAMAICA ESTATES V N. Y.

•JAmaica 3-7722

ALFRED J. WENTZ 
225 S. 4th Street, 

BROOKLYN 11. N. Y.
EVergreen 7-8067

ANTHONY J. WESLAN
(VIŽL&NSKAS)

16 Court Street, 
BROOKLYN. N. Y.

MAin 5-1260

W. J. DOWNER
Pirmas lietuvis vaistinin

kas Amerikoje..
229 BEDFORD AVE.,
Brooklyn H, N. Y.

THOMAS MATAS
REAL ESTATE 
81 - Fox Street 

Waterbury, Conn.

ANTHONY MARTIN 
, RESTORANAS ir BARAS 

3759 N. 7th STREET, 
PHILADELPHIA, PA.

BROADWAY 
RESTAURANT

Geras maistas, įvairūs 
gėrimai

Charles GStokus, Sav.
(Daugiau, kaip 20 m. buvęs 

draudimo agentas)
154 East Main Street 

Waterbury, Con*.
Tel.: 3-9766

VISI Į BANKETĄ! .

1952 m. sausio mėn. 20 <L
, NEWARK, N. J. SV. JURGIO DRAUGIJOS SALĖJE

180 New York Avė., tuojau po dainų šventės, įvyksta

. Prof JUOZUI ŽILEVIČIUI
pagerbti

L_ BANKETAS
Bilietai iš anksto gaunami pas visus New Jersey lietuviš

kų parapijų vargonininkus. Bilieto kaina $3.00. Banketo 
pradžia 8 vai. vak.

Pagerbkime tąutai nusipelniusį žmogų.
į . Visus kviečiame atsilankyti.

Banketo Rengimo Komitetas.
-•

~S6TH^ST. CASIN0 TEATRAS™
210 East 86th Street BUtterfidd 8-0561 |

Nuo sausio 18 iki 24 d.
Emil Tannings film oje

i ALTES HERZ WIRD WIEDER JUNG _
sa Maria Landrock — Viktor de Kowa — Will Dohm — Eltsaberth

* fFUckemchildt — Harald Paulsen — Paul Hcnskcls
DIE HEIMLICHE GRAFIN

«u Marte Hardi — Wolf AI bach Retty — Elfridge Cfatzig — Paul

NAUJAUSIA SAVAITES APŽVALGA

JOSEPH LACHOWICZ
BARAS IR RESTORANAS

, ŠILTI VALGIAI IR ĮVAIRŪS GĖRIMAI
Kampas Bedford Ave. ir No. 4th St. Brooklyn, N. Y. 

Telefonas: EV. 4-8325

Telefonas: EV ergreen 7-7411
KLEEN KOL COAL CO.

LISAUSKO ANGLIŲ KOMPANIJA * <.
Anglys, Coke ir Aliejus

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

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

PHILIP BENDER
AVALINĖS KRAUTUVE ,

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

.. . Lietuviams ypač gerai žinoma-. 4^-
mūsų avalinės kokybe. -

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

Paminklai
J0S BERMEL INC-

' H. H. ALTHOFF, Prcs.
PAVYZDŽIAI IR ĮSTAIGA

PRIEŠAIS NAUJUS VARTUS Į ŠV. JONQ KAPINES
Kampe, Mjfaopolitan ir 8-th Street (Dry Harbor Road) 

MIDDLE VILE AGE, QUEENS COUNTY. N. Y.
Tel. DAvtnport~“6-2393 DAvenport 6-2633

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
JUOZAS GARŠVA

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

t Telefonas. EVergreen 8-9770 4

STEPHEN AROMISKIS
(ARMAKAUSKAS) 

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

MATHEW P. BALLAS FUNERAL HOME 
MATHEW P. BALLAS, 
i. » Direktorius 
660 GRAND STREET, 
Tel. STagg 2-5043

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

NOTARY PUBLIC

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

SHAUNS FUNERAL HOME
LAIDOTUVIŲ DlftEKTORIAl

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

ROGERS FUNERAL HOME
. P. RADZEVIČIUS, Direktorius ' 

Telefonas, STagg 2-4409
Koplyčia Laidotuvėms , . NOTARY PUBLIC

Visi šie laidotuvių direktoriai išnuomoja 
automobilius įvairiems reikalams

Tel. Virginia 9-3112

Matthew Mažeika
Gėlės priistatomos į bet kurią 

pasaulio vietą.
WOODHAVEN 21, N. Y.8015 JAMAICA AVĖ.,

(Skersai snuo Haven teatro)

SUTVARKOMI BIZNIO TAKSAI
Mes sutvarkome įvairių rūšių bei jurisdikcijų taksus: fe. 
deraiinius, valstybinius, municipalinius Jungtinėse Valsty
bėse ir užsienyje.
Adv. St. P. Zubavičius, kuris turi teisės’ praktikuoti bet 
kuriame Jungtinių Amerikos valstybių teisme, tvarko kny
gas bei rekordus pavieniams biznieriams, partneriams ir 
korporacijoms.
Patarnavimai atliekami ir laiškais. Be to, daromi asmeniš
ki vizitai bet kuriose įstaigose čia ir užsienyje.
Prašoma kreiptis angliškai ar lietuviškai, o aš suteiksiu 
sąžiningą patarnavimą^ T

STANLEY P. ZUBAWICZ (Zubavičius)
11L Ainslie Street, Brooklyn 11, N. Y.

Telefonas: EV. 4-3049 .

ALLIANCE CRYSTAL COCTAIL BAR
Kazys ir Alvina B ui vi d ai

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

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

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

MALONI VIETA SUSITIKTI PO DARBO

RESTORANAS IR BARAS
ĮVAIRUS GERYMAI IR UŽKANDŽIAI

Savininkas — mūsų tautietis GEORGE RACHUN 
MORGAN AVĖ. ir HARRISON PLACE, BROOKLYN, N. Y. 
_ • Telefonas: HY 7-9758
-- -------------------------------------------------- -------------------------------------

CAPP1ELL0 KRAUTUVĖJE
Galite gauti radijo bei televizijos aparatų, šaldy
tuvų, skalbimo mašinų, dulkių siurblių, prosų ra
šomųjų mašinėlių, dujomis bei aliejumi kūrena
mų krosnių (gas ranges), lovų, stalų ir kitokių na- 

. mų apyvokos dalykų.
Jau 36 metai, kai Cappiello sąžiningai tarnauja visiems 

savo klijentąms. ?
Visi Brooklyn© ir apylinkes lietuviai perka Cappiello 
krautuvėje. 1

Cappiello krautuvėje gaunamos . lietuviškos plokštelės. \

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

EVergreen 8-7848
i

- ______________________ s----------------------------------- -------- ;_______-J

NAUJAI ATIDARYTAS

JULIUS’ RESTAURANT
JULIUS DAUGMAUDIS, 

o -i *• Savininkas

ĮVAIRŪS GĖRIMAI. PIRMOS RŪŠIES MAISTAS
273 GRAND STREET, BROOKLYN 11. N. Y.

EVergreen 4-9533.

BEE HIVE - 
-RESTAURANT"
Wm. A. Aliukonis, Sav.

Alus, pirmos rūšies maistas 
Kviečiami svečiai, atvykę 

iš kitų valstybių.
56 High St., Nashua, N. H.

------------------------------------------- .... / —

r
JONAS PATAŠIUS—

žiedai, laikrodžiai,” -Jų tai
symas, kosmetika ir 

religiniai dalykai.
307 GRAND STREET

Brooklyn, N. Y.

' ROEBLING SUPPLY Co.
I. FISHMAN

Mes taisome viską, kas priklauso 
gaso pečiams. Parduodame naujus 
geso pečius žemomis kainomis.

Patarnavimas garantuotas.
244 ROEBLING SliREET,

BROOKLYN II. N. Y.
Telefonai: E V. 7-56^33

UL. 5-0083

--------------------------- ------------

A. ANDRIUŠKEVIČIUS
-

Laikrodininkas

Taisomi laikrodžiai, parduo 
darni laikrodžiai, žiedaj 
apyrankiai. auskarai ir t.t.

485 GRAND STREEJ
Brooklyn 11, N. Y.

' - A
5

DEGTINĖS 
KRAUTUVĖ

(Ray’s Liquor Store) 
Didelis įvairių rūšių degtinės 

ir vyno pasirinkimas.
Juozas ir Izabelė Misiūnai,

Savininkai
103-55 LEFFERTS BLVD. 

RISHMOND HILL, N. Y.
Virginia 3-3544

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

223 SECOND AVENUE,
Room 14

Tel. GR. 7-7697

TRIO RESTAURANT
AND BAR

Itališkas maistas. įvairus gėrimai 
SALE PRAMOGOMS IR ' 

SUSIRINKIMAMS
137 LEONARD STREET

BROOKLYN 6. N. Y.
EVergreen 2-8291 

------------------- —__________

AJARŲ ŠAKNYS
_____Ajarų šaknys gelb- 

sti nuo vidurių už- 
« i___ j kietėjimo, gerai
L veikia skilvį, pa-

\ deda pašalinti
'vjc dieglius, nėreika-

\ \ lingus pilvo ga
lo) * žus, paskatina ne- 

veikliuosius kūno organus ir 
taip pat naudinga mažakrau- 
jams. Mokslininkai sako, kad 
ajarų šaknys turi šių minera
lų: sulfuro, fosforo ir potasi- 
jaus. Visi šie mineralai reika
lingi žmogaus organizmui. _A- 
jarus galima gerti kaip arbatą, 
taip pat naudinga juos kram
tyti ir seiles ryti. Ajarų šaknys 
$2.50 svaras. Mažiau perkant, 
6 uncijos už $1.00.

ALEXANDER’S CO.
414 West Broadway 

South Boston 27. Mass.



VIENYBĖS KONCERTE,
Dalyvaus Gloria Swanson

Barbara Dadys, dainininkė, 
Voice oi America pareigūnė, 
gana sunkiai susižeidusi — iš
sinarinus’ ranką.

Br.-Bieliukas. Lietuvos Val
stiečiu Liaudininkų S-gos Cen 
iro Komiteto narys: buvęs tos 
sąjungos generaliniu sekreto
riumi, o tremtyje Centro Ko
miteto
L. Valstiečių Liaudininkų Są-

pirmininku, išstojo iš

V. Sidzikauskas šie mėnesio 
13 d. išvyksta į Europą, kur 
jis tarsis su Vliku ir. be to, 
dalyvaus vadinamame Euro
pos parlamente.

Polyna Stoškiūtė, buvusi Me
tropolitan 
tekėjo . už 
Ehren.

Povilanis, dirbąs
Universitete, su

Dr. Vyt.
Montrealio 
žmona lankėsi New Yorke.

operos artistė, Lš-
kitatsručio Felex

Vienybės koncerte, kuris j- 
vyks kitą sekmadieni, sau-io 
27 d., 4 po pietų, Webster Hall,

A. GUSTAITIS

son ir kitos teatro, radijo, te
levizijos bei> muzikos Įžymy
bės. . Pavyzdžiui, bus svečių iš 
Metropolitan operos, visa eilė 
NBC televizijos programų ar
tistų, keletas žymių dirigentų 
ir t. t.

Apie tai, kad Vienybės 
certe bus daug svečių iš 
eilės kolonijų, jau buvo 
ta. Dar verta paminėti,
pavyzdžiui, iš nedidelės Stam- 
fordo lietuvių kolonijos Į kon-

KITA SEKMADIENI c c
r kitos Hollywoodo garsenybės

*e
Koncerto programa jau se

niai skelbiama. Dainuos Algir
das Brazis, naujasis Metropo-

M. Sutkevičius, fotografas, 
neseniai atvykęs iš Vokietijos, 
J. Vilgalio lydimas, aplankė 
Vienybės įstaigą.

Adv. * J. Virbalis, jaunosios 
kartos veikėjas iš Plymouth, 
Pa., lankėsi New Yorke.

kon- 
visos 
rašy- 
kad,

llth Street ir 3rd Ave., New 
Yorke, dalyvaus garsioji Hol- 
lywoodo artistė Glaria Swan-

JOAN FRANCIS

ALGIRDAS BRAZIS

Po koncerto programos, kaip 
paprastai, bus šokama.
\ Koncerto bilietų kainos: 1, 
2^ ir 3 dol. Įsigijęs. už 3 dol. 
bilietą, gauna rezervuotą vie
tą. Į šokius 1 dol.

Vykstant požeminiais trau
kiniais, reikia išlipti Union 
Square, iš kur Į koncerto sa
lę vos pora blokų. '

Taigi, pasimatysime 
sekmadieni, sausio 27 d. 
po pietų, Webster Hall 
Yorke.

kitą 
4 v. 
New

litan operos artistas, Joan 
Francis ir k. Rašytojas A. Gus 
taitis, kaip irgi jau buvo skelb 
ta, skaitys savo vėliausius hu
moristinius kūrinius, kurie sa
vo linksmu turiniti tikrai vi
siems patiks.

praneša vi-
B. Bieliuko

Vienybėje,
11 d., nupa-

-M. Kupris, veikėjas iš Wil
kes Barre, Pa., buvo pakvies
tas į komisiją SLA nominaci
jų balsams skaityti.

Kazys Marma,
America ’ išlaidas 
šiomis dienomis iš 
pasitraukė.

.Nauja Tautininkų 
klubo valdyba certą atvyksta 

vienybiečių. Ii 
skrenda Sonia

PRAMOGOS
SUSIRINKIMAI

Voice of 
sumažinus, 
tos įstaigos

studijuojanDalia. Devenytė
ti Providence, R. i., mums pra-- 
neša, kad ji dalyvaus Vieny
bės koncerte, sausio 27 d.

Accounts

CLUB NOW 
Credited and 
Compounded 
» Quarterly

Latest 
Quarterly 

Interest-Dividend
A YEAR

On Regular Saving

JOIN OUR NEW ' 
CHRISTMAS

first of every

from the 
of a

Interest starts from the first of every 
month on sums from $25. to $10,000. 'f

Deposits made on or before January 10, April 5, 
July 10. and October 5 will draw interest

First of such months if left to the end 
quarterly dividend period.

THE

SAVINGS BANK
135 Broadway at Bedford Ave., 539 Eastern Parkway 

at Nostrand Ave. Brooklyn, N. Y.
YOUR DEPOSITS IN THIS BANK ARE FULLY 

INSURED UP TO $10.000.
Member Federal Deposit Insurance Corporation

ii:

F. Žostautienė, S. Abraitie- 
nės motina iš Richmond Hill, 
N. ^a savaitę išskrido į 
Chicago aplankyti sūnaus ir 
marčios.

Sausio 11 d. š. m. įvyko mėn. 
T.. Klubo susirinkimas, daly
vaujant vidutiniam skaičiui 
narių.

Aptarus klubo reikalus, bu
vo prieita, prfe valdybos rinki
mų.

T. Klubo valdyba šiems me
tams yra tokia: D. Klinga, 
pirm., P. Kyrius, vicepirm., VI. 
Pivoriūnas,, sekr., J. MasSįtis^- IŠ DŪMINĖS LŪŠNELĖS, 
Ižd., J.. -Pranckus,..fin. sekr., V. 
Alksninis ir K. Lesevičius, re
vizoriai. Į N. Y. Lietuvių Ta
rybą atstovais — A.<= Jurgėla 
ir K. Lesevičius.

Sekantis T. Klubo susirinki-
Balys Vyliaudas, mūsų laik- £mas ivY^s vasario 8 d..

gausus būrys 
Chicagos at- 

Boris. daininin 
kės Joan Francis motina ir
k.

Kaip jau buvo rašyta, Vie
nybės koncerte bus ir staig
menų, bet apie jas tuo tarpu 
nerašysime, nes tuo atveju 
nebūtų staigmenų...

Sausio 18 d. 7:30 vai. vaka
re. Logan Inn (Mikalauskie
nės) salėje, 3296 .Atlantic Avė. 
kampas Logan St. Brooklyne 
šaukiamas Didžiojo New Yor
ko 
kų, 
me 
nis

lietuvių namų savinin- 
Brooklyn and Queens Ho- 
Owners, Ine. narių 
susirinkimas.

DĖL ^STRAIPSNIO APIE 
ĮAAUDININKU POZICIJĄ

L. V. Liaudininkų Sąjungos 
Centro Komitetas 
suomenei, kad 
straipsnis, tilpęs 
š. m. sausio mėn.
sakoja grynai paties autoriaus, 
tai yra B. Bieliuko, asmeniš
kai užimtą poziciją kai kurių 
asmenų, organizacijų ir ne
skelbtinų faktų atžvilgiu ir 
nieko bendro neturi su L. V. 
L. S-gos ir jos Centro Komi
teto nusistatymais. Ee to L. 
V. L. S-gos Centro Komitetas 
buvo, yrą ir bus visuomet prie 
šingas asmenišįp sąskaitų 
spaudos puslapiuose' suvedi
mui, organizacijų tarp 
pjudymui ir diskretiškų 
nediskretiškam spaudoje 
bimui.

*L. V. L. Sąjungos Centro Ko
miteto pavestas.

Henrikas . Blazas

savęs 
žinių 
skel-

J •

meti-

raščio' skaitytoj as^Tr bičiulis, 
ALTS pUfflp^o skyriaus susi
rinkime, įvykusiame praeitą 
šeštadienį, skaitė įdomią' pa
skaitą. - .

&

J. Ginkus.. K. Krulikas,' 
Kiaunė, Jankus ir Tysliava su 
caro naująją šių metų ALTS 
pirmojo skyriaus valdybą.

Vyt. -Stanciką, žinomas lais
vės kovotojas; iš Švedijos at
vyko į New Yorką. žada apsi
gyventi Chicagoje.

Jonas Atkočius praneša, 
kad po futbolo rungtynių, ku- 
.rios įvyks sekmadienį,- sausio _ 
27'‘d? 2:30 Artic Ovai aikštėje, 
visi lietuviai futbolininkai vyk 
sta į Vienybės koncertą.

Dail. V. K. Jonynas, neseniai 
atvykęs iš Europos, pastoviai 
apsigyveno, 188-34 87 Drive, 
Jąęnaica, N. Y.

A. šaiaviejienės namuose, 
Jamaica, N. Y., įvyko jaukus 
jos bičiulių pobūvis, kuriame 
dalyvavo: Sofija Shedlow, Ona 
ir Pranas Jakščiai, Amelija ir 
sūnus Vladas Sinusai, 
Alison ir šalčiai.

Grace

ATSKRENDA...

Sonia Boris, dainininkės 
Jcan Francis motina taip pat 
dainininkė, atskrenda iš Chi
cago 
certe, 
27 d., 
Hali.
New’ York.

dalyvauti Vienybės kon- 
kitą sekmadienj, sausio 

4 vai. po pietų, Webster 
11 Street and 3rd Avė..

Fasolino Memorials
Fank Fasolino, Sr, 
Ernest Fasolino,

GAUNAMI ĮVAIRIAUSIO

Savininkas
Biznio 'vedėjas.

STILIAUS PAMINKLAI, 
IR STATULOS. ’

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

* .

Darbas atliekamas artistiškai, sąžinin
gai ir prieinamomis kainomis*'

Pasirinkimas neribotas. Tik reikia aplankyti Fasoliao 
Memorials paminklų parodas...
DIRBTUVĖ IR PARODA:

79-12 METROPOLITAN AVE., MIDDLE VILLAGE, L. L

suskaičius

Tarybos
baigėsi.
balsus,

K. B. Kraučiūno satyriškų ei
lių, tinkamų deklamavimui ir 
dainavimui, rinkinys.^ ši įdomi 
Lietuvos ir Amerikos lietuvių 
gyvenimą--vaizduojanti knyga 
teparduodama po 1 dol. Užsi- 
sakykite. Pinigus autoriui ga- 
lėsite pasiųsti ir vėliau, kai į- 
sitikinsite, kad knyga verta do 
lerio. Rašykite: K. B. 
ciunas. Daynard Drive, 
ton, Conn.

N. J., 
salėje, 

di-
VALSTIJA AR VALSTYBĖ? 66-86 80th STREET, MIDDLE VILLAGE, L. L

Krau-
Can-

Sausio 20 d. Newark, 
šv. Trejybės parapijos 
207 Adams St., įvyksta 
džiulė Dainų šventė, pagerbi
mui prof. Juozo Žilevičiaus, 
šventėje dalyvaus Bayonnės, 
Elizabetho, Harrisono, Linde- 
no, Newarko ir Patersono cho 
rai. Ro programos šokiai.SLA nominacijos 

ir jų rezultatai
SLA Vykdomosios 

kandidatų nominacija 
Komisijai
gauti tokie rezultata
Prezidentui:

W. F.. Laukaitis
F. J. Bagočius

•C. Kalinauskas
St Gegužis

Viceprezidentui:
P. Dargis
P;~ Gribienė

Sekretoriui:
. M. J. Vinikas
Iždininkui:

K. G u gis - .
J. Ginkus
A. S. Trečiokas

Čaplikas

607-

. 121

2.200
95

2,371

1 429
514
413
237

Daktarui kvotėjui:
- Dr. S. Biežis

Iždo globėjams:
E. Mikužiūtė 1.707
J. Maceina 1,869
A. Devenienė 747
J. Arlauskas 223
Būdvytis 243

44 4

Komisiją nominacijų

liavienė, M. Kupris ir 
vila.

Bronxc lietuviai

2.385
112 ■

bal-

Vaiš-

be 
vie-

Buvo pasaky-

Akermanas. J. Andri- 
ė, Ma 
Shla- 

P. Diksonas ir • Vienybės

Bronxo Lietuvių JDsmokratu 
Klubas taipsųaa>-turėjc Naujų 
Metų sutikimą, kuriame 
■klubo nariu, dalyvavo ir
tos bei apylinkės lietuvių. Va
karą atidarė ir jam vadovavo 
Adolfas ‘Bložis. 
ta eilė kalbų. Kalbėjo J. Ti 
kus, A.
jauskas, Amilė Diksonien 
rijona Jasevičienė. W. 
vis, 
agentas J. Kranklys.

šį jaukų Naujų Metų sutiki
mą rengė patys klubiečiai: 
Bronė Markūnienė, Marijona 
Jasevičienė, Marijona Marke
vičienė, Konevičienė, Pranas 
Markevičius ir K. Konevičius.

J. Kranklys

IŠNUOMOJAMA du gražūs me 
bliuoti kambariai rezidencinė
je Flatbush sekcijoje. Važiuo
ti BMT Brighton Beach linija 
ir išlipti Newkirk stotyje. 
Kreiptis: 630 Westminster Rd 
Tel.: UL9-4039.
IŠNUOMOJAMAS didelis kam
barys su virtuve, baldais ir 
pilnu Įrengimu dviem vyrams 
arba vedusiai porai gražiame 
rajone. 55 Van Siclen 
Brooklyn, 7, N. Y. 
rraica linija iki 
Avė. stoties.
IŠNUOMOJAMAS 

vyrui Ozone Park 
lefonas Michigan

s

* 
s
*
Į
*
*
5 
S

S
S
* 
s
*
*
1

Avė.,
Važiuoti Ja-
Van Siclen

kambarys 
rajone. Te- 

2-0720.

19

KLAIPĖDOS ATVADAVIMO 
DIENOS MINĖJIMAS

š:^m. - vasario mėn. 2 d.
vai. ” Maž. Lietuvos Bičiulių
Draugija ruošia Alliance Hall 
patalpose, 195 Grand Steet, 
Brooklyn,' N. Y. Sausio 15 die
nos aktą-minėjimą, su paskai
ta, menine dalimi

Visi new Yorko 
lietuviai maloniai 
čiami daly,’ vauti.

Vienybėje dažnai minima 
Amerikos valstijos (states)-.

■ Vienur jos vadinamos’, valsti
jomis, kitur — valstybėmis*. 
Pav., sausio 11d, Vienybėje K. 
S. Karpius savo skyriuje pa
kartotinai mūsų valstijas. New7• • o
York, Utah, vadina valstybė
mis. Reikia manyti, kad p. • 
Karpius, daugelį metų buvęs 
laikraščio redaktorium, žino 
skirtumą tarp valstijos ir val
stybės. Malonėkite paaiškinti 
kaip' »tikrai vadinti state — 
valstija ar valstybe.

Skaitytojas

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

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

ALBRECHT & KOELBER

ir. pobūviu, 
ir apylinkių 

yra kvie

si sekmadienį sausio 20 d. 
New Yorko Lituanistikos Ins
tituto Seminare (Apreiškimo 
parapijos salėje) skaito:

9 vai. A. Masiulis — Sena
sis lietuvių tikėjimas —. Vy
riausioji Būtybė.

10 vai. P. Jurkus — Lietu- 
vių liaudies menas.

State mūsų kalboje reiškia 
valstybę, ne valstiją. Ir Lietu
vių Kalbos Vadove, išleistame 
1950 m., sakoma: “Valstija . 
(nevykęs darinys), reikia var
toti valstybė,” — Vien. Red. . >

MAISTAS
QUALITY

* Pirmos 
Priimami

tuvėms

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

EVergreen 8-6322

PASINAUDOKITE ŠIA PROGA!

1952 m. sausio 20 d. SCHWABEN HALL,
474 Knickerbocker Ave., Brooklyn, N. Y.

BROOKLYNO OPERETĖS CHORO

METINIS KONCERTAS
Programoje: mišrus moterų ir vyrų chorai, Operos sol. 

Marija Nainytė-Dobužinskienė, pianistas Aleksas Mrozins- 
kas ir dramos artistas Vitalis Žukauskas, šokiams gros 
Joe. Thomas-Tamašausko orkestras. Pradžia 5 v. v. Bilieto 
kaina $1.25. Bilietai gaunami pas J. Ginkų, 495 Grand St., 
pas choristus ir koncerto dieną prie įėjimo.

*

MEAT MARKET 
rūšies mėsa.

užsakymai ves- 
ih kitokioms

puotoms.
Savininkai:

Cr. Shimanskas, 
Ch. Mitchell

483 GRAND STREET, 
Brooklyn 11, N. Y.

EV. 8-4608

DABAR jums siūloma tikrai žemomis kainomis Įvairiausių 
baldų—stalų, kėdžių, spintų, sofų, lovų, matracų ir t.t.

Pats didžiausias pasirtlžn"
Mūsų biznis yra seniai įkurtas ir todėl jis savo rūpestin- 

dnomas visiems Brooklyno 
DABAR.

FURMAT C0„
(Prieš Republic teatrą)

445 GRAND STREET BROOKLYN,-JN. Y
EVergreen 4-1530

gu patarnavimu gerai 
lietuviams. KREIPKITĖS

liKilii
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. VISI I DAINŲ ŠVENTĘ
1952 M. SAUSIO MĖN. 20 DIENĄ

NEWARK, N. J. ŠV. TREJYBĖS PARAPIJOS SALĖJE
207 Adams St. įvyksta didžiulė

DAINŲ ŠVENTĖ
Dainų švenčių organizatorius, 
sukakties proga

šventės metu pagerbiamas
60-ties metu

Prof. JUOZAS ŽILEVIČIUS
šventėje dalyvauja: Bayonnės, Elizabetho, Harrisono, 

Lindeno, Newarko ir Patersono chorai. Paskaitą skaito 
buv. Kauno Valstybinės Konservatori os direktorius prof. 
Kazys Viktoras Balkaitis.
Po programos šokiai, grojant Šauniam orkestrui. Bus. tur
tingas bufetas. Įėjimas: $1. Pradžia punktualiai 5 v. S. p. 
Remkime lietuvišką dainą. Visus kviečia atsilankyti.

šventės Rengimo Komitetas.

MIČIULIO RŪBŲ KRAUTUVĖJE
Jus 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 FOREMEN

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

(Green Ave. kampas, pirmame aukšte, vienas blokas nuo 
Gates Ave. stoties, važiuojant Broadway BMT Linija).
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