
Padhtud DIDŽIAJAI VIENYBĖS ŠVENTEI PRAĖJUS

v

V. Tysliavienės iniciatyva ir 
pastangomis, šių metų rudenį, 
spalių 12 d., rengiamas pirma
sis Pabaltijo tautų kompozito
rių simfoninių kūrinių kon* 
certas. *

W. F. Laukaitis, teisėjas, S- 
LA prezidentas, be to, vicepre
zidentas Povylas Dargis ir 
iždo globėjas Juozas Maceina 
dalyvavo Vienybės koncerte.

Jonas Aistis, poetas, buvo 
atvykęs į New Yorką ir ta pro
ga lankėsi Vienybės įstaigoje.

Jon^s Tareila, veteranas vei
kėjas iš Waterbury, Conn su 
žmona ir dukra buvo atvykęs 
į New Yorką ir dalyvavo Vie
nybės koncerte.

J. Kranklys, Vienybės agen
tas, praneša, kad jis atlankęs 
Vakselius, Poderius, Schultzus 
ir kitus laikraščio skaitytojus, 
kurie, be savo 
dar 
dui.

davė aukų
prenumeratos, 
popierių fon-

V. Jankaus-Strumskis,
Vyt. Jonynas, A. Bendo-kas, 

rius ir A. šalčius sudarė panlo 
šiamąją komisiją Lietuvių Kul 
tūros Namams statyti Brook
lyne.

Ona Menderienė buvo atvy
kusi iš White Sulphur Springs, 
N. Y. dalyvauti savo švogerio 
Leono Slavicko laidotuvėse.

B. Zinis, žinomas vietos biz
nierius, 64 metų amžiaus, stai
ga mirė sausio 29 d. Liko žmo
na ir dvi dukteris. Laidojamas 
iš Garšvos koplyčios šį šešet- 
dienį.

Ji išlaikė kvotimus 
gydytojos praktikai

apy- 
susi- 
kiek-

at- 
čia 
bei

Dr. Irena Tallat Kelpšaitė- 
Giedrikienė, prieš trejus me
tus su vyru, inžinierium Stasiu 
Giedrikiu, atvykusi iš trem
ties, neseniai Ohio valstybėje 
išlaikė- kvotimus medicinai 
praktikuoti Daktarė Irena, 
kaip ir daugelis lietuvių gydy
tojų, įsikūrusių Amerikoje, 
pradžioje susidūrė su gana 
sunkiomis kliūtimis, išplau
kiančiomis iš vietos jstatymų. 
Bet, sakoma, nėra kliūčių, ku- 
rįų žmogus nenugalėtų. Ypač

mišri. Buvo sunku nuspręsti, 
katrie sudarė jos daugumą — 
senieji, ar v naujieji lietuviai. 
Devenienės žodžiais, tai buvę 
vien šimto nuošimčių lietu
viai... ■

Tiesa, publikoje buvo ir ki
tataučių, net žymių muzikų 
bei teatralų. Bet ypač daug 
svečių buvo iš kitų, net toli
mų miestų. Publikoje buvo pa
stebėti Tareilai iš Waterbury, 
Conn., Vainiūnienė iš Phila- 
delphijos, V. Abeciūnas iš New 
Britain, Conn., Jurkūnai, Lenk 
taičiai ir keliolika ktų iveny- 
biečių iš Stamford, Conn., tei
sėjas Laukaitis, Dalia Deveny- 
tė iš Providence, X I., dr. Vi
leišis, Nanertaį, . Gražulienė, 
Mickevičienė, Kižienė ir kiti iš 
Hartford, Conn., Valaičiai, Ja
kimavičius ir k. iš Philadel- 
phijos, Cvirka iš New Haven, 
Conn. Liūtienė iš Harrison, N. 
Y. ir t. t.

žodžiu, visi dalyvavusieji bu
vo sužavėti Vienybės 
tu ,jos programa ir 
laikraščio metinės 
nuotaika.

koncer- 
bendra 
šventės

New Yorko Lietuvių 
Vaizbos Butas atgyja

Sausio f6 d. įvyko pirmasis 
šiais metais New Yorko Lietu
vių Vaizbos Buto .susirinkimas, 
kuriame nutarta pagyvinti su-r 
lėtėjusį organizacijos veiki
mą. Savo laiku New Yorko Lie 
tuvių Vaizbos Butas buvo vie
nas iš aktyviausių Amerikoje 
ir buvo apie save subūręs -per 
šimtą lietuvių biznierių, pro
fesionalų ir ekonomistų, bet 
karo metu jo veikimas buvo vi 
siškai sustojęs.

Lietuvos Generalinio Konsu
lo New Yorke Jono Budrio pa 
stangomis prieš metus New 
Yorko Lietuvių * Vaizbos Butas 
vėl atgaivintas, o p. Budrys 
išrinktas Garbės Pirmininku.

Kaipo vieną iš konkrestes- 
nių veiklos žygių Vaizbos Bu
tas nutarė remti Pasaulio Lie
tuvių žinyno išleidimą, kurį 
spaudai ruošti baigia Anicetas 
Simutis. Tame žinyne be kitų 
lietuviams naudingų ir reika
lingų informacijų bus adresai 
visų svarbesnių šiapus geleži
nės sienos esančių lietuvių 
draugijų, laikraščių, parapijų, 
profesionalų ir lietuvių biznie
rių, kurie panorės į žinyną 
įsirašyti, šiuo metu New Yor
ko Vaizbos Buto pirmininku 
yra Ksaveras Strumskis, sekre
torių — Pijus Bukšnaitis ir 
iždininkas — Juozas Ambra
ziejus. - .
MIRĖ L. SLAVICKAS

Sausio 20 d. mirė Leonas 
Slavickas, ilgametis Juozo Gar
švos įstaigos tarnautojas, su
laukęs 71 metų amžiaus. Liko 
žmona Ieva, dvi dukterys, Te
resė, Marijona Vėževičienė, 
brolis Boleslovas, seserys Mag- 
delena Velykienė, Petronėlė 
Treigienė, trys anūkai ir daug 
giminių. Laidotuvėms rūpinosi 
Juozas Garšva. Velionis kilęs 
iš Liudvinavo valsč., Marijam
polės apskr., atvyko į šią ša
lį, būdamas jaunas. K. P.

PRAMOGOS IR
SUSIRINKIMAI

Vasario 2 d. 4 vai. A. Ro- 
movėje, 4 Roebling St., Brook- 
lyne, įvyks spaudos konferen
cija. Pranešimą darys J. Bra
zaitis.

Vasario 2 d. 7 vai. vakare 
Alliance Hall, Brooklyne, įvyks 
Klaipėdos krašto atvadavimo 
minėjimas. Paskaitas skaitys 
pulk. Kraunaitis if* prof. Ben
derius, gi meninėje programo
je dalyvaus Vincė Jonuškaitė 
ir Henrikas Kačinskas. Po pro
gramos šokiai..

•
L. Taut. Akademinių Korpo

racijų Sambūrio visuotinas su
sirinkimas įvyks š. m. vasario 
3 d., sekmadienį, 5 v. p. p., 
Tautininkų Klube, 337 Union 
Avė. (prie Grand St.), Brook
lyn, N. Y.

Darbotvarkėje: Valdybos
rinkimas. Narių dalyvavimas 
būtinas. «

•Vasario 10 d. po pamaldų 
Apreiškimo Parapijos salėje, 
Brooklyne, šaukiamas Lietuvių 
Tremtinių D-jos susirinkimas. 
Bus renkama nauja valdyba 
ir svarstomi svarbūs reikalai.

vai. Ap-
salėje,

Vasario 10 d. 8:30 
reiškimo parapijos 
Brooklyne, įvyks iškilmingas 
Lietuvių Sporto Klubo “čarte- 
rio” įteikimas, dalyvaujant vi
siems sportininkams.. Po iškil
mių bus šokiai.

Vasario 13 d. 8 vai. vak. Da
riaus ir Girėno poste, Brook
lyne, 158 Grand St. šaukiamas 
legijonierių mėnesinis ir kar
tu specialus susirinkimas. ,

kalbos, 
progra-

šio kon

Dalis svečių Vienybės koncerte, praeitą sekmadienį. 
Is kairės: SLA Vykd. Tarybos nariai — iždo globėjas 
J. Maceina, vicepirm. P. Dargis, sekretorius dr. Vinikas 
ir prezidentas teisėjas Wm. F. Laukaitis.

Nei blogas oras, nei pikti lie
žuviai, kurie atkalbinėjo neiti 
į Vienybės koncertą, nesukliu- 
dė, ir praėjusį sekmadienį 
Webster salė “lūžo” nuo pub
likos: pritrūko kėdžių ir salės 
savininkai nebežinojo, kur jų 
gauti.

Kas būtų atsitikę, jeigu oras 
būtų buvęs gražesnis? Tikrai 
tada pusė publikos būtų pasi
likusi už durų...

Tai geriausias įrodymas, kad 
Vienybės koncertai yra 
New Yorko ir jo plačiųjų 
linkių lietuvių tradicinė 
tikimo vieta. Tą dieną
vienas jaučia pareigą vykti į 
Vienybės koncertą. Jis žino, 
kad meninė programa bus 
likta be priekaištų ir kad 
jis susitiks visus draugus 
pažįstamus.

Jei redaktoriui Juozui Tys- 
liavai išėjus į sceną dar. buvo 
keletas užpakalinių, kėdžių 
laisvų, tai, dar nebaigus j arni
ka Ibėt i, teko pristatyti net 
penkias eiles kėdžių, ir pavė
lavusieji jau turęjo remti sie
ną pečiais...

Senieji koncertų lankytojai 
žino, kad Vienybė juos neap
vilia. Publika mielai klausosi 
redaktoriaus Tysliavos 
kaip ir pačios meninės 
ipos.

Turiu (pažymėti, kad
certo programa publika buvo 
sužavėta. Tiek pianisto A. 
Mrozinsko . skambinimas, tiek 
rašytojo A. Gustaičio, dekla
mavimas, kurį jis dėl stipraus 
publikos juoko ne kartą turė
jo nutraukti, tiek dainininkės - 
Joan Francis dainavimas vi
siems patiko. Ypač ivsus. nu
stebino staigmena, Broadway 
ir televizijos žymi ^artistė 
Marietta Vore, kurt nemokė-J 
dama nė žodžio lietuviškai, 
taip gražiai padainavo “Aš bi
jau pasakyt, kaip tave aš my
liu...” Daugiausia pasisekimo, 
žinoma, turėjo Metropolitan 
operos artistas Algirdas .Bra
zis, šiuo metu žymiausias lie
tuvis dainininkas Amerikoje.

Koncerto publka buvo labai

IŠKILMINGAS
Lietuvos Nepriklausomybės Paskelbimo

34 METŲ SUKAKTIES

MINĖJIMAS
Sekmadieni, Vasario 17 d. ’ 

WEBSTER HALL, 11th St. ir 3rd Ave.,
New York, N. Y. . Pradžia 4 vai. po pietų

Koncerto programoje: ....- . *
ALGIRDAS BRAZIS, Metropolitan operos artistas 
VINCĖ JONUŠKAITĖ, buv. Liet. op. solistė 
OPERETĖS CHORAS, M. Liuberskiui vadovaujant 

Dainininkams akompanuos pianistas A. MROZINSKAS.
Kalbės: Adv. C. PAULIS, J. AUDĖNAS, 

K. BIELINIS, J. TYSLIAVA. .
šokiams gros Adomo Jezavito orkestras.

Bilietų kainos: $2.00, $1.50, $1.00.
Rengia NEW YORKO LIETUVIŲ TARYBA

Pikietavo Laisvę
Sausio 27 d. įvyko Laisvės 

šėrininkų suvažiavimas. ; Jiems 
sudrumstė nuotaiką liet, pat
riotų surengtas pikietas. Apie * 
20 jaunų vyrų su plakatais ir 
antikomunistinio turinio atsi
šaukimais tris 
jo prie Laisvės

•Laisvė jau 
savo .piknikus,
nančią vasarą Baltimorėjrir kt. 
Reikia tikėtis, kad vietos lie
tuviai — patriotai tai palaikys 
atmintyje ir, laikui., atėjus, 

^parengs pikietūs.
^M. Ruzgaitis

valandas budė- 
“kremliaus”.
pradėjo skelbti 
numatytus atei

PADĖKA
Aitvarų kvartetas nuošir

džiai dėkoja visiems jo suruoš
to N. Metų sutikimo svečiams, 
■programos dalyviams N. Boš- 
kuviš, St. Modzeliauskui, K. 
Vasiliauskui, J. Thomas ir jo 
orkestrui, ir mieliems talkinin
kams Vienybės ir Darbininko 
redakcijoms, J. Stukui, j r., p. 
D.. Klingai, SK Kontrimui, J. 
Mičiuliui, D. šulaičiui, p. Krei
vėnui ir p. Škabeikai. Jūsų vi
sų xfalyvavimas ir talkininka
vimas prisidėjo prie mūsų pa
rengimo pasisekimo. Visiems 
ačiū. Aitvarai

A YEAR
Accounts

CLUB WOW
Credited and 
Coin pounded

Quarterly

JOIN OUR NEW 
CHRISTMAS

Latest

Quarterly 
Interest-Dividend

first of SeveryInterest starts from the first of Severy 
month on sums from $25. to $10,000.

Deposits made on or before January 10. April 5, 
July 10, and October 5 will draw interest from the 

first df such months if left to the end of a 
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

ifliiilii
ALBRECHT & KOELBER

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

EVergreen 8-6322

Fasolino Memorials
Fank Fasolino, Sr., 
Ernest Fasolino, 

GAUNAMI ĮVAIRIAUSIO 
MAUZOLIEJAI

Savininkas
Biznio vedėjas.

STILIAUS PAMINKLAI, 
IR STATULOS.

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 Fasoli>o
Memorials paminklų parodas...
DIRBTUVĖ IR PARODA:

79-12 METROPOLITAN AVE., MIDDLE VILLAGE, L. L

66-86 Sūth STREET, MIDDLE VILLAGE, L. I

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

FASOLINO MEMORIALS
D A venport 6-1282

86-™ ST. CASINO TEATRAS
4-0257 
8-05 61210 East 86th Street BUtterfield

Nuo vasario 1 iki 7 d. į ■
PIRMĄ KARTĄ AMERIKOJE

“MENSCHEN, TIERE, SENSATIONEN”
Su Harry Piel — Gerhard Dammann — Eugen Rex — Carl
Elisabeth Wendt — Ruth Eweler A
“SCHWARTZ AUF WEISS”
Su Hans Moser — Paul Horbiger — Hans Holt — Hanni
Elfriede, Datzig Auguste Punkosdy - Alfred Neugebauer - The. Danegger 
NAUJAUSIA SAVAITES APŽVALGA.

Platen

Rosar
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u

■
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Founded in 1886 by 
Juozas Paukštis
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moteriai, kaip dr. jrena Tallat 
Kelpšaitė-Giedrikienė, tos kliu 
tys nepastojo kelio į tikslą. Ji, 
atvykusi čia, nė minutei nea
bejojo, kad anksčiau ar vėliau 
pavyks nugalėti tas kliūtis ir 
toliau tęsti savo profesijos dar 
bą. šiandien ji gali nuošir
džia^ didžiuotis savo laimėji
mu. Stasys ir Irena Giedrikiai 
atvyko pas savo sponsorius 
Vladą ir Izabelę Dilius, East 
Orange, N. J. Mat, inž. Stasys 
Giedrikis yra inžinieriaus Vla
do Dilio pusbrolis. Taigi, Diliai 

• nemažiau džiaugiasi, kad paga 
liau jų giminės tinkamai įsi
kuria naujoje tėvynėje. Gied
rikiai yra Vienybės skaitytojai 
ir nuoširdūs jos bičiuliai. Vie
nybės . personalas taip pat lin
ki sėkmės Giedrikiams, ypač 
daktarei Irenai, dabar gavusiai 
teisę praktikuoti

Iki šiol dr. Giedrikienė dirbo 
Newark© miesto ligoninėje.

Iš DŪMINĖS LŪŠNELĖS, 
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. Krau- 
ciunas. Daynard 
ton, Conn.

Drive, Can-

Maspetho žinios
Iš Vokietijos, gauta žinių 

kad Kazys Budris, maspethie- 
tis pakeltas į seržantus.

Maspethiečiai, Jonas Narvi
lą ir Vladas Kuliešius, ^atidarė 
garažą ir mašinų taisymo vie
tą, “Brooklyn Garage,” 19 N. 
Leonard. St., Waterbury, Ct.

Abu biznieriai buvę Mespe- 
tho Klubo nariai: Jonas Nar
vilą buvęs L. klubo vicepirm. 
MIRĖ J. LEKUTIS

Sausio 8 d. Bronxe mirė Vie 
nybės - bičiulis Jonas Lekutis, 
sulaukęs 68 metų.amžiaus. Ve
lionis paliko nuliūdusią^žmaT. 
ną -Nelę, tris sūnus Joną, tJuo- 
zą ir Albertą, tris marčias ir 
keturis arfukus. Atvykęs 1901 
m. į šią šaJL velionis buvo uo
lus visuomenininkas, priklau
sė įvairioms draugijoms ir klu 
bams ir t. t. Jis buvo draugi
jų organizatorius ir jų pirmi
ninkas. Laidotuvėse dalyvavo 
gausus Bronxo lietuvių būrys, 
jų tarpe ir Aušros Vartų para
pijos vikaras kun. prof. Ra- 
ŽSitis. Bažnytinių apeigų me
tu trys kunigai atnašavo mi
šias.* Po laidotuvių, visi daly
viai grįžo į Lietuvių Demokra
tų Klubo salę pietums, kurių 
metu buvo pasakyta eilė kal
bų. Kalbė o Juozas Ksčenaitis, 
Adolfas Bložis, J. Kranklys, W. 
Shlaves ir k. Laidotuvių apei
gomis rūpinosi Juozas šalins- 
kas. J. Kranklys-

Kas nori skaityti su jokia partija nesurištą laikraštį ir išgirsti objek
tyvų lietuvišką žodi visais svarbiais klausimais, tas skaito 8-10 puslapių 
savaitrašti. .

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
Nepriklausoma Lietuva turi daug rimtų bendradarbių visuose konti

nentuose ir duoda daug žinių iš visų lietuviškosios bendruomenės ir vi
sos žmonijos , gyvenimo sričių.

PRENUMERATA: metams visur 6 dol.. visose Amerikose — 5.50, 
Kanadoje — 5 dol. Už laikraštį galima mokėti dalimis — pusmečiais, 
ketvirtimis ir nuo to kaina nekinta.

NAUJAI ATVYKĘ Nepriklausomą Lietuvą gauna bargan ligi jie 
gauna darbo ir užsidirba.
ADRESAS: Nepriklausoma Lietuva, 7722 George St., Ville 
Lassale, Montreal, P. Q., Canada. •

AR JAU MATEI NAUJĄ MUSŲ ŽURNALO NUMERĮ?! 
KARYS yra vienintelis lietuvių karių-veteranų žurna- 
iYH.lv 1D nalas pasaulyje. Jame rašo gausus būrys žy
mių bendradarbių, jį skaito daugybė lietuvių visuose kon
tinentuose. Tai mūsų tradicinis vieningos kovos organas 
su visais Lietuvos priešais. nuo 1919 metų. Tai tautinės, 
krikščioniškos dvasios sparnuotas žodis, tai visų laikų lie
tuvių karių gyvenimo kovų ir darbo tikrasis veidrodys.

KARIO. Bičiulių telkimo vajus eina džiuginančia spar
ta. Mūsų vajus tęsis iki š. m. balandžio 1 d. Pavėlavusieji
— vargu begalės gauti .pirmuosius š. m. žurnalo numerius.

KARĮ prenumeruojant ištisiems metams, vienas puoš
nus, iliustruotas žurnalo nr. kainuoja*tik -33 ir pusė cen
to. Mūsų prenumerata 1952 m. nepakelta: metams — $4, 
pusmečiui — $2.50, perkant atskirais numeris — 45 c.

Prenumeratą galima įmokėti ir dalimis ($1, 2...).
KARYS pradeda leisti knygas: £. m. Lapkričio 23-jai

— “Lietuvos Kariuomenės kūrimosi ir Nepriklausomybės 
Kovų apžvalga,” o metų pradžioje—Erick Williams garsios 
knygos ‘/The Wooden Horse” vertimą, ši knyga jau spau
doje. Ji turės apie 200 psl. ir visą eilę iliustracijų. Kaina
— apie $2. Mūsų metiniai skaitytojai, iki balandžio 1 d. 
įmokėję visą prenumeratą, šią knygą gaus tik už $1. Tad

.dabar išsirašantieji žurnalą — siųskite $5, pažymėdami, 
kad $1 už knygą “Medinis arklys”. Jau išsirašiusieji siun
čia dar iki balandžio 1 d. . ' .

Kas remia KARĮ $5 prenumerata (žurnalas ir knyga), 
tas remia ir “Lietuvos Kariuomenės kūrtfnosi ir Nepri
klausomybės Kovų apžvalgos” išleidimą.

Nelaukdami nė dienos, visi rašome redak- ICARY^ 
cijai: 156 Steamboat Rd.. Great-Neck, L*. I., JYM.lv 1 O 
N. Y., arba adm.— 680 Bushwick Ave., Brooklyn 21, N. Y. 
Kas kartą paskaitė bent vieną mūsų žurnalo numerį — 
tas niekados nebesiskyrė su KARIU! < •

MAISTAS
QUALITY MEAT MARKET 

, Pirmos rūšies mėsa.
Priimami užsakymai v e sė

tuvėms ir kitokioms 
puotoms.

Savininkai:
• Cr. Shimanskas, 

Ch. Mitchell
483 GRAND STREET, 

Brooklyn 11, N. Y.
EV. 8-4608

PASINAUDOKITE ŠIA PROGA!
DABAR jums siūloma tikrai žemomis kainomis įvairiausių 

baldų—stalų, kėdžių, spintų, sofų, lovų, matracų ir t.t.

Pats didžiausias pasirinkimas
Mūsų biznis yra seniai įkurtas ir todėl jis savo rūpestin

gu patarnavimu gerai žinomas visiems Brooklyno 
lietuviams. KREIPKITĖS DABAR.

FURMAT C0.,
. (Prieš Republic teatrą)

GRAND STREET - BROOKLYN, N. Y.
EVergreen 4-1530

445

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

i--------------------------------------—-------------------------

E. P. MITCHELL CO.
d •

Manufactures of

FINE CLOTHES FOR MEN

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

------------------- -- -------------------1
(Green Ave. kampas, pirmame aukšte, vienas blokas nuo 
Gates Ave. stoties, važiuojant Broadway BMT Linija)

Dantų griežimas 
Užkliuvo už ūso 
Vokiečiai atkuto 
Pavasaris eina

JUOZAS TYSLIAVA
Prūseikcs bylai prasidėjus, 

— kaip ir buvo galima laukti, 
Laisvės ir Vilnies skiltyse pa
sigirs dantų griežimas.

Pavyzdžiui, Bimba rašo, kad 
Pijus Grigaitis ir Stasys Straz
das (pastarasis pakviestas liu
dyti Prūseikos byloje) — “du 
donosčikai, du. politiniai išsi
gimėliai...”

;“Bet,” -anot Bimbos, “plačio
ji . lietuvių visuomenė stovėjo 

„ir stovės su... Leonu Prūseika.” 
/ Taip rašo. Bimba dabar. Bet, 
ką jis apie Prūseika rašė anais 
“sklokos” laikais?
: Tik prisiminkime karikatū
rą Laisvėje, kur girtas Prūsei
ka guli po .stalu...

❖ ❖
' .Senovėje žmonės sakydavo: 

“Alus ne vanduo, kunigai ne 
piemenys?’

Saulė, kurią dabar redaguo
ja Amerikoje gimęs ir augęs 
kunigas, priešingai » kitiems 
mūsų -laikraščiams, retai kada 
kam šoka į akį, retai kada su 
kuo’ jį pasiginčija.

Bet Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės idėja, ypač jos pirš
liai tremtiniai, atrodo, šį kar
tą ir Mahanojaus Saulutei bus 
užkliuvę už ūso. Ji rašo:

“Mes seniai supratome, kad 
jokios bendruomenes, jokio 
bendro darbo negal bendrai 
vėsti tautininkai, socialistai 
komunistai ir katalikai. Jeigu . 
tie musu tremtiniai kitaip ma
no, tegu mano," bet tegu mums 
neinsąko>- kaip mums reikia 
Hiąnyti.”:,

V * *

.. Turingas anglių klodais Sa- 
.arĮp/ktaštąs' vėl- 'tampa karšta 
žarija' Vakarų Europos politi
kos 'rieškučiose.

kancleris Adenaueris 
pareiškė, kad -Bonno -Vokietija 
nė -nemananti dalyvauti. Euro
pos gynybos programoje, kol 
Saaro klausimas nebus išspręs

Bet, kaip tu jį, vaikine, iš
spręsi, kada prancūzai, ture- 

. darni 50 metų sutartį, tepra
dėjo ' kasti anglis.;.

Anglys, žinoma, neprotes
tuos, bet — ką pasakys milijo
nas • vokiečių, gyvenančių ta
me vieno tūkstančio' ketvirtai
nių mylių plote?

Tik atsiminkime 1936 me
tus, kai Saaro krašte įvyko 
plebiscitas...

Tik dabar pradeda ryškėti, 
kodėl prancūzai iš pat pradžių 
buvo priešingi Bonno Vokieti
jos dalyvavimui Vakarų Euro
pos valstybių sąjungoje. *

šiuo atve.u prancūzai rea
listai. » - Jie iš anl^to žinojo, 
kad ‘Vokietija bus tas |rečia- 

. sis, kuris, paprastai, laimi, kai 
du pešasi...

Visi vokiečiai,' nežiūrint jų 
politiško plauko/ yra įsitikinę, 

.kad tik Vakarams su Rytais 
pešantis, jie vėl galės dainuo-

* ti “Deutchland uber alles...”
• ’ Bet, atrodo, kad ir prancū-

zai'. neilgai šoks tą atbulinį, 
būtent, “alles uber Deutch- 
'and**,/ • .

bekaukti apie kai ku- 
^Ifa^’aihertkiečhis, kurie - an- 
jiąi,^iūlė.: okupuoti

JpeY^Tan^.dėMnitin^ ntetų?...

l”Tūo metu; kai čia, rytuose, 
barsukas,, nematydamas šešė- 
liQ,xįįhido atgal 4 olą, tai vi- 
duryaKariuosė jau pavasaris.

Bet/koks pavasaris?
Vėl -Išslliejufcl Ohio upė ap

sėmė ištisus ęiiestus taip, kad 
kąį- reikėjo su laivais 
plaukti, idant būtų galima iš- 
gefoėtl žmones, sulipusius ant 
stogų...

būdavo, Maironiui

SOVIETAMS PARYŽIUJE NEPASISEKĖ
Jungtines Tautos baigė darbą, priimdamos' sovietams nepalankias rezo

liucijas — Kodėl Krupavičius ir Brazaitis nesusitiko su Lozoraičiu?
Vienas Amerikos lietuvių 

savaitraštis paskelbė informa
ciją prieštaraujančią mano 
pranešimams. Pagal tą savait
raštį Lietuvos Diplomatijos še 
fas Min. St. Lozoraitis patekęs 
į JTO tik per Vliko delegacijos 
protekciją... jiems padedant...

štai, tau ir naujiena... Ji 
skamba kiek “shocking”... Vi
sų pirma Vliko delegacija — 
Mons. Krupavičius įr p. Bra
zaitis — visai LD šefo Pary
žiuje nematė — nerado reika
lo, o gal neturėjo laiko, su juo 
susitikti. Antra — ta Vliko de
legacija patį net visai JT Rū
muose nebuvo, o gal neturė
jo laiko ten nueiti ir susipa
žinti su JT Organizacijos dar
bais... ir jokių memorandumų 
nei JT šeštosios sesijos pirmi
ninkui, nei generaliniam sek
retoriui neįteikė, o tik nusiun
tė... 
kiu 
Įėjo 
eiti
neaišku.

Gal laikraštis turėjo galvo
je kokią kitą Vliko delegaciją,, 
tačiau pagal .visų žurnalistų 
dispozicijoje esančius sąrašus, 
jokia Vliko delegacija prie JT 
nėra ir nebuvo akredituota. 
Yra akreditavesi tiktai paskiri 
lietuviai žurnalistai: p. p.

per trečius asmenis. Ko- 
būdu Vliko delegacija ga- 
padėti Min. Lozoraičiui į- 

į JT pati ten nebuvusi —

g
g

JONAS MASIULIS 
Vienybės korespondentas

• Paryžiuje

Draugą ir Jonas

dr. Navakienė — atstovaujan
ti Nepriklausomą Lietuvą, dr. 
Bačkis —LAIC’ą, prof. Baltru- ‘ 
šaitis — Lithuanian Bulletin, 
pulk. Lanskorinskis ir A. Ma
ckevičius — Naujienas, E. Tu
rauskas
Masiulis — Vienybę.

šie asmenys turi JT akredi
tuotų žurnalistų korteles ir 
galj sesijos darbus sekti kaip 
žurnalistai ir kaip žurnalistai 
jie gali naudotis žurnalistams 
teikiamomis lengvatomis, in
formacijomis ir t. t.

Min. Lozoraitis sekė JT se
sijos darbus Paryžiuje, daly
vavo visoje eilėje posėdžių, bu 
vo priimtas oficialių JT vado
vybės asmenų ir tarėsi su į- 
vairių valstybių 
bei kalbėjo per 
kaip žurnalistas 
nalistų kviestas
kaip Nepriklausomos Lietuvos 
Diplomatijos šefas ir tuo titu
lu p. Lozoraitis gavo iš JT se
kretoriato — protokolo kvieti
mus posėdžiuose dalyvauti.

Ar tik ne žemo pavydo jaus
mas verčia kai kuriuos asme
nis skleisti prasimanymus su 
mintimi,: matomai,

o ne mes”... Tai bene dalies 
susmulkė,usios emigracijos dva 
sinio nusitrynimo ligos simp
tomai. < •

Vienybės skaitytojams, tur
būt, jau nusibodo korespon
dencijos iš JT^'darbų". Tikrai, 
tame 60 tautų babelyje ne
trūksta tuščios tauškalynės. 
Dažnai šalia beprasmių ginčų 
žaidžiama nieko nereiškian
čiomis ir jokių pasekmių ne
duodančiomis, . o kartais ir 
nieko neįtikinančiomis dekla
racijomis. Tačiau per visą tą., 
ermyderį dažnai pasigirsta ir 
TIESOS balsas Tiesos viešpa
tavimo laikotarpis dar neatė
jo, bet JT di 
tos TIESOS i 
singumą ir , 
žmonėms s-
taiką įgyvendinti. Tas idealas 
'dar dar toli, kaip Jono Biliū
no žiburėlis, bet reikia pripa
žinti, link jo ,einama, jis sie
kiamas.

(Nukelta į 4 psl.)

uguma rodo norą 
pekti, gerbūvį, tei 
laisvę tautoms ir 
keikti — tikrąją

Ibi'

GEN. EISENHOWERIS (kairėje) birželio mėnesio pabaigoje pasitraukia iš NATO 
vadovybės ir grįšiąs į Ameriką. Jo vietą užimsiąs gen, Alfred Grunther.

VASARIO ŠEŠIOUIKTOSIOS
MINĖJIMO IŠVAKARĖSE

JT delegatais 
JT radiją ne 
ar kaip žur- 
svečias, bet

Vyriausias vadas 
Atlanto laivyno

Elzbieta — naujoji Anglijos karalienė

Anglijos kara'lius Jurgis - VI 
mirė vasario 6 d. anksti rytą, 
miegodamas. Mirties priežas
tis — širdies priepuolis. Suve
renas buvo 56 metų amžiaus. 
Praeitą rudenį, jam buvo pa

daryta sunki plaučių operaci
ja, nuo kurios jis niekad kaip 
reikiant neatsigavo.

Princesė Elizbieta, 25 metų
•amžiaus moteris kuri šiuo me * burgho_ kunigaikščio. Tai bu
tu su vyru lankė britų koloni
jas Afrikoje, tapo Anglijos ir 
jos dominijų suverene. Apie 
tėvo mirtį jai buvo pranešta 
telefonu. Princesė, išgirdusi 
tą žinią, balsiai pravirko. Bet 
tuojau susitvarkė ir tą pačią

valandą pradėjo ruoštis grįžti 
namo. Ji pati įsakė paruošti 
kelionei lėktuvą.

Elzbieta yra pirmoji Angli
jos karalienė po Viktorijos, 
kurios valdymo metu buvo į- 
kurta britų imperija. 1947 m. 
lapkričio 29 d. ji ištekėjo už 
jūrų laivyno leitenanto Philip 
Mcuntbattan, dabartinio Edin-

Brangūs Tautiečiai:
Didvyriškas kap. Carlsen 

gis gelbint savąjį laivą sužadi
no jam viso pasaulfo širdingą 
dėmesį. Lietuvių tauta, žiau
raus bolševizmo bangų plau
nama, kovoja už savo buitį, už 
mūsų Tėvynės laisvą ateitį jau 
visą dešimtmetį. Bet jos bals- 
sas, atskirtas nuo laisvųjų Va
karų geležine uždanga, retai 
kada čia išgirstamas, nors 
kraujuose plukdoma, trėmimų 
ir vargo slopinama Lietuva 
desperatiškai šaukiasi Vakarų 
ir mūsų pagalbos, šaukiasi ne
nustodama vilties kovą laimė
ti.

Ir mes pagrįstai tikime, kad 
-Lietuva bus laisva. Dar nie
kuomet Lietuvos byla .laisvuo
se Vakaruose nebuvo sužadi
nusi visuomenėj ir vyriausy
bėse tiek dėmesio kaip šian-

zy-
RAŠO PROF. J. KAMINSKAS 

Tautos Fondo Valdytojas

taiką patikrinti taikiomis prie
monėmis yra palaidota. Vis 
didėjąs ginklavimosi rungty
niavimas, atrodo, ras paga
liau neišvengiamą išeitį nau
jam ginkluotam konflikte. Ja
me ir mes matome mūsų Tė
vynės išlaisvinimo galimumą. 
Nepabaigiamos ir be pasėkų 
kalbos apie taikos pasauliui

mi mūsų okupanto nusikalti
mai, Lietuva yra minima 
kaip pirmutinė Sovietų auka, 
patikrinimą terodo,. , kad viltis

“Mes neesame 
išdavikai”

Bet mes lietuviai, atvykę į 
Ameriką prieš kelis dešimt
mečius, arba dar tik vakar 
atsiradę šiame krašte, kurio 
vyriausybė ir visuomenė rodo 
tiek palankumo Lietuvos rei
kalui, neprivalome užmiršti, 
kad esame pirmutiniai ir pa
tys atsakomingieji Lietuvos 
laisvės kovotojai. Nei : valan
dai neprivalome užmiršti, kad 
-lietuvių tauta yra įvykių pa
statyta prieš likiminį sprendi
mą — žūtj ar išlikti. Mes tu
rime žinoti, kad su lietuvių 
tautos sužlugdymu žlugtų mū
sų broliai ir seserys, žlugtų 
mūsų tautos kultūrinis loby
nas, žlugtų pats tautinės' kul
tūros šaltinis ateičiai, tiek 
mums -visiems savas ir bran
gus.

Sukaupkime visas mūsų jė-

Lozoraitis priimtas 
i -TUKK prezidiumą

Tarptautinis Universalinės 
Kultūros Komitetas, įsteigtas 
prie Romos universiteto, sau
sio męn. 21 dienos, . posėdy, 
Prancūzijos Akademijos .rū
muose, išrinko min. Lozoraitį 
savo prezidiumo nariu. Itali
jos Užsienių Reikalų Ministe
rijos atstovas, buv. pasiunti
nys Lietuvoje bar. Di Giura tą 
proga tarė žodį, iškeldamas 
didelį lietuvių tautos vaidme
nį plečiant bei ginant vakarų 
kultūrą Rytų Europoje ir pa
brėždamas dabartinę sunkią 
Lietuvos padėtį. Min. Di Giura 
sveikino Lozoraičio išrinkimą 
dr prisimnė savo bendradar
biavimą su juo kaip su Lietu- ' 
vos Užsienių Reikalų Ministe- 
riu.

tume mūsų kovoj ančiai tautai

ti naujam -kūrybiniam gyveni- ■ 
mui, pagrįstam demokratijos 
pradais. Dėkimės į bendrąją 
laisvojo pasaulio kovą, kad - 
laisvė teisė ir žmoniškumas 
pakeistų smurtą, pavergimą, 
žmogaus žiaurų prievartavimą. 
Tuo patarnausim ir. mūsų 
tautai, jai skirdami geriausias 
mūsų pastangas. / ;'

Mūsų kovoje už Lietuvos iš
laisvinimą buvome vienin0. 
Išlaisvinimo siekdami, turime 
pasilikti vieningi ligi kova bus 
laimėta, šiandien labiau vie
ningi, kaip kada nors esame 
buvę. Yra mūsų -tarpe ir to
kių, kad mes tos, momento 
diktuojamas, vienybės kaip ir 
pradedame netekti. Laikiniai 
nesutarimai mūsų kovos vado- 

* ___ t

vaujančiame organe 
riausia.ame Lietuvos Išlaisvi
nimo Komitete, 
VLIKo ir mūsų pasiuntinių 
santykiai tiekia 
nėms progų sėti dezorganiza
ciją pačioj' mūsų visuomenėj, . 
puoselėti asmeniniais ar gru- 
piais interesais grindžiamas 
mintis ir viltis, bandyti mūsų 
jėgas skaldyti. Neleistinas pa- 
raustinis darbas, kai tyra Lie
tuvos byla, tautos krauju ir 
jos vargais išskaidrinta, yra 
reikalinga vieningų vyriškų 
pastangų ją ginti ir visos ga- y 
limos, viešumos.

(Nukelta į 7 psl)

šią savaitę Paryžiuje prasi
dėjo 
trys 
liai: 
ano

sensacinga . byla, kurioje 
žymūs politiniai pabėgė- 
Dimitrov (bulgaras), Di- 

(rumunas) ir pulk. Kawa-
lewsky lenkas),- įrodys 
nistams šmeižikams, 
nėra jokie išdavikai.

vo pirmasis vyras, kurį Elzbie
ta įsimylėjo. “Tu esi vieno vy
ro žmona,” — kartą, erzinda
ma, pareiškė sesuo ~ princesė 
Margareta. “Visos merginos 
mėgsta jūrininkus,” — prince
sė Elzbieta atsakė.

šiuo metu jaunoji Anglijos 
karališkoj šeima turi sūnų ir 
dukterį. Elzbietai tapus kara
liene, šiuo metu Anglija turi 
tris gyvas karalienes: naujoji 
suverene, jos motina ir kara
lienė Marija, velionio karaliaus 
Jurgio VI motina.

Formalus karalienės Elzbie
tos vainikavimas įvyks tik po 
šešių mėnesių. Bet faktinai 
Elzbieta tapo 14,435,000 ket
virtainių mylių žemės ploto ir 
539,870,000 gyventojų valdovė 
tuojau po savo tėvo, karaliaus 
Jurgio VI, mirties.

komu- * 
jog jie

Andre

Tarptautinio Universiteto 
Kultūros Komiteto uždavinys 
yrą nustatyti ryšius tarp įvai
rių tautų kultūros atstovų ir 
prisidėti prie gilinimo kultū
ros kaip priemonės ginti žmo
gų nuo pavergimo ir barbari- 
jos.

Komiteto pirmininkas yra 
Romos Universiteto Rektorius 
prof. Cardinal!, o garbės pir
mininkas — buvęs Italijos mi- 
nisteris pirmininkas Orlando.
^Lietuvos diplomatijos šefas 

S. Lozoraitis vėl lankėsi Bon
ne,, kur turėjo eilę pasikalbė
jimų užsienių reikalų ministe
rijoje.

Min. S. Lozoraitis buvo pri
imtas Vokietijos užsienių rei
kalų viceministerio .ir abiejų 
politinių departamentų direk
torių.

Prieš kiek laiko 
Wurmser (tas pats, kuris by
linėjosi su Kravčenku) išleido 
knygą “Išdavikų internaciona
las” kurios tezė suglaustai yra 
sekanti: “Kiekvienas bet ku
rio krašto pilietis, kuris bėga 
nuo komunistinės valdžios ir 
sovietinimo artėjant sovietų 
tankams, yra savo krašto iš
davikas". Toje knygoje sten
giamasi 
munų, 
tentus.

lenkų rėzis-

teismą šį kartą stojo
manyti su 
amerikiečių 
D. McOor- 

vyriausiuoju

visaip apšmeižti ru- 
bulgarų,

Bet į 
ginti savo garbę neužginčija
mi rezistentai, kuriems sunku 
ką nors prikišti.

kelti į

■
Miręs karalius Jurgis VI

-

•. Vy-

neišlyginti.

“Tegul bėga mūsų upės į 
marias giliąsias.’’

Mūsų gimtojo Nemuno ižas, 
palyginti su Amerikos upių po
tvyniais, yra nieku dėtos naš
lės ašaros.

Są.ungininkai ilgai ginčijosi 
dėl Atlanto laivyno komanda
vimo. - Anglai visą laiką neno
rėjo nusileisti, kad laivynui 
komanduotų kitos tautybės 
admirolas. Bet štai praėjusią 
savaitę^ ir reikia 
anglų pritarimu, 
admirolas Lynde 
mick paskirtas
vadu Atlanto laivyno.

tiems

IŠ VISO PASAULIO
Iš Vokietijos į JAV išplaukė paskutinis DP transportas 

su 1272 asmenimis. Vokietijos stovyklose dar pasiliko 139000 DP.
• Argentinoje įvesta viena diena savaitėje be mėsos. Tas 

daroma dėl to, jog Argentina turinti išpildyti Anglijos užsaky
mą, gi

Vieno čiuožimo karnivalo metu, Frankfur te. Vokietijoje, pasirodė kaip čiuožikai, 
vaidindami “tris didžiuosius” — Staliną, Churchill ir Trumaną.

dėl sausos vasaros, daug galvijų krito.
Vokietijos parlamentas ratifikavo Schnmano planą.
Iranas nutarė savo naftą pardavinėti už pusę kainos. 
Didžioji dalis amerikiečių lėktuvų iš Vokietijos bus per- 

Prancūziją, kur įrengiami nauji aerodromai.
Mirė Harold Ickes, vienas iš artimiausių Roosevelto 

bendradarbių ir ryškiausių Amerikos asmenybių politiniame gy
venime, išbuvęs 13 metų vidaus reikalų sekretoriumi.

• Pietiniame ašigalyje anglams keliantis į Graham že
mę, argentiniečių karo laivas apšaudė. Anglai dėl to pareiš
kė protestą.

• Prieš užsidarant JT sesijai Paryžiuje anarchistai sukė
lė manifestacijas posėdžių salėje, apmėtydami tribūną, kiauši
niais ir lapeliais, kuriuose buvo parašyta: “Kol jūs Čia plepate, 
Korėjoje, Indokinijoj, Tunise žmonės miršta. Kolonijos turi bū
ti išlaisvintos!, Mes nenorime mirti nė už Staliną, nė už Tru- 
tnaną.

■X
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BALTIMORĖS LIETUVIAI
Metinis dividentas 3%

Idyba šiems

Baltimore, 30, Md.684 Washington Blvd.
koaėl šitas

r SILVER BELL BAKING C0?
ANTANAS

savaitę ne- 
dieną, nei

taip trumpai. Kitais me
mes tikimės, kad Vieny- 
koncertas prasidės iš pat 
ir tęsis -visą dieną. Iš to- 
atvažiavę svečiai galės

maršalką ir 
!ją. Po to sekė

ivy- 
tėvų 
jau
na u-

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

GR. 4-2939 —

suprasti, 
koncertas pareikala- 
daug pinigų, ypač

Kiekvienas indėlis apdraustas federalinės r valdžios apdrauda iki 10,000

(Taip dabar vadinasi Varpo kepykla)

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

BALČIŪNAS, savininkas

COLONIAL BAR RESTAURANT
GUS TUNAITIS, Savininkas 

PIRMOS RŪSIES MAISTAS IR GĖRIMAI.

•HIM

*
> l-V

KONCERTUS IR TYSLIAVIENE PRISIMENANT

1f1
< ■i

TAI NE KONCERTAS, BET KONGRESAS
Ačiū Dievui, tas Vienybės 

koncertas jau praėjo../ Dabar
ir vėl galiu ramiai dirbti ir 
miegoti, koncertas, kaip kon
certas — puikus, bet tas prieš- 
koncertis, tai visą 
davė ramybės nei 
naktį.

Negali 
Vienybės 
▼o tiek
mums, moterims,— nauja suk
nelė, galvos šukuosena, koji
nės, kai kam gal ir nauji ba
tukai, kelionė ten jr atgal, o 
kur nedamiegotos naktys, ne- 
dadirbtas “piece workas” ir 
kiti, rūpesčiai bei pastangos 
atrodyti gražia ir įdomia prieš 
savo pažįstamus.

Na, ir prigužėjo žmonių — 
ne tiktai iš apylinkinių vieto
vių, bet ir iš tolimesnių visos 
Amerikos kraštų. Graži, dide
lė Webster. salė buvo pilnutėlė 
O kai Vienybės redaktorius po 
savo įspūdingos sveikinamo-^ 
sios kalbos pamatė sausakim
šai prigrūstą salę ir pasižin- 
geidavo, kurių daugiau — 
senųjų ar naujųjų (dypukų), 
■pirmiausia paprašydamas atsi
stoti tuos, kurie dar rprieš 65 
metus skaitė ir rėmė Vienybę, 
tai visoj salėje regėjos suskai
tomas skaičius žilagalvių, pas- 

. kui pakvietė atsistoti senuo
sius lietuvius amerikiečius, ku
rių trečdalis visos salės atsis
tojo priešakyje, o pagaliau 
kai šūktele o, kiek čia dypukų, 
tai sumarmėjo ne tiktai dides
nė užpakalinė salės pusė, bet 
visas antrasis aukštas ir visa 
stovinčioj j minia. Bet redakto 
this mandagiai pagerbė Vie
nybės fundamentą — senuosius 
amerikonus, sulygindamas pu
siau su naujakuriais. Tiek to.

kartą nusileisime, bet kitais 
. metais — arba du Vienybės 
koncertai, arba kuriu bus ma- 
žiati, tie turės mokėti dvigu- 

bilietą.

Gaila išleistų pinigų, bet ne 
kiek negaila, kad į šį koncer
tą važiavau, nes čia daug ir 
iš daugelio vietų susitikau sa
vo gerų jr senų prietelių, už
mezgiau ryšius, užmečiau tink 
lą ateičiai ir jau kitais metais,\ 
greičiausiai, ■atvažiuosiu į kon
certą ne iš to paties miesto 
ir ne su tokia pat plona pini
gine.

žinoma, daug kas atvyko pa 
sigrožėti puikia programa, bet, 
atrodo, kad visų keliai vedė į... 
kongresą. Ypač gausiai čia su
važiavo jaunimas. Tik gaila, 
kad 
tais 
bės 
ryto 
liau
bet kada ieiti į salę, išgerti ka
vos, suvalgyti pietus, pailsėti, 
pasišnekučiuoti ir vakarop pa 
sigrožėti menine programa bei 
pasišokti. J. G.

t
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WALTER’S CAFE 
W. Medveckas, Sav.

Degtinė, alus ir vynas’
1124 W. Pratt St 

Baltimore, MA,

BROADWAY 
į: RESTAURANT 
,7 Geras maistas, įvairūs 

gėrimai

(Daugiau, kaip 20 m. buvęs 
draudimo agentas) 

154 East Main Street 
Waterbury, Conn. 

TeL: 3-9766
j

DR. M. J. COLNEY 
148 Grand Street. 

WATERBURY, CONN. 
Telefonas .3-4747 

PRIĖMIMO VALANDOS:

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

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

Philadelphia, Pa.

< DIAMOND CAFE
V. B. Santeckas ir 
V. Bukauskas, sav. 

Alus, degtini. vynas 
305 BROADWAY 

SO. BOSTON. MASS. 
SO 8-9094

J. MARKIEWICZ
AND

SONS, Inc, 
Laidotuvių Direktoriai 

15 Trumbull Street 
New Haven, Conn.

Tel.: 5-9229

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

REgent 9-4156,

Radijo koncertas
SO. BOSTON, MASS — Bos- 

tono ir apylinkės publika gaus 
progos pirmu kartu išgirsti 
pagarsėjusį dainininką, buvu
sį Lietuvos Operos artistą, Ipo 
litą Nauragį. žymūs muzikos 
kritikai Amerikoj, .Kanadoj, 
ir P, . Amerikoj sako, kad Nau- 
ragio dainavimas labai prime
na šalia piną. Kur tik Nau- 

- ragis dainuoja, kritikai giria 
jo dainavimą.

Kartu su Nauragiu dainuos 
seniai Bostęno apylinkėj ne
girdėta dainininkė Barbora 
Darlys, sopranas,! buvusi Chi- 
cagos Grand Operos ir Lietu-, 
vos Operos artistė, kuri balan
džio mėnesį dainuos pirmą 
rolę lenkų operoj Halka Car-' 
negie Hall, New Yorke. Barba
ra Darlys yra daug dainavusi, 
ir tebedainuoja lietuvių kolo
nijose. Darlys dainuoja 7 kal

ybose, ir 'kritikai visuomet pa
lankiai aprašo jos dainavimą.

šiame koncerte dainininkai 
dainuos naujų lietuvių kom
pozitorių kūrinių, liaudies dai
nų ir operos arijų. Taipgi dai
nuos ir duetų, žodžiu, progra
ma bus, turtinga ir įvairi.

Be šių žymių artistų, daly
vaus' ir T. Babuškinaitės bale
to grupė. Baletas patiks tiek 
jaunimui, tiek suaugusiems.

šis koncertas įvyks sekm. 
kovo 9 d. 3 v. p. p. So. Boston 
High School Auditorijoj, Tho-

Sausio 20 d. įvyko DLK Kęs
tučio pašalpinės draugijos mė
nesinis susirinkimas, kuriame 
buvo patvirtinta gruodžio mė
nesį išrinkta 
metams. Valdyba pasiliko se
noji, išrenka 
vieną ižd. gi 
įvairių komisijų raportai, iž
do globėjai patiekė smulkme
nišką raportą, pažymėdami, 
kad knygos vedamos tvarkin
gai, kad draugijos turtas sie
kia $30,500.00 kuris dalinasi 
šitaip: Lietuvių Salės B-vės s 
pirmo morgičiaus $10,500. L. 
S. B-vės šėrų $6000.00, JAV 
paskolos bonų $9,000.00, pini
gais banke $5,000.00.

Finansų sekretorius savo ra
porte pažymėjo, kiek pereitais 
metais draugija išmokėjo pa
šalpos ligoje ir kiek pomirti
nių. Mirė pereitais metais 10 
narių, o į draugiją neįstojo 
nei vieno naujo nario. Dabar 
draugija turi 180 narių. Val
dyba savo raporte sakė, kad 
pereitais metais dėjo daug 
pastangų įrašyti daugiau nau
jų narių, buvo kreipta daug 
dėmesio į naujakurius, kurių 
Baltimorėje yra virš 500. Bu
vo išleisti specialūs lapeliai, 
pažymint, kiek naujai įsukan
tiems yra numažintas įstojimo 
mokestis, buvo pasiimta net 
speciali delegacija pas nauja
kurius kviesti juos stoti į drau 
giją. Deja j r tas nedavė jokio 
vaisiaus, 
kurti, o 
pranta 
vertės.

Valdyba stebisi, kodėl nau
jakuriai taip šalinasi nuo se
nųjų lietuvių ir jų sukurtų

naujakuriai pasiliko 
gal būt jie ir nesu- 
pašalpinių draugijų

GERIAUSIS

INSURANCE
REAL ESTATE
ORMAN & MICHELSON

111.1S JAMAICA AVE.

certas rengiamas Lietuvių Ra-, 
dijo Kcrp 18 metų radijo pro- 
gramų sukakties proga.
Steponas ir Valentina Minkai.

PADĖKA
Operos Artistai Anna Kas- 

kas, Joan Francis ir Algirdas 
Brazis, taip >pat ir to koncer
to organizatoriai, V. Tysliavie- ■ 
nė ir J. Vasiliauskas, reiškia 
nuoširdžią padėką visiems 
Naujosios Anglijos lietuviams 
taip gausiai atsilankiusiems jų 
koncerte sausio 6 d., Boston, 
Mass, šia proga artistai reiš
kia gilią padėką kompozito
riui Jeronimui Kačinskui, to 
koncerto akompaniatoriui.

Artistai buvo nepaprastai su 
jaudinti ir yra labai dėkingi 
už jaukų pobūvi, kuris po kon
certo įvyko naujoje Bostono 
lietuvių šventovėje, priešakyje 
su p. Kasmausku, dailininku 
Andriušiu, ir kitais. Artistai 
taip pat nuoširdžiai dėkoja 
architektui Tadui Vizgirdų!, 
Minkams, ir kitiems geriems 
prieteliams už gėles ir dova
nas.
r-

M. J. VERBYLA
Metalinių reikmenų 
krautuvė 861 Bank Street
Degtinės krautuvė

Green ir Leonard Sts.
Waterbury, Conn

STANLEY SHUKIS
Pristato į namus pirmos 
rūšies medžiagos drabužius: 

siutus, paltus Ir Lt. 
Priimami užsakymai

Atvksta j namus pamieruot 
607 Washington Ave.

Waterbury, Cnnn.

organizacijų su gausiu kapita
lu. -

Po tų visų raportų, buvo pa
siūlytas sumanymas sujungti 
DLK Kęstučio draugiją stčDL 
K. Mindaugio draugija, kuri 
turi apie 400 narių ir $45,000 
kapitalo. Po trumpų pasikal
bę, imu, tas klausimas palik
tas pusmetiniam susirinkimui.

Šeštadienį sausio 26 d., 
ko šeštadienio mokyklos 
komiteto surengtas gana 
kus vakarėlis mokyklos
dai. Tik dėl blogo oro ir gatve- 
karių streiko publikos neper- 
daugiausia buyo, o senesniųjų 
lietuvių vos 1Q asmenų. Gaila ; 
kad žmonės nelanko tokių 
svarbių vakarėlių, kurių pel
nas skiriamas jų vaikučių la
vinimui lietuvių kalbos ir raš
to? P. P. Jaras

NEPAMIRŠKITE 
atnaujinti prenumera' 
tą ir paraginti kitus 
skaityti VIENYBĘ

Laisvės šventė
ANSONIA, CONN. — Ameri

kos Lietuvių Tarybos Skyrius 
rengiasi iškilmingai paminėti 
Lietuvos Nepriklausomybės pa
skelbimo sukaktį. Minė, imas į- 
vyks vasario 10 d., Liet, pa
rapijos salėje. Ryte bažnyčio
je bus atitinkamos apeigos, o 
vakare 6 vai., iškilmės salėje.

Kalbės Jonas Valaitis iš 
Brooklyn, N. Y., klebonas kun. 
B. Gaurauskas, kun. J. Juoza
pavičius, teisėjas J. J. Cher- 
nauskas, Tarnas Matas iš 
Waterburio.

Dainų programą duos para- 
pijes chorftš vadovaujamas 
muziko A. Aleksio iš Waterbu
rio. Vėliau — šokiai. R.

Laukiama Margučio 
tradicinio pokylio

CHICAGO, ILL. — Vasario 
17 d. Morrišbno-. viešbuty į- 
vyksta Margučio metinis ir 
vienas puikiausiųjų parengi
mų. Tokią šventę Margutis 
ruošia kasmet, ir jon sutelkia 
jis visą rinktinę Chicagos lie
tuvių visuomenę. Iki šiol Mar
gutis vienintelis, kurs bent 
kartą į metus sutraukdavo vi
sus Chicagos lietuvius preky
bininkus, laisvų prefesi ų žmo 
nes, inteligentus. Ė;*»met tiki- 
masį turėti Margučio pokyly 
nemažai ir naujakuriu, ’rurie 
jau baigė įsikurti ir pradėt’a 
normaliai gyventi.

'r
Pokylis turės gražią meninę 

programą, kurią" atliks Daina
vos ansamblis, prrstatydanfts 
specialiai parašytą muzikos ir 
dainos vaizdų sceną. Progra
moj dalyvaus taip pat naujoji 
ir pasigėrėtinai užsirekomen
davusi solistė Monika Krip- 
kauskienė, o taip pat ir . solis
tą s Stasys Baranauskas?

Simfonijos orkestras, diri
guojamas muziko A. Kučiūno, 
duos, klasinės muzikos kūri
nių ir lydės solistus bei Dai
navos ansamblį.

Kitais metais Margutis švęs 
savo 25-kių metų sukaktį ir, 
girdėti, jau'dabar daromi pla
nai, kaip šią sukaktį atžymėti.

J. K.

IŠ DŪMINĖS LŪŠNELĖS,

K. B. Kraučiūno satyriškų ei
lių, tinkamų deklamavimui ir 
dainavimui, rinkinys, ši įdomi 
Lietuvos ir Amerikos-lietuviu 
gyvenimą vaizduojanti knyga 
teparduodama po 1 dol. Užsi7 7
sakykite. Pinigus autoriui ga- 
lėsite piasiųsti ir vėliau, kai :- 
sitikinsite, kad knyga verta do • 
lerio. Rašykite: K. B. • Krau- ; ; 
ciunas. Daynard Drive, Can
ton, Conn. 7

STANDARD FEDERAL
SAVINGS 

and Loan Association of 
Baltimore City

BOSTON BAKING CO.
J. Tamošauskas
B. Andrtašaftis

Lietuviška duona Ir 
pyragaičiai

Pristatoma į namus 
ir krautuves

8 Ames St., Lowell, Mass.
Tel. 2-6797

LIETUVIŠKA

J. GUTAUSKAS, Sav. 
Įvairūs gėrimai, pirmos 

rūšies virtuvė 
201-263 E. Chapel Street 

New Haven, Conn,

ANTHONY MARTIN 
RESTORANAS ir BARAS 

3759 _N- STREET,-
"PHILADELPHIA, PA.

%

BEE HIVE 
RESTAURANT

Wm. A. Aliukonis, Sav. 
Alus, pirmos rūšies maistas 
Kviečiami svečiai, atvykę

- iš kitų valstybių.
56 High St., Nashua, N. H.

John Baltaduonis

Jau keliolika dienų prabėgo 
nuo Vienybės koncerto, o jo 
prisiminimais tebegyvenu. Ir 
ne tik gyvenu: juo grožėj uosi, 
žaviuosru ir laukiu kitų kon
certų.

Mano nusivežti svečiai, Lie
tuvos Operos artistė Gražina 
Matulaitytė ir jos vyras .estų 
poetas Aleksis Rannlt, stebė
josi: — Ir Tysliava artistas. 
Tik žiūrėkite kaip jis savo 
kalba valdo salę.

Taip, ne tik koncerto šeimi
ninkas, bet lygiai pijanistas 
A. Mroziskas, dainininkas Al
girdas Brazis, Joan Frances, 
Marietta Vore ir rašytojas hu
moristas Ant Gustaitis pilna 
žodžio prasme valdė tūkstan- 
tinę~ minią.

Ir kilo manyje mintis: ko- 
dėlTtik laikraštis Vienybė su
geba suruošti tokius įdomius 
koncertus? Kasmet ir vis nau
ja ir įdomesne programa žavi 
susirinkusius.

Prisiminiau Valeriją Tyslia- 
vienę. Įeidama į salę mačiau 
ją išvargusią kasos būdelėj. 
Vėliau vėl kartą praeinant pro 
salę jos šešėlį pastebėjau. Reiš 
kia, tas vakaras jai ne liks- 
mybėms skirtas. Ji gi pati di
džiausioji kaltininkė yra, kad 
tiek žmonių susirenka į Vie
nybės koncertą. Kuomet Tys
liava, Vienybės vyr. redakto
rius, iki kaklo užimtas laik
raščio reikalais, tai jo žmona ‘kokį tolimesnį žygį jis galės 
tiek pat užimta lietuvių dai
nos ir jai artimo meno garsi
nimu. Ir ne vien tik 'Vienybei 
ji rūpestingai ruošia koncer-

Rašo PR. LAPIENĖ

kriti-

Yor- 
kon-

LIETUVIU DELEGACIJA
UNESCO KONFERENCIJOJE x

FRANKFORD AVENUE

tus. Jau kelerį metai kaip ji 
taip stropiai dirbdama sten
giasi įeiti su lietuvių scenos 
menu į kitas kolonijas ir ame
rikiečių sales, sutraukdama 
tūkstantines minias, gaudama 
mūsų artistams žymių 
kų dėmesio.

Suplaukė minia į 'New 
ke turėtą Ciurlioniečių
certą, kuris įvyko New Yorko 
garsiuose muzikos rūmuose 
Carnegie Hall. Tysliavienė, ži
nodama mūsų žmonių neper- 
didžiausią kultūrinį išsilavini- 
nimą kuris leistų atskirti as
menišką . kuo nepasitenkinimą 
nuo gerų darbų, ji ruošdama 
koncertą kvietė visuomenę ne 
savo vardu, o prisidengus tam 
tikros agentūros vardu.

Pasisekimas buvo puikiau
sias. Tai paskatino koncerto 
surengėją dar didesne energi
ja imtis panašių darbų.

Po vieno kito koncerto vie
toj ir kitose koloni ose, ji su
rengė debiutą ir dabartiniam 
Metropolitan lietuviui dainin- 
kui Alg. Braziui. Kuomet de
biuto.. dieną į Carnegie Hall 
net iš Chicagos'atvyko dauge
lis dainininko gerbėjų, kad pa 
remt] jį moraliai, vietos vi
suomenė laikėsi pasyviai. Ta
rytum jai nebūtų rūpėję kaip 
mūsų tautietis pasirodys, ko
kią muzikų kritiką -gaus ir

taip ir daugelio tylinčių mote
rų ir vyrų vardu viešą padė
ką, V. Tysliavienei, kad ji į- 
žengusi į labai žalioj dar jos 
jaunystėj varytą muzikos va
gą, nenukryptų nuo jos. O ji 
daug gali. Ypatingai šiandien, 
turint ir iš tremties privažia
vusių scenos darbuotojų, ku
riems parodyti kelią arba bent 
jais kitiems pasidžiaugti neį
manoma be vado.

Turint tai mintyje, aš dar 
noriu kreiptis j pasyviąją vi
suomenę, kad . kiek stropiau 
koncertus ne tik patys lanky
tume, bet nusivestame ir savo 
kitataučius pažįstamus. Argi 
priešingieji Vienybės 
justų kokį kartelį ir

krypčiai 
to laik-

raščio redaktoriaus žmonai, 
kuri dirba grynai kultūrinį 
darbą, nesivaržydama nei į 
Lietuvai laisvinti organizacijų 
vadovybę, nei svajodama užim
ti kokį valdžios postą jos tė
vų žemę išlaisvinus.

Asmeniškai aš nekantriai 
laukiu žadamo Dainavos An
samblio koncerto, laukiu Pa
baltijo Stygų Simfoninio kon
certo, laukiu ir kitų Tyslia- 
vienės pasimotų suruošti kon
certų. Ir noriu tikėti, kad pra
džioje abejingai žiūrėję į 
Tysliavienės žygį meno srity
je, pagaliau supras to reikšmę 

’ ir įsisąmonins koks tai didelis 
ginklas ir kovojant Lietuvai 
laisvę. Be pažiūrų skirtumo ir 
be didelių raginimų dėkimės 
prie gražių darbų vykdymo.

PABALTIJO KONCERTO BELAUKIANT

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

1700 Frankford Ave
%

Vedybom ir parėm 
keksų ekspertai

Taipgi kepa ir parduoda krautu
vėms ir pristato į namus ne tik 

y visokią duoną, bet ir tortus, kę
sus, pyragus ir pyragaičius.

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

““'B? BELL BAKING

MAISTAS
QUALITY MEAT MARKET 

Pirmos rūšies mėsa.
Priimami užsakymai vesr 
, tuvėms Tn kitokioms 

puotoms.
Savininkai:

Cr. Shimanskas, 
Ch. MitcheU

483 GRAND STREET, 
Brooklyn 11, N. Y.

EV. 8-4606

Į WILLIAM VALAITIS
i Visokeriopai, automobilių taisymas 

730-2 E. Moyamensing Avė
Philadelphia, Pa.

Tei. Howard 8-0596

VINCO VIDGINIO
MAISTO ’KRAUTUVĖ 
♦38 JEFFERSON ST ’

Philadelphia, Pa. 
TR. 7-6627

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

Įvairiausi gėrimai ir valgiai.
ROUTE 27-A, * ISLIP, 1. I

Bay Shore 2996.UNION BRONZE FOUNDRY
High Grade Bronze Castings

SAVININKAS ’ š
(Pėda nuo Union Avenue)

Bridgeport, Conn.
TEL.: 3-4696

■4

LIBERTY FEDERAL SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION

Philadelphia. Pa.
235 NORTH BROAD STREET 

(Temporary A<Mre»»>
New Building Under Construction 

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

ASSETS
F1r»t Mortgage Loans ........ 
Improvement Loans .........................
Loan* on Saving* Account* .... 
F Mera I Home Iz>»n Rank Stock. . 
Cash on Hand and in Bank* .... 
Office Building and Equipment . . 
Parkingi^ — 1415 Rare Street 
Deferred Charge* and Other Asset*

$8.31 <<34 
25.543 
82.997 

175 009 
1.1 12.033 ' 

1H6.H88 
22.7 23 
15,791.

t TOTAL—$9^91 7,587
LIABILITIES 

Member*' Share Account* . . 
Advance,---------

Federal Home Ix»an Bank 
IxMms In Pences* . .................
Other Liabilities ...................
Employee*’ Retircmeot Reserti 
Other Spe< !«< Reserves 
General Reserve* . . . $295. 
Surplus.............. ..  25 2.

. . S8.42R.47O

8 50.000

3.520
547.778

TOTAL- $9.917.587
CHARLES S. CHEl.F.DEN. Prr»i<ient

on

JŪSŲ SVEIKATA PATAISOMA BE VAISTŲ IR OPERACIJŲ
•SĖKMINGAI PAGYDYTU PACIENTU PADĖKOS LAIŠKAI ,

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

Brangus dr. Miller,' pareiga ir dėkingumas verčia mane pa
rašyti Tamstai laišką, nes Tamsta man grąžinai sveikatą ir 
norą gyventi. Daug metų kentėjau kryžiaus skausmus, o ma
no nugarkaulis buvo perkreiptas, ir sunkiai tepaeidavau, 
pasiremdamas lazda. “Progreso Italo Americano” laikraštyje 
skaičiau Tamstos pacientų padėkos laiškus. Pradžioje buvau

i skeptiškas, bet, to, man trukdė ilga ir varginanti kelionė. Bet 
pagaliau pas Tamstą atvykau, nes negalėjau pakelt skausmų.

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

Joseph QuartuHo, New York 51, N. Y.
DAUG PADĖKOS LAIŠKU JUS GALITE MATYT MANO BIURE

790 BROAD STREET, NEWARK, N. J
Važiuoti ii New York — Hudson Tubs isCortlant

14th St. Ar 34th St. 20-^0 min. iki Newarko. 
Nuo, stoties tik 4 blokai.

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

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

. ‘ - ■ -i* ......... - , ,................ , .... j

HOTEL GRUSH
RESTORANAS ir BARAS

ADAM GRUSH, Savininkas
Iš_.kitų miestų atvykę tautiečiai visada gali gauti 

patogius ir nebrangius kaunbarius.

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

Čia parašyta apie Amerikos lietuvius
į ■ “i i
! ^ŠIRDIES RŪMAI — nepaprastas naujas romanas, ku- ; 
j riame apšrašoma viena Amerikos lietuvių šeima, ypač jų : 
j dukrelė, kuri vaikščioja su savo gydytoju širdies rūmuose, i 
i Knyga 450 puslapių, iliustruota, labai gražiai atspausdin- ; 
j ta, kaina 4 doleriai. —. ^4

SLIUPTAą^JAi — pirmutinė tokia teisinga, atvira, i 
; įdomi ir stambi mkyga (istorinis romanas) apie Amerikos 

lietuvių tautinį ir kultūrinį atgimimą, apie jų sunkumus, ' 
vargus, kančias ir kovas dėl lietuvybės ir geresnio, švie- j 
sesnio r 
graži sp

ABIDVI KNYGOS SYKIU tik už 6 dolerius! Persiun
timo lėšas apmokame. Rašykite; y

Dr. Alg. Margeris, 3325 So. Halsted St., Chicago 8. Ill. |

ojaus. 652 puslapiai, kieti drobės viršeliai, labai 7 
ida, kaina 3 doleriai.

rė
jos

ne-

dainos srityje padaryti.
• O kukli ir tyki to debiuto 
rengėja, taip pat, kaip ir visa
da koncertus rengdama tesi
rūpino suteikti apsilankiu
siems visą, ko jie tikėjosi. Ir 
niekas jai dėkui neištarė, 
tas jai girdint pasidžiaugė 
gražiomis pastangomis.
' Tysliava, kuris šiaip jau
šykštus tarti gražų žodį kiek
vienam, kuris nors ką geres
nio gyvenime nuveikia, savo 
žmonos irgi viešai per petr ne- 
plukčioja. Koks gi didelis lie
tuvių kuklumas, kai pagalvoji 
apie tokį Argentinos preziden
tą Perori, kuris didžiausiomis 
iškilmėmis prisega savo žmo
nai medalių ir tik už... jo rė- 
mimą.—

Koks gi tikslas mano šio ra
šinio? Gj parodyti kaip savo,

Dar šiais metais, V. Tyslia
vienės pastangomis, įvyks vi
sa eilė didelių koncertų. Pir
masis jų balandžio 20 d. Tą 
dieną pagarsėjęs Dainavos An
samblis, atvykęs i§ Chicagos, 
koncertuos Carnegie Hall 
New Yorke. Dainavos Ansamb
liui, kaip žinoma, vadovauja 
Sodeika, Velička įr Dzirvonas. 
Iš vakaro, balandžio 19 d., tas 
pats Dainavos Ansamblis kon
certuos Wilkes Barre. Pa. Tuo 
reikalu jau susitaria su advo
katu J. Virbaliu ir k.

šių metų rudenį, spalių 12 
d., (sekmadienį) Tysliavienės 
•iniciatyva įvyks pirmasis Pa
baltijo tautų- kompozitorių 
simfoninis koncertas, šiam 
milžiniškam žygiui Tysliavie
nė rengiasi jau seniai, šį kon
certą rengti Tysliavienė pa
skatino Nicolai Malko, Chica
gos Simfonio Orkestro diri
gentas. Pastarasis, -praėjusių 
metų rudenį vykdamas , į^Eu- 
ropą, pakeliui, buvo sustojęs 
New Yorke ir susipažinęs su 
Tysliavienė, prisiminė savo di-

'rigavimo laikus Lietuvoje. MaT Mike Schultz 
ko ta proga pareiškė:

“Niekas nesirūpins jūsų tau
tos muzika, jei jūs patys nesi- 
•imsite iniciatyvos, šiame dar
be aš jums su .mielu noru pa- 
dėsiu”. ‘ r .T

Pasikalbėjusi su Malko, Or- 
mandy, Cantelli ir kitais ži-

nomais dirigentais, V. Tyslia
vienė nutarė rengti pirmą J 
Pabaltijo tautų kompozitorių 
simfoninį koncertą, kuris, 
kaip jau sakyta, įvyks šių me
tų spalių 12 d/New.Yorke.

Kaip matome, Tysliavienė 
tyliai, kukliai, nesigirdama, 
pradėjo naują kultūros darbo 
barą. Berods, tai vienintelė lie 
tuvaitė, taip plačiai užsimoju
si šioje srityje.

Aukos Vienybės 
popierių fondui
J. J. Mitchell

Brooklyn, N. -Y.
Mrs. Matusaitis

Brooklyn, N. Y. ...... 2.00 
Mrs. Wm. Wold

Brooklyn, N. Y. ...... 2.00 
Michael Yonason

Woodhaven,
Frank Just

Bronx, N.
J. Poderis

Woodhaven,

Woodhaven,
A. Vakselis

Woodhaven,
B. Navickienė

Brooklyn. N.
V.' Češnavyžius

Brooklyn, N. Y. ..

10.00

1.00

L. I. . . . .. 2.00

.'. 2.00

L. I. 1.00

L. I. 1.00

L. I. 1.00

Y. ... • -4 > 00

HOLLYWOOD INN & HALL

Baras ir- salės pramogoms

PHILADELPHIA, FA.
MALONI LIETUVIŠKA UŽEIGA

ANTHONY BALCH i UN AS, SAV. 
113 SOUTH 34th STREET 

Arti Pennsylvanijos Universiteto

PETER DAVIDONIS
VYNAI — LIKERIAI — ALUS 

2327 Brown Street . Philadelphia, Pa.

ELZBIETA RUDAUSKIENĖ,
Savininkė

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

ADAMS’
RESTORANAS

941 SPRING GARDEN,
Tel. PO

f

IR BARAS 
PHILADELPHIA, PA. 

5-9785

' Naujai atidalytas lietuviškas restoranas Ir baras

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

TeL PO 5-9566

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE 
Lithuanian Alliance of America 

DIDŽIAUSIA IR TURTINGIAUSIA 
—' LIETUVIŲ FRATERNALINĖ ORGANIZACIJA

Įkurta 1886 m.
Turtas Viršija $2,420,359.00

Kuopos įvairiuose Jungt. Valstybių ir Kanados miestuose.
* - .Gyvybės apdrauda nariams nuo $100.00 iki $5,000,00.

Nariais priimami abiejų lyčių lietuviai 
nuo gimimo dienos iki 60 metų 

Nariai gauna savaitraštį Tėvynę nėmoKamai
Iš Susivienijimo Labdarybės Fondų šelpiami nelaimių iš

tikti nariai ir remiami lietuvių kultūriniai reikalai.
Visi kviečiami tapti šios broliškos organizacijos na

riais. Smulkesnių paaiškinimų klauskite vietinėje SLA 
kuopoje, arba rašykit į centrinę raštinę tokiu adresu:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 WEST 50th STREET, NEW YORK 1, N. Y.

Laisvei švintant... (6)

'r

F
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

%

JUOZAS KAVALIAUSKAS
IICFNSFD PENNA AND NEW JER<rv 

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

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

1113 Mt. Vcrnon Street - Telefonas Poplar 411f
PHILADELPHIA. PA

Moderniika laidojimo (starta: dideli grali koplyčia, erdvi tall « 
baru, pakelevingkim tuteik'ama nakvynė — vitkaa nemokamai. -

Nelaimėt valandą kreipkitea j tnfistj jttaig*, dietų ar naktį
— mes ritadot patireagf teteikti genayį patarnavimu.

♦

RUOŠIAMĖS
Atvykus ūir ąpsigyvefHts 

Imadros apylinkėje* netrūkūs 
gavome iš Petrapilio vieną ru
sų laikraštį. Jame radome 
trumpą žinutę: “Pirmas Lie
tuvos pulkas su muzika ir iš
kilmėmis iš Petrapilio išlydė
tas į frontą”. Visi šią žinią 
šaltai sutikome, bet mūsų ilga
sis Jonas Narkevičius įsikarš
čiavo:

— Rusijoje kuriasi ir vyks
ta į frontą lietuviški pulkai, 
o mes čia atvežti į velnio kraš 
tą sėdime. Dar uodai čia mus 
ūžės.

Aš į šią žinią žiūrėjau abe
jingai. Vėl, tur būt, toks pat, 
kaip Maskvoje sutiktas 29 Lie
tuvos pulkas. Rusijoje būnant, 
sekiau lietuvišką spaudą ir nie 
kur neužtikau, kad kur nors 
organizuotųsi lietuvių pulkai. 
Dar tik pusantro mėnesio (ke
lionės ir Murmanske įsikūri
mo metu), kai nutrūko ryšiai 
su lietuviška spauda. Protas 
sakė, kad per pusantro mene-

ATSIKŪRUSI LEIDYKLA PATRIA 
praneša visiems gerbiamiems autoriams, bendradar
biams ir bičiuliams apie veiklos pradžią JAV.

, Moderniai įrengta leidyklos spaustuvė siūlo savo 
patarnavimus organizacijoms, draugijoms, klubams, 
biznieriams ir pavieniams asmenims.

MES SPAUSDINAME bet kuria kalba knygas, 
vairias brošiūras, piknikų ir parengimų 
bei jų skelbimus. Įvairias biznieriams
sąskaitas, blankas, vizitines korteles, kvietimus ir kt. 

pavyzdingai prity-

žurnalus, į- 
programas, 
reikalingas

DARBAS ATLIEKAMAS punktualiai ir 
rusių spaudos žinovų.

Su pagarba

Street,92 rranklin 
STAMFORD, CONNECTICUT 

Telephone 48-2460
P. S. Leidyklos programa bus paskelbta atskirai.

St. Butkus Visas komandas apeidavo 
vo pėsči-as, bet - mūsų - ko-KARUI PRIEŠ SUOMIJA

Greit vėl užmezgėme ryšį su 
lietuviška spauda. Apie' lietu
viškus pulkus nieko nerašė. 
Aišku; kad ir Pirmasis Lietu
vos pulkas buvo rusiškas.’

Spauda ir laiškai iš Rusijos 
mus pasiekdavo tik po mėne
sio. Todėl gaudavome tik se
nas žinias. Greičiausiai laik
raštį gaudavome po 8 dienų, 
kada kas nors mūsiškių grįž
davo tiesiog iš Petrapilio.
SUSIRAŠĖME SU 
KARIŲ SĄJUNGA

Sužinoję iš lietuvių spaudos, 
kad Petrapilyje įsisteigusi 
Lietuvių Karininkų Sąjunga, 
susirišome su ja. Tai buvo 
bendra lietuvių karių sąjunga, 
nes aų^is metais žodis “kari
ninkas” buvo vartojamas vie
toj dabartinio “karys”. Visa 
10 lietuvių kareivių įsiregistra 
varne į šią sąjungą. Taip pat, 
greta kitų lietuviškų laikraš
čių, išsirašėme ir lietuvių ka
rių laikraštį Laisvas žodis. Be

merį. Nežinau, ar daugiau iš
leido. - ,

Jau vėlai rudenį gavau laiš
ką iš Lietūvlų Karininkų Są
jungos, pasirašytą J. M. Lau
rinaičio (Nepriklausomoj Lie
tuvoj buvo pulkininkas leite-
nantas). Laiške rašoma, kad valgių.
dėl Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo sąjunga yra tos 
pat nuomonės, kaip ir mes sa
vo rezoliucijoje (Jiems nusiųs
toje) pareiškėme. Prašo rinkti 
žinias apie Murmansko krašte 
esančius lietuvius karius ir 
siuntinėti sąjungai. Tuo būdu 
pasijutau, lyg pakviestas lie
tuvių karių Murmansko kraš
te įgaliotiniu. Tačiau greit 
mūsų darbas nutruko. Paėmus 
bolševikams Rusijos valdžią, 
mus greit išformavo ir paleido 
namo, kaip senosios caro ar
mijos karius. ’ 3 -- -r—---- ’ 'v
VADAI PAMILO LIETUVIUS
. Mūsų kuopos vadas poruči-

sio negalėjo suspėti Įjulkas . šio, Maskvoje leidžiamas laik-
susiorganizuoti ir išvykti į 
frontą. Nuraminau ir Joną, ir 
kuopos štabe pasakė, kad iš 
šio krašto niekur neišleis. Tik 
susirgus galės išvykti..

raštis Santara nuolat duodavo 
priedą Laisvės karininkas. Te
ko gauti ir kitą laikrašti Ka
reivis Socialistas; jis ndš- 
silaikė. Mačiau tik vieną nu-

kas Molevasj kilęs iš Vologdos

manda neleisdavo Jam grįžti 
pėsčiam. Turėjome kojomis pa 
sivaromą vagonėlį,,Keturi ka
reiviai, daugiausia lietuviai, 
pasisodindavomerijį į .-vagonėlį 
ir nuveždavome į stotį.

Pas mus jis ilgiausiai pasi
svečiuodavo. Suprasdavome, 
kad visą dieną keliavus, iš ki
tų komandų ateina alkanas. 
Tuoj užkaisdavome arbatos ir 
patiekdavome ką turėjome iš

Draugiška) pasišneku-
kučiuodavome. -Jis matydavo 
pas mus lietuviškų laikraščių 
ir knygų, ir iš kalbos, supras
davo, kad lietuviai kultūrin
gesni už jo tautiečius.t Be to, 
mūsų komanda buvo ir draus- 
mingesnė, mažiau užsikrėtę 
tuomet jau bekylančia anar
chija.

Pats vadas mums pareikš
davo, kad jam maloniausia 
pabuvoti mūsų komandos tar
pe. Iš šalies taip pat girdėjo
me, kad vadai mus girdavo. 
Girdi, iš 127 viorsto koman
dos negirdėti jokių skundų 
viens prieš kitą ir niekad nė
ra įvykusių tarpusaviu pešty
nių.

gub., buvo puikus vyras. Daž
na! jis mėgindavo apkeliauti 
savo kuopas kareivius, pėsčio-7" 
mis nueidamas ir grįždamas 
daugiau k'a(p.20 kilometrų.

Turėdamas laiko pamėginau
paišybą. Vokus ir laiškus pra
dėjau gražinti Murmansko 
kalnais, Imandros ežeru ir ki
tais gamtos vaizdais Užrašus: 
“Murmansko kraštas. nd-

f

Sausio 31 d. baigėsi visą sa
vaitę posėdžiavusį JAV Tauti
nės UNESCO Komisijos su
šauktoji New Yorke konferen
cija, į kurią buvo suplaukę per 
2,200 atstovų iš viso krašto ir 
gausus būrys svečių iš užsie
nio. Konferencijos tikslu buvo 
suartinti Amerikos vadovau
jančius kultūrininkus, o taip 
pat pasvarstyti kelius ir bū
dus, kaip pagilinti ir praplėsti 
pasaulio bendradarbiavimo rei 
kalų supratimą ir jų tvarky
mą J. Tautų ir jų specifinių 
organizacijų dvasioje ir para
ma. ‘

UNESCO, (Jungtinių Tautų 
švietimo,- Mokslo ir Kultūros 
Organizacija), pradėjo savo 
darbą Jungtinės -Tautą^suor- 
ganizavus. f

Siame krašte su UNESCO pa 
laiko glaudžius ryšius ir gyvai 
bendradarbiauja Amerikos uni 
versi tetai ir kitos aukšto o 
mokslo institucijos ir kultūri
nės organizacijos, siekiančios 
pagyvinti tarptautinį susipra
timą ir bendradarbiavimą švie 
timo, mokslo, meno ir kitose 
kultūrinio darbo srityse.

Iš lietuvių organizacijų su 
UNESCO bendradarbiauja BA- 
LF, kuris buvo pakviestas kon
ferencijoje dalyvauti ir pasiun 
tė savo atstovais kan. prof. dr. 
J. B. Končių ir dr. A. Trima
ką. Kartu su jais konferenci- 
jųje dalyvavo svečių teisėmis 
viccekonsulas V. Stašinskas, 
P. Minkūnas, J. Audėnas ir M. 
Tolišius. Visi jie turėjo pui
kios progos aktyviai dalyvau
ti konferencijos darbuose ir 
diskusijose.

Daug dėmesio konferencijo
je buvo kreipiama į jaunimo, 
ypatingai studentijos, skatini* 
mą plačiau studijuoti tarptau
tines problemas, keistis kūry
bos vertybėmis ir kelti nuotai- 

9

kas, palankias tarptautiniam 
bendradarbiavimui.

Darbo žmogaus buitis pana
ši visur, todėl jo dalyvavimas 
UNESCO veikloje aukštai įver 
tintas ir paremtas reikalas tu
rėti daugiau darbo žmonių 
atstovų tarptautinėse organi
zacijose.

Anologine yra ūkininkų bū
klė. Jiems suartinti, pasiūlyta 
plačiau organizuoti ūkininkų 
ekskursijas į svetimus kraštus, 
keistis žemės ūkio specialis
tais, literatūra, parodomis ir 
patarimais.

Vargstantiems ir išvjetin- 
tiems milijonams žmonių, pa^ 
lengvinti jų kasdienini gyveni 
mą ir geriau suorganizuoti Jų 
globą, pasisakyta už paramą 
juos įkurdinti padoresnėse są
lygose ir leisti jiems greičiau 
vėl tapti pilnaverčiais 
mis.

žmonė-

plačiai 
radijo,

jalia šių klausimų, 
išdiskutuota spaudos, 
televizijos, teatro, kino, moks
lo, meno, muzikos ir kiti klau
simai.

išskirtinas<š jų
Kultūros ir Mokslo Istorijos” 
išleidimo reikalas. UNESCO yy 
ra nutarusi ją išleisti Ls 6 tOr 
mų. Tam tikslui angahžuoja^ 
ma 1,000 bendradarbių. Red
akcinės Komisijos pirmininku 
yra pakviestas žymus Ameri
kos istorikas, Yale University 
to profesorius Ralf Turner. Jb 
padėjėjais anglas, prancūzai 
vokietis,t indas ir vienūs PiętiĮ 
amerikietis. Kitos valstybėj ‘ 
UNESCO nariai, turės >redak»> 
torius patarėjus, o visi -kiti 
kraštai autorius — korespon
dentus. Veikalo išleidimas at- 
seis $600,000. — Dr. A. Trima
kas turėjo progos su prof. 
Turner plačiau pakalbėti1 šiiib.' 
reikalu ir gavo sutikimą pasiū
lyti lietuvius mokslininkus 
bendradarbiauti lietuviškajam 
skyriui parašyti. 7

Iš Amerikos žymiųjų moks
lininkų konferencijos ittįBtū 
metu pasakytų kalbų ir State 
Departamento aukštųjų parei
gūnų aktyvaus dalyvavimo 
konferencijoje aiškiai susida
rė įspūdis, kad Amerika imasi 
vadovaujančio vaidmens pa
saulyje ne tiktai ūkio, politi
kos ‘ ir karinėse srityse, bet įf 
kultūrinės kūrybos laukuose, 
kas kelia gražių vilčių vakąrų 
pasauliui sustiprinti, konsoli
duoti ir pasukti Jį į ’šviesesnę 
ateitį.ROOSEVELT FURNITURE COMPANY

čia gaunami geriausi bal 
dai, televizijos ir radijo 
aparatai, siuvamos maši
nos, šaldytuvai ir visi kiti^ 
namų apyrangai reikalingi 
dalykai.
DUODAMA IŠMOKĖJIMUI 

15 MĖNESIŲ’
JOKIOS GARANTIJOS

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

Atdara pirmadieniais, ketvirtadieniais iki 9:30 vai. vak. Sekmad. nae 11—4:39 popiet

>

ra. 53 darbo bataliono 4 rota,” 
dėdavau lietuviškai. Kuopos 
raštinėje pastebėjo tokius 
mano siunčiamus laiškus, ir 
rusai kareiviai pradėjo manęs 
prašyti nupiešti jiems vokus.
BOBA SU ŠLUOTA MUS^ 
GALĖJO IŠVARYTI .

.*». '• J- -

Kartą atvažiavo J mūsų kuo
pą vyresnioji mūsų vadovybė: 
bataliono vadas iš Kandalakšo 
ir prigados vadas iš Petroza- 
vodzko. Jie mums išrėžė rusiš
kai patriotišką kalbą, daugiau
sia nukreiptą prieš suomius. 
Mat, šalia mūs buvo Suomija.

Vienas pareiškė. Girdi, Suo
mija susidėjo su vokiečiais ir 
nori Rusiją pulti iš užpakalio 
ir padėti vokiečių kaizerinei 
kariuomenei. užsmaugti dar 
jauną Rusijos revdliuciją. Mes 
turime čia budėti.

Kadangi Suomija nori nuo 
Rusijos atplėšti šį Murmans
ko kraštą ir atkirsti mūsų su
sisiekimą per Murmansko uas- 
tą ,tai mes turėsime gintis. 
Netrukus jūs būsite apginkluo 
ti ir paruošti kovoms, jeigu 
suomiai kėsintųsi į šį kraštą.

Tiesa, mes buvome visai ne
ginkluoti. Ištisos komandos ne 
turėdavo nė vieno šautuvo bei 
durtuvo. Tik sargybų kuopos 
turėdavo senoviškus šautuvus 
“berdenkas” su vienu šuviniu. 
Ir tas pats bukas, švininis, 
kaip pirštas. Patys kareiviai

juokdavomės iš savęs: “Jeigu 
ateitų kokia boba, tai su šluo
ta išvaikytų mūsų komandą."

Prie šio geležinkelio ir miš
kuose dirbdavo suomių, kinie
čių, rusų, austrų belaisvių ir 
kt. Daug buvo Sibiro rusų. Vo 
kiečių belaisvių buvo labai ma
ža. Belaisvių niekas nesaugo
davo. Jie buvo laisvi. Iš čia pa
bėgimas per balas ir miškus 
buvo neįmanomas, žūtų kelio
nėje. O ir traukinyje "zuikiu" 
važiuojant aštuonias dienas be 
maisto ne pyragai.
VELNIAS AR MEŠKA?

Kai j rudeni prasidėjo, ir 
naktys su dienomis, pradėjo 
mus skirti naktimis saugoti 
geležinkelio liniją. O naktys 
tarp miškų buvo labai tamsios, 
nors pirštu akin durk. Ginklo 
neturime, tik geležinkeliečių 
lemputę su žalia jr raudona 
šviesa. Jeigu ir būtų kur nors 
Išjungtas bėgis, tai tokioj 
tamsumoj neįžiūrėtumei. žino
ma, daugj-ausia bijodavo suo
mių.

Savo komandoje buvau "gin 
kluotas" tik aš vienas. Loteri
jos būdu buvau išlošęs nedide
lį medžioklinį šautuvą ir prie 
jo 12 šovinių. Taigi Šiuo šau
tuvu apsiginkl^ęs ir eidavau 
naktimis geležinkelį tikrinti.

Betikrindamas kartą turėjau 
tokį nuotyki. Nuo savo bara
ko buvau nuėjęs daugiau kaip

kilometrą. Tamsumoje, jau Vi-? 
sai arti, pastebėjau prie pdft 
geležinkelio bėgių kažką Jo
dant. Buvo didelis ir ilgas. AiŠ 
ku, gyvas daiktas. Sustojęs ste
biu, bet tamsumoje negailu 
pažinti. Gat meška? Bet aukš
tesnis už ją. Aš stoviu, ir šis 
sutvėrimas stovi, kruta ir nei
na toliau nuo geležinkelio. 
Bet ir eiti nebuvo kur. Iš abie
jų geležinkelio pusių bala.

Užsigesinau lemputę, atsisė
du ant sukirstų ir gele
žinkelio sukrautų medžių, ir 
laukiu, kol šis juodas sutvėri
mas nueis toliau. Bet jis nei
na jr kruta. Nusibodo laukti. 
Labai iš lėto, atkišęs šautuvą/ 
slenku artyn. Prieinu visai, 
prie uodegos. Didžiulis žvėris, 
bet tamsoje vis dar negaliu pa 
žinti. Siame ruože nėYa žmo
nių ir jokių naminių gyvulių. 
Jis ėda ir visai nekreipia i ma 
ne dėmesio. Galvojau, jeigu 
būtų meška, tai ji imtų urzgė
ti ir imtų mane į glėbi. Atsar
giai šonais artėjau prie galvos. 
Galva arklio. Tik dabar paži
nau, kad tai mūsų arklys. Mat, 
jis. muselių kandžiojamas ar 
išalkęs ėsti, Įšliaužė Iš savo 
palapinės ir išėjo pašienauti.

Sekančiame numery: *UĖ- 
MIRSOME KAIP MOTERIS 
ATRODO”



BALTIMORĖS LIETUVIAI
Metinis dividentas 3%

Idyba šiems

Baltimore, 30, Md.684 Washington Blvd.
koaėl šitas

r SILVER BELL BAKING C0?
ANTANAS

savaitę ne- 
dieną, nei

taip trumpai. Kitais me
mes tikimės, kad Vieny- 
koncertas prasidės iš pat 
ir tęsis -visą dieną. Iš to- 
atvažiavę svečiai galės

maršalką ir 
!ją. Po to sekė

ivy- 
tėvų 
jau
na u-

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

GR. 4-2939 —

suprasti, 
koncertas pareikala- 
daug pinigų, ypač

Kiekvienas indėlis apdraustas federalinės r valdžios apdrauda iki 10,000

(Taip dabar vadinasi Varpo kepykla)

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

BALČIŪNAS, savininkas

COLONIAL BAR RESTAURANT
GUS TUNAITIS, Savininkas 

PIRMOS RŪSIES MAISTAS IR GĖRIMAI.
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KONCERTUS IR TYSLIAVIENE PRISIMENANT
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TAI NE KONCERTAS, BET KONGRESAS
Ačiū Dievui, tas Vienybės 

koncertas jau praėjo../ Dabar
ir vėl galiu ramiai dirbti ir 
miegoti, koncertas, kaip kon
certas — puikus, bet tas prieš- 
koncertis, tai visą 
davė ramybės nei 
naktį.

Negali 
Vienybės 
▼o tiek
mums, moterims,— nauja suk
nelė, galvos šukuosena, koji
nės, kai kam gal ir nauji ba
tukai, kelionė ten jr atgal, o 
kur nedamiegotos naktys, ne- 
dadirbtas “piece workas” ir 
kiti, rūpesčiai bei pastangos 
atrodyti gražia ir įdomia prieš 
savo pažįstamus.

Na, ir prigužėjo žmonių — 
ne tiktai iš apylinkinių vieto
vių, bet ir iš tolimesnių visos 
Amerikos kraštų. Graži, dide
lė Webster. salė buvo pilnutėlė 
O kai Vienybės redaktorius po 
savo įspūdingos sveikinamo-^ 
sios kalbos pamatė sausakim
šai prigrūstą salę ir pasižin- 
geidavo, kurių daugiau — 
senųjų ar naujųjų (dypukų), 
■pirmiausia paprašydamas atsi
stoti tuos, kurie dar rprieš 65 
metus skaitė ir rėmė Vienybę, 
tai visoj salėje regėjos suskai
tomas skaičius žilagalvių, pas- 

. kui pakvietė atsistoti senuo
sius lietuvius amerikiečius, ku
rių trečdalis visos salės atsis
tojo priešakyje, o pagaliau 
kai šūktele o, kiek čia dypukų, 
tai sumarmėjo ne tiktai dides
nė užpakalinė salės pusė, bet 
visas antrasis aukštas ir visa 
stovinčioj j minia. Bet redakto 
this mandagiai pagerbė Vie
nybės fundamentą — senuosius 
amerikonus, sulygindamas pu
siau su naujakuriais. Tiek to.

kartą nusileisime, bet kitais 
. metais — arba du Vienybės 
koncertai, arba kuriu bus ma- 
žiati, tie turės mokėti dvigu- 

bilietą.

Gaila išleistų pinigų, bet ne 
kiek negaila, kad į šį koncer
tą važiavau, nes čia daug ir 
iš daugelio vietų susitikau sa
vo gerų jr senų prietelių, už
mezgiau ryšius, užmečiau tink 
lą ateičiai ir jau kitais metais,\ 
greičiausiai, ■atvažiuosiu į kon
certą ne iš to paties miesto 
ir ne su tokia pat plona pini
gine.

žinoma, daug kas atvyko pa 
sigrožėti puikia programa, bet, 
atrodo, kad visų keliai vedė į... 
kongresą. Ypač gausiai čia su
važiavo jaunimas. Tik gaila, 
kad 
tais 
bės 
ryto 
liau
bet kada ieiti į salę, išgerti ka
vos, suvalgyti pietus, pailsėti, 
pasišnekučiuoti ir vakarop pa 
sigrožėti menine programa bei 
pasišokti. J. G.

t
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WALTER’S CAFE 
W. Medveckas, Sav.

Degtinė, alus ir vynas’
1124 W. Pratt St 

Baltimore, MA,

BROADWAY 
į: RESTAURANT 
,7 Geras maistas, įvairūs 

gėrimai

(Daugiau, kaip 20 m. buvęs 
draudimo agentas) 

154 East Main Street 
Waterbury, Conn. 

TeL: 3-9766
j

DR. M. J. COLNEY 
148 Grand Street. 

WATERBURY, CONN. 
Telefonas .3-4747 

PRIĖMIMO VALANDOS:

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

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

Philadelphia, Pa.

< DIAMOND CAFE
V. B. Santeckas ir 
V. Bukauskas, sav. 

Alus, degtini. vynas 
305 BROADWAY 

SO. BOSTON. MASS. 
SO 8-9094

J. MARKIEWICZ
AND

SONS, Inc, 
Laidotuvių Direktoriai 

15 Trumbull Street 
New Haven, Conn.

Tel.: 5-9229

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

REgent 9-4156,

Radijo koncertas
SO. BOSTON, MASS — Bos- 

tono ir apylinkės publika gaus 
progos pirmu kartu išgirsti 
pagarsėjusį dainininką, buvu
sį Lietuvos Operos artistą, Ipo 
litą Nauragį. žymūs muzikos 
kritikai Amerikoj, .Kanadoj, 
ir P, . Amerikoj sako, kad Nau- 
ragio dainavimas labai prime
na šalia piną. Kur tik Nau- 

- ragis dainuoja, kritikai giria 
jo dainavimą.

Kartu su Nauragiu dainuos 
seniai Bostęno apylinkėj ne
girdėta dainininkė Barbora 
Darlys, sopranas,! buvusi Chi- 
cagos Grand Operos ir Lietu-, 
vos Operos artistė, kuri balan
džio mėnesį dainuos pirmą 
rolę lenkų operoj Halka Car-' 
negie Hall, New Yorke. Barba
ra Darlys yra daug dainavusi, 
ir tebedainuoja lietuvių kolo
nijose. Darlys dainuoja 7 kal

ybose, ir 'kritikai visuomet pa
lankiai aprašo jos dainavimą.

šiame koncerte dainininkai 
dainuos naujų lietuvių kom
pozitorių kūrinių, liaudies dai
nų ir operos arijų. Taipgi dai
nuos ir duetų, žodžiu, progra
ma bus, turtinga ir įvairi.

Be šių žymių artistų, daly
vaus' ir T. Babuškinaitės bale
to grupė. Baletas patiks tiek 
jaunimui, tiek suaugusiems.

šis koncertas įvyks sekm. 
kovo 9 d. 3 v. p. p. So. Boston 
High School Auditorijoj, Tho-

Sausio 20 d. įvyko DLK Kęs
tučio pašalpinės draugijos mė
nesinis susirinkimas, kuriame 
buvo patvirtinta gruodžio mė
nesį išrinkta 
metams. Valdyba pasiliko se
noji, išrenka 
vieną ižd. gi 
įvairių komisijų raportai, iž
do globėjai patiekė smulkme
nišką raportą, pažymėdami, 
kad knygos vedamos tvarkin
gai, kad draugijos turtas sie
kia $30,500.00 kuris dalinasi 
šitaip: Lietuvių Salės B-vės s 
pirmo morgičiaus $10,500. L. 
S. B-vės šėrų $6000.00, JAV 
paskolos bonų $9,000.00, pini
gais banke $5,000.00.

Finansų sekretorius savo ra
porte pažymėjo, kiek pereitais 
metais draugija išmokėjo pa
šalpos ligoje ir kiek pomirti
nių. Mirė pereitais metais 10 
narių, o į draugiją neįstojo 
nei vieno naujo nario. Dabar 
draugija turi 180 narių. Val
dyba savo raporte sakė, kad 
pereitais metais dėjo daug 
pastangų įrašyti daugiau nau
jų narių, buvo kreipta daug 
dėmesio į naujakurius, kurių 
Baltimorėje yra virš 500. Bu
vo išleisti specialūs lapeliai, 
pažymint, kiek naujai įsukan
tiems yra numažintas įstojimo 
mokestis, buvo pasiimta net 
speciali delegacija pas nauja
kurius kviesti juos stoti į drau 
giją. Deja j r tas nedavė jokio 
vaisiaus, 
kurti, o 
pranta 
vertės.

Valdyba stebisi, kodėl nau
jakuriai taip šalinasi nuo se
nųjų lietuvių ir jų sukurtų

naujakuriai pasiliko 
gal būt jie ir nesu- 
pašalpinių draugijų

GERIAUSIS

INSURANCE
REAL ESTATE
ORMAN & MICHELSON

111.1S JAMAICA AVE.

certas rengiamas Lietuvių Ra-, 
dijo Kcrp 18 metų radijo pro- 
gramų sukakties proga.
Steponas ir Valentina Minkai.

PADĖKA
Operos Artistai Anna Kas- 

kas, Joan Francis ir Algirdas 
Brazis, taip >pat ir to koncer
to organizatoriai, V. Tysliavie- ■ 
nė ir J. Vasiliauskas, reiškia 
nuoširdžią padėką visiems 
Naujosios Anglijos lietuviams 
taip gausiai atsilankiusiems jų 
koncerte sausio 6 d., Boston, 
Mass, šia proga artistai reiš
kia gilią padėką kompozito
riui Jeronimui Kačinskui, to 
koncerto akompaniatoriui.

Artistai buvo nepaprastai su 
jaudinti ir yra labai dėkingi 
už jaukų pobūvi, kuris po kon
certo įvyko naujoje Bostono 
lietuvių šventovėje, priešakyje 
su p. Kasmausku, dailininku 
Andriušiu, ir kitais. Artistai 
taip pat nuoširdžiai dėkoja 
architektui Tadui Vizgirdų!, 
Minkams, ir kitiems geriems 
prieteliams už gėles ir dova
nas.
r-

M. J. VERBYLA
Metalinių reikmenų 
krautuvė 861 Bank Street
Degtinės krautuvė

Green ir Leonard Sts.
Waterbury, Conn

STANLEY SHUKIS
Pristato į namus pirmos 
rūšies medžiagos drabužius: 

siutus, paltus Ir Lt. 
Priimami užsakymai

Atvksta j namus pamieruot 
607 Washington Ave.

Waterbury, Cnnn.

organizacijų su gausiu kapita
lu. -

Po tų visų raportų, buvo pa
siūlytas sumanymas sujungti 
DLK Kęstučio draugiją stčDL 
K. Mindaugio draugija, kuri 
turi apie 400 narių ir $45,000 
kapitalo. Po trumpų pasikal
bę, imu, tas klausimas palik
tas pusmetiniam susirinkimui.

Šeštadienį sausio 26 d., 
ko šeštadienio mokyklos 
komiteto surengtas gana 
kus vakarėlis mokyklos
dai. Tik dėl blogo oro ir gatve- 
karių streiko publikos neper- 
daugiausia buyo, o senesniųjų 
lietuvių vos 1Q asmenų. Gaila ; 
kad žmonės nelanko tokių 
svarbių vakarėlių, kurių pel
nas skiriamas jų vaikučių la
vinimui lietuvių kalbos ir raš
to? P. P. Jaras

NEPAMIRŠKITE 
atnaujinti prenumera' 
tą ir paraginti kitus 
skaityti VIENYBĘ

Laisvės šventė
ANSONIA, CONN. — Ameri

kos Lietuvių Tarybos Skyrius 
rengiasi iškilmingai paminėti 
Lietuvos Nepriklausomybės pa
skelbimo sukaktį. Minė, imas į- 
vyks vasario 10 d., Liet, pa
rapijos salėje. Ryte bažnyčio
je bus atitinkamos apeigos, o 
vakare 6 vai., iškilmės salėje.

Kalbės Jonas Valaitis iš 
Brooklyn, N. Y., klebonas kun. 
B. Gaurauskas, kun. J. Juoza
pavičius, teisėjas J. J. Cher- 
nauskas, Tarnas Matas iš 
Waterburio.

Dainų programą duos para- 
pijes chorftš vadovaujamas 
muziko A. Aleksio iš Waterbu
rio. Vėliau — šokiai. R.

Laukiama Margučio 
tradicinio pokylio

CHICAGO, ILL. — Vasario 
17 d. Morrišbno-. viešbuty į- 
vyksta Margučio metinis ir 
vienas puikiausiųjų parengi
mų. Tokią šventę Margutis 
ruošia kasmet, ir jon sutelkia 
jis visą rinktinę Chicagos lie
tuvių visuomenę. Iki šiol Mar
gutis vienintelis, kurs bent 
kartą į metus sutraukdavo vi
sus Chicagos lietuvius preky
bininkus, laisvų prefesi ų žmo 
nes, inteligentus. Ė;*»met tiki- 
masį turėti Margučio pokyly 
nemažai ir naujakuriu, ’rurie 
jau baigė įsikurti ir pradėt’a 
normaliai gyventi.

'r
Pokylis turės gražią meninę 

programą, kurią" atliks Daina
vos ansamblis, prrstatydanfts 
specialiai parašytą muzikos ir 
dainos vaizdų sceną. Progra
moj dalyvaus taip pat naujoji 
ir pasigėrėtinai užsirekomen
davusi solistė Monika Krip- 
kauskienė, o taip pat ir . solis
tą s Stasys Baranauskas?

Simfonijos orkestras, diri
guojamas muziko A. Kučiūno, 
duos, klasinės muzikos kūri
nių ir lydės solistus bei Dai
navos ansamblį.

Kitais metais Margutis švęs 
savo 25-kių metų sukaktį ir, 
girdėti, jau'dabar daromi pla
nai, kaip šią sukaktį atžymėti.

J. K.

IŠ DŪMINĖS LŪŠNELĖS,

K. B. Kraučiūno satyriškų ei
lių, tinkamų deklamavimui ir 
dainavimui, rinkinys, ši įdomi 
Lietuvos ir Amerikos-lietuviu 
gyvenimą vaizduojanti knyga 
teparduodama po 1 dol. Užsi7 7
sakykite. Pinigus autoriui ga- 
lėsite piasiųsti ir vėliau, kai :- 
sitikinsite, kad knyga verta do • 
lerio. Rašykite: K. B. • Krau- ; ; 
ciunas. Daynard Drive, Can
ton, Conn. 7

STANDARD FEDERAL
SAVINGS 

and Loan Association of 
Baltimore City

BOSTON BAKING CO.
J. Tamošauskas
B. Andrtašaftis

Lietuviška duona Ir 
pyragaičiai

Pristatoma į namus 
ir krautuves

8 Ames St., Lowell, Mass.
Tel. 2-6797

LIETUVIŠKA

J. GUTAUSKAS, Sav. 
Įvairūs gėrimai, pirmos 

rūšies virtuvė 
201-263 E. Chapel Street 

New Haven, Conn,

ANTHONY MARTIN 
RESTORANAS ir BARAS 

3759 _N- STREET,-
"PHILADELPHIA, PA.

%

BEE HIVE 
RESTAURANT

Wm. A. Aliukonis, Sav. 
Alus, pirmos rūšies maistas 
Kviečiami svečiai, atvykę

- iš kitų valstybių.
56 High St., Nashua, N. H.

John Baltaduonis

Jau keliolika dienų prabėgo 
nuo Vienybės koncerto, o jo 
prisiminimais tebegyvenu. Ir 
ne tik gyvenu: juo grožėj uosi, 
žaviuosru ir laukiu kitų kon
certų.

Mano nusivežti svečiai, Lie
tuvos Operos artistė Gražina 
Matulaitytė ir jos vyras .estų 
poetas Aleksis Rannlt, stebė
josi: — Ir Tysliava artistas. 
Tik žiūrėkite kaip jis savo 
kalba valdo salę.

Taip, ne tik koncerto šeimi
ninkas, bet lygiai pijanistas 
A. Mroziskas, dainininkas Al
girdas Brazis, Joan Frances, 
Marietta Vore ir rašytojas hu
moristas Ant Gustaitis pilna 
žodžio prasme valdė tūkstan- 
tinę~ minią.

Ir kilo manyje mintis: ko- 
dėlTtik laikraštis Vienybė su
geba suruošti tokius įdomius 
koncertus? Kasmet ir vis nau
ja ir įdomesne programa žavi 
susirinkusius.

Prisiminiau Valeriją Tyslia- 
vienę. Įeidama į salę mačiau 
ją išvargusią kasos būdelėj. 
Vėliau vėl kartą praeinant pro 
salę jos šešėlį pastebėjau. Reiš 
kia, tas vakaras jai ne liks- 
mybėms skirtas. Ji gi pati di
džiausioji kaltininkė yra, kad 
tiek žmonių susirenka į Vie
nybės koncertą. Kuomet Tys
liava, Vienybės vyr. redakto
rius, iki kaklo užimtas laik
raščio reikalais, tai jo žmona ‘kokį tolimesnį žygį jis galės 
tiek pat užimta lietuvių dai
nos ir jai artimo meno garsi
nimu. Ir ne vien tik 'Vienybei 
ji rūpestingai ruošia koncer-

Rašo PR. LAPIENĖ

kriti-

Yor- 
kon-

LIETUVIU DELEGACIJA
UNESCO KONFERENCIJOJE x

FRANKFORD AVENUE

tus. Jau kelerį metai kaip ji 
taip stropiai dirbdama sten
giasi įeiti su lietuvių scenos 
menu į kitas kolonijas ir ame
rikiečių sales, sutraukdama 
tūkstantines minias, gaudama 
mūsų artistams žymių 
kų dėmesio.

Suplaukė minia į 'New 
ke turėtą Ciurlioniečių
certą, kuris įvyko New Yorko 
garsiuose muzikos rūmuose 
Carnegie Hall. Tysliavienė, ži
nodama mūsų žmonių neper- 
didžiausią kultūrinį išsilavini- 
nimą kuris leistų atskirti as
menišką . kuo nepasitenkinimą 
nuo gerų darbų, ji ruošdama 
koncertą kvietė visuomenę ne 
savo vardu, o prisidengus tam 
tikros agentūros vardu.

Pasisekimas buvo puikiau
sias. Tai paskatino koncerto 
surengėją dar didesne energi
ja imtis panašių darbų.

Po vieno kito koncerto vie
toj ir kitose koloni ose, ji su
rengė debiutą ir dabartiniam 
Metropolitan lietuviui dainin- 
kui Alg. Braziui. Kuomet de
biuto.. dieną į Carnegie Hall 
net iš Chicagos'atvyko dauge
lis dainininko gerbėjų, kad pa 
remt] jį moraliai, vietos vi
suomenė laikėsi pasyviai. Ta
rytum jai nebūtų rūpėję kaip 
mūsų tautietis pasirodys, ko
kią muzikų kritiką -gaus ir

taip ir daugelio tylinčių mote
rų ir vyrų vardu viešą padė
ką, V. Tysliavienei, kad ji į- 
žengusi į labai žalioj dar jos 
jaunystėj varytą muzikos va
gą, nenukryptų nuo jos. O ji 
daug gali. Ypatingai šiandien, 
turint ir iš tremties privažia
vusių scenos darbuotojų, ku
riems parodyti kelią arba bent 
jais kitiems pasidžiaugti neį
manoma be vado.

Turint tai mintyje, aš dar 
noriu kreiptis j pasyviąją vi
suomenę, kad . kiek stropiau 
koncertus ne tik patys lanky
tume, bet nusivestame ir savo 
kitataučius pažįstamus. Argi 
priešingieji Vienybės 
justų kokį kartelį ir

krypčiai 
to laik-

raščio redaktoriaus žmonai, 
kuri dirba grynai kultūrinį 
darbą, nesivaržydama nei į 
Lietuvai laisvinti organizacijų 
vadovybę, nei svajodama užim
ti kokį valdžios postą jos tė
vų žemę išlaisvinus.

Asmeniškai aš nekantriai 
laukiu žadamo Dainavos An
samblio koncerto, laukiu Pa
baltijo Stygų Simfoninio kon
certo, laukiu ir kitų Tyslia- 
vienės pasimotų suruošti kon
certų. Ir noriu tikėti, kad pra
džioje abejingai žiūrėję į 
Tysliavienės žygį meno srity
je, pagaliau supras to reikšmę 

’ ir įsisąmonins koks tai didelis 
ginklas ir kovojant Lietuvai 
laisvę. Be pažiūrų skirtumo ir 
be didelių raginimų dėkimės 
prie gražių darbų vykdymo.

PABALTIJO KONCERTO BELAUKIANT

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

1700 Frankford Ave
%

Vedybom ir parėm 
keksų ekspertai

Taipgi kepa ir parduoda krautu
vėms ir pristato į namus ne tik 

y visokią duoną, bet ir tortus, kę
sus, pyragus ir pyragaičius.

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

““'B? BELL BAKING

MAISTAS
QUALITY MEAT MARKET 

Pirmos rūšies mėsa.
Priimami užsakymai vesr 
, tuvėms Tn kitokioms 

puotoms.
Savininkai:

Cr. Shimanskas, 
Ch. MitcheU

483 GRAND STREET, 
Brooklyn 11, N. Y.

EV. 8-4606

Į WILLIAM VALAITIS
i Visokeriopai, automobilių taisymas 

730-2 E. Moyamensing Avė
Philadelphia, Pa.

Tei. Howard 8-0596

VINCO VIDGINIO
MAISTO ’KRAUTUVĖ 
♦38 JEFFERSON ST ’

Philadelphia, Pa. 
TR. 7-6627

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

Įvairiausi gėrimai ir valgiai.
ROUTE 27-A, * ISLIP, 1. I

Bay Shore 2996.UNION BRONZE FOUNDRY
High Grade Bronze Castings

SAVININKAS ’ š
(Pėda nuo Union Avenue)

Bridgeport, Conn.
TEL.: 3-4696

■4

LIBERTY FEDERAL SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION

Philadelphia. Pa.
235 NORTH BROAD STREET 

(Temporary A<Mre»»>
New Building Under Construction 

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

ASSETS
F1r»t Mortgage Loans ........ 
Improvement Loans .........................
Loan* on Saving* Account* .... 
F Mera I Home Iz>»n Rank Stock. . 
Cash on Hand and in Bank* .... 
Office Building and Equipment . . 
Parkingi^ — 1415 Rare Street 
Deferred Charge* and Other Asset*

$8.31 <<34 
25.543 
82.997 

175 009 
1.1 12.033 ' 

1H6.H88 
22.7 23 
15,791.

t TOTAL—$9^91 7,587
LIABILITIES 

Member*' Share Account* . . 
Advance,---------

Federal Home Ix»an Bank 
IxMms In Pences* . .................
Other Liabilities ...................
Employee*’ Retircmeot Reserti 
Other Spe< !«< Reserves 
General Reserve* . . . $295. 
Surplus.............. ..  25 2.

. . S8.42R.47O

8 50.000

3.520
547.778

TOTAL- $9.917.587
CHARLES S. CHEl.F.DEN. Prr»i<ient

on

JŪSŲ SVEIKATA PATAISOMA BE VAISTŲ IR OPERACIJŲ
•SĖKMINGAI PAGYDYTU PACIENTU PADĖKOS LAIŠKAI ,

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

Brangus dr. Miller,' pareiga ir dėkingumas verčia mane pa
rašyti Tamstai laišką, nes Tamsta man grąžinai sveikatą ir 
norą gyventi. Daug metų kentėjau kryžiaus skausmus, o ma
no nugarkaulis buvo perkreiptas, ir sunkiai tepaeidavau, 
pasiremdamas lazda. “Progreso Italo Americano” laikraštyje 
skaičiau Tamstos pacientų padėkos laiškus. Pradžioje buvau

i skeptiškas, bet, to, man trukdė ilga ir varginanti kelionė. Bet 
pagaliau pas Tamstą atvykau, nes negalėjau pakelt skausmų.

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

Joseph QuartuHo, New York 51, N. Y.
DAUG PADĖKOS LAIŠKU JUS GALITE MATYT MANO BIURE

790 BROAD STREET, NEWARK, N. J
Važiuoti ii New York — Hudson Tubs isCortlant

14th St. Ar 34th St. 20-^0 min. iki Newarko. 
Nuo, stoties tik 4 blokai.

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

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

. ‘ - ■ -i* ......... - , ,................ , .... j

HOTEL GRUSH
RESTORANAS ir BARAS

ADAM GRUSH, Savininkas
Iš_.kitų miestų atvykę tautiečiai visada gali gauti 

patogius ir nebrangius kaunbarius.

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

Čia parašyta apie Amerikos lietuvius
į ■ “i i
! ^ŠIRDIES RŪMAI — nepaprastas naujas romanas, ku- ; 
j riame apšrašoma viena Amerikos lietuvių šeima, ypač jų : 
j dukrelė, kuri vaikščioja su savo gydytoju širdies rūmuose, i 
i Knyga 450 puslapių, iliustruota, labai gražiai atspausdin- ; 
j ta, kaina 4 doleriai. —. ^4

SLIUPTAą^JAi — pirmutinė tokia teisinga, atvira, i 
; įdomi ir stambi mkyga (istorinis romanas) apie Amerikos 

lietuvių tautinį ir kultūrinį atgimimą, apie jų sunkumus, ' 
vargus, kančias ir kovas dėl lietuvybės ir geresnio, švie- j 
sesnio r 
graži sp

ABIDVI KNYGOS SYKIU tik už 6 dolerius! Persiun
timo lėšas apmokame. Rašykite; y

Dr. Alg. Margeris, 3325 So. Halsted St., Chicago 8. Ill. |

ojaus. 652 puslapiai, kieti drobės viršeliai, labai 7 
ida, kaina 3 doleriai.

rė
jos

ne-

dainos srityje padaryti.
• O kukli ir tyki to debiuto 
rengėja, taip pat, kaip ir visa
da koncertus rengdama tesi
rūpino suteikti apsilankiu
siems visą, ko jie tikėjosi. Ir 
niekas jai dėkui neištarė, 
tas jai girdint pasidžiaugė 
gražiomis pastangomis.
' Tysliava, kuris šiaip jau
šykštus tarti gražų žodį kiek
vienam, kuris nors ką geres
nio gyvenime nuveikia, savo 
žmonos irgi viešai per petr ne- 
plukčioja. Koks gi didelis lie
tuvių kuklumas, kai pagalvoji 
apie tokį Argentinos preziden
tą Perori, kuris didžiausiomis 
iškilmėmis prisega savo žmo
nai medalių ir tik už... jo rė- 
mimą.—

Koks gi tikslas mano šio ra
šinio? Gj parodyti kaip savo,

Dar šiais metais, V. Tyslia
vienės pastangomis, įvyks vi
sa eilė didelių koncertų. Pir
masis jų balandžio 20 d. Tą 
dieną pagarsėjęs Dainavos An
samblis, atvykęs i§ Chicagos, 
koncertuos Carnegie Hall 
New Yorke. Dainavos Ansamb
liui, kaip žinoma, vadovauja 
Sodeika, Velička įr Dzirvonas. 
Iš vakaro, balandžio 19 d., tas 
pats Dainavos Ansamblis kon
certuos Wilkes Barre. Pa. Tuo 
reikalu jau susitaria su advo
katu J. Virbaliu ir k.

šių metų rudenį, spalių 12 
d., (sekmadienį) Tysliavienės 
•iniciatyva įvyks pirmasis Pa
baltijo tautų- kompozitorių 
simfoninis koncertas, šiam 
milžiniškam žygiui Tysliavie
nė rengiasi jau seniai, šį kon
certą rengti Tysliavienė pa
skatino Nicolai Malko, Chica
gos Simfonio Orkestro diri
gentas. Pastarasis, -praėjusių 
metų rudenį vykdamas , į^Eu- 
ropą, pakeliui, buvo sustojęs 
New Yorke ir susipažinęs su 
Tysliavienė, prisiminė savo di-

'rigavimo laikus Lietuvoje. MaT Mike Schultz 
ko ta proga pareiškė:

“Niekas nesirūpins jūsų tau
tos muzika, jei jūs patys nesi- 
•imsite iniciatyvos, šiame dar
be aš jums su .mielu noru pa- 
dėsiu”. ‘ r .T

Pasikalbėjusi su Malko, Or- 
mandy, Cantelli ir kitais ži-

nomais dirigentais, V. Tyslia
vienė nutarė rengti pirmą J 
Pabaltijo tautų kompozitorių 
simfoninį koncertą, kuris, 
kaip jau sakyta, įvyks šių me
tų spalių 12 d/New.Yorke.

Kaip matome, Tysliavienė 
tyliai, kukliai, nesigirdama, 
pradėjo naują kultūros darbo 
barą. Berods, tai vienintelė lie 
tuvaitė, taip plačiai užsimoju
si šioje srityje.

Aukos Vienybės 
popierių fondui
J. J. Mitchell

Brooklyn, N. -Y.
Mrs. Matusaitis

Brooklyn, N. Y. ...... 2.00 
Mrs. Wm. Wold

Brooklyn, N. Y. ...... 2.00 
Michael Yonason

Woodhaven,
Frank Just

Bronx, N.
J. Poderis

Woodhaven,

Woodhaven,
A. Vakselis

Woodhaven,
B. Navickienė

Brooklyn. N.
V.' Češnavyžius

Brooklyn, N. Y. ..

10.00

1.00

L. I. . . . .. 2.00

.'. 2.00

L. I. 1.00

L. I. 1.00

L. I. 1.00

Y. ... • -4 > 00

HOLLYWOOD INN & HALL

Baras ir- salės pramogoms

PHILADELPHIA, FA.
MALONI LIETUVIŠKA UŽEIGA

ANTHONY BALCH i UN AS, SAV. 
113 SOUTH 34th STREET 

Arti Pennsylvanijos Universiteto

PETER DAVIDONIS
VYNAI — LIKERIAI — ALUS 

2327 Brown Street . Philadelphia, Pa.

ELZBIETA RUDAUSKIENĖ,
Savininkė

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

ADAMS’
RESTORANAS

941 SPRING GARDEN,
Tel. PO

f

IR BARAS 
PHILADELPHIA, PA. 

5-9785

' Naujai atidalytas lietuviškas restoranas Ir baras

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

TeL PO 5-9566

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE 
Lithuanian Alliance of America 

DIDŽIAUSIA IR TURTINGIAUSIA 
—' LIETUVIŲ FRATERNALINĖ ORGANIZACIJA

Įkurta 1886 m.
Turtas Viršija $2,420,359.00

Kuopos įvairiuose Jungt. Valstybių ir Kanados miestuose.
* - .Gyvybės apdrauda nariams nuo $100.00 iki $5,000,00.

Nariais priimami abiejų lyčių lietuviai 
nuo gimimo dienos iki 60 metų 

Nariai gauna savaitraštį Tėvynę nėmoKamai
Iš Susivienijimo Labdarybės Fondų šelpiami nelaimių iš

tikti nariai ir remiami lietuvių kultūriniai reikalai.
Visi kviečiami tapti šios broliškos organizacijos na

riais. Smulkesnių paaiškinimų klauskite vietinėje SLA 
kuopoje, arba rašykit į centrinę raštinę tokiu adresu:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 WEST 50th STREET, NEW YORK 1, N. Y.

Laisvei švintant... (6)

'r

F
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

%

JUOZAS KAVALIAUSKAS
IICFNSFD PENNA AND NEW JER<rv 

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

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

1113 Mt. Vcrnon Street - Telefonas Poplar 411f
PHILADELPHIA. PA

Moderniika laidojimo (starta: dideli grali koplyčia, erdvi tall « 
baru, pakelevingkim tuteik'ama nakvynė — vitkaa nemokamai. -

Nelaimėt valandą kreipkitea j tnfistj jttaig*, dietų ar naktį
— mes ritadot patireagf teteikti genayį patarnavimu.

♦

RUOŠIAMĖS
Atvykus ūir ąpsigyvefHts 

Imadros apylinkėje* netrūkūs 
gavome iš Petrapilio vieną ru
sų laikraštį. Jame radome 
trumpą žinutę: “Pirmas Lie
tuvos pulkas su muzika ir iš
kilmėmis iš Petrapilio išlydė
tas į frontą”. Visi šią žinią 
šaltai sutikome, bet mūsų ilga
sis Jonas Narkevičius įsikarš
čiavo:

— Rusijoje kuriasi ir vyks
ta į frontą lietuviški pulkai, 
o mes čia atvežti į velnio kraš 
tą sėdime. Dar uodai čia mus 
ūžės.

Aš į šią žinią žiūrėjau abe
jingai. Vėl, tur būt, toks pat, 
kaip Maskvoje sutiktas 29 Lie
tuvos pulkas. Rusijoje būnant, 
sekiau lietuvišką spaudą ir nie 
kur neužtikau, kad kur nors 
organizuotųsi lietuvių pulkai. 
Dar tik pusantro mėnesio (ke
lionės ir Murmanske įsikūri
mo metu), kai nutrūko ryšiai 
su lietuviška spauda. Protas 
sakė, kad per pusantro mene-

ATSIKŪRUSI LEIDYKLA PATRIA 
praneša visiems gerbiamiems autoriams, bendradar
biams ir bičiuliams apie veiklos pradžią JAV.

, Moderniai įrengta leidyklos spaustuvė siūlo savo 
patarnavimus organizacijoms, draugijoms, klubams, 
biznieriams ir pavieniams asmenims.

MES SPAUSDINAME bet kuria kalba knygas, 
vairias brošiūras, piknikų ir parengimų 
bei jų skelbimus. Įvairias biznieriams
sąskaitas, blankas, vizitines korteles, kvietimus ir kt. 

pavyzdingai prity-

žurnalus, į- 
programas, 
reikalingas

DARBAS ATLIEKAMAS punktualiai ir 
rusių spaudos žinovų.

Su pagarba

Street,92 rranklin 
STAMFORD, CONNECTICUT 

Telephone 48-2460
P. S. Leidyklos programa bus paskelbta atskirai.

St. Butkus Visas komandas apeidavo 
vo pėsči-as, bet - mūsų - ko-KARUI PRIEŠ SUOMIJA

Greit vėl užmezgėme ryšį su 
lietuviška spauda. Apie' lietu
viškus pulkus nieko nerašė. 
Aišku; kad ir Pirmasis Lietu
vos pulkas buvo rusiškas.’

Spauda ir laiškai iš Rusijos 
mus pasiekdavo tik po mėne
sio. Todėl gaudavome tik se
nas žinias. Greičiausiai laik
raštį gaudavome po 8 dienų, 
kada kas nors mūsiškių grįž
davo tiesiog iš Petrapilio.
SUSIRAŠĖME SU 
KARIŲ SĄJUNGA

Sužinoję iš lietuvių spaudos, 
kad Petrapilyje įsisteigusi 
Lietuvių Karininkų Sąjunga, 
susirišome su ja. Tai buvo 
bendra lietuvių karių sąjunga, 
nes aų^is metais žodis “kari
ninkas” buvo vartojamas vie
toj dabartinio “karys”. Visa 
10 lietuvių kareivių įsiregistra 
varne į šią sąjungą. Taip pat, 
greta kitų lietuviškų laikraš
čių, išsirašėme ir lietuvių ka
rių laikraštį Laisvas žodis. Be

merį. Nežinau, ar daugiau iš
leido. - ,

Jau vėlai rudenį gavau laiš
ką iš Lietūvlų Karininkų Są
jungos, pasirašytą J. M. Lau
rinaičio (Nepriklausomoj Lie
tuvoj buvo pulkininkas leite-
nantas). Laiške rašoma, kad valgių.
dėl Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo sąjunga yra tos 
pat nuomonės, kaip ir mes sa
vo rezoliucijoje (Jiems nusiųs
toje) pareiškėme. Prašo rinkti 
žinias apie Murmansko krašte 
esančius lietuvius karius ir 
siuntinėti sąjungai. Tuo būdu 
pasijutau, lyg pakviestas lie
tuvių karių Murmansko kraš
te įgaliotiniu. Tačiau greit 
mūsų darbas nutruko. Paėmus 
bolševikams Rusijos valdžią, 
mus greit išformavo ir paleido 
namo, kaip senosios caro ar
mijos karius. ’ 3 -- -r—---- ’ 'v
VADAI PAMILO LIETUVIUS
. Mūsų kuopos vadas poruči-

sio negalėjo suspėti Įjulkas . šio, Maskvoje leidžiamas laik-
susiorganizuoti ir išvykti į 
frontą. Nuraminau ir Joną, ir 
kuopos štabe pasakė, kad iš 
šio krašto niekur neišleis. Tik 
susirgus galės išvykti..

raštis Santara nuolat duodavo 
priedą Laisvės karininkas. Te
ko gauti ir kitą laikrašti Ka
reivis Socialistas; jis ndš- 
silaikė. Mačiau tik vieną nu-

kas Molevasj kilęs iš Vologdos

manda neleisdavo Jam grįžti 
pėsčiam. Turėjome kojomis pa 
sivaromą vagonėlį,,Keturi ka
reiviai, daugiausia lietuviai, 
pasisodindavomerijį į .-vagonėlį 
ir nuveždavome į stotį.

Pas mus jis ilgiausiai pasi
svečiuodavo. Suprasdavome, 
kad visą dieną keliavus, iš ki
tų komandų ateina alkanas. 
Tuoj užkaisdavome arbatos ir 
patiekdavome ką turėjome iš

Draugiška) pasišneku-
kučiuodavome. -Jis matydavo 
pas mus lietuviškų laikraščių 
ir knygų, ir iš kalbos, supras
davo, kad lietuviai kultūrin
gesni už jo tautiečius.t Be to, 
mūsų komanda buvo ir draus- 
mingesnė, mažiau užsikrėtę 
tuomet jau bekylančia anar
chija.

Pats vadas mums pareikš
davo, kad jam maloniausia 
pabuvoti mūsų komandos tar
pe. Iš šalies taip pat girdėjo
me, kad vadai mus girdavo. 
Girdi, iš 127 viorsto koman
dos negirdėti jokių skundų 
viens prieš kitą ir niekad nė
ra įvykusių tarpusaviu pešty
nių.

gub., buvo puikus vyras. Daž
na! jis mėgindavo apkeliauti 
savo kuopas kareivius, pėsčio-7" 
mis nueidamas ir grįždamas 
daugiau k'a(p.20 kilometrų.

Turėdamas laiko pamėginau
paišybą. Vokus ir laiškus pra
dėjau gražinti Murmansko 
kalnais, Imandros ežeru ir ki
tais gamtos vaizdais Užrašus: 
“Murmansko kraštas. nd-

f

Sausio 31 d. baigėsi visą sa
vaitę posėdžiavusį JAV Tauti
nės UNESCO Komisijos su
šauktoji New Yorke konferen
cija, į kurią buvo suplaukę per 
2,200 atstovų iš viso krašto ir 
gausus būrys svečių iš užsie
nio. Konferencijos tikslu buvo 
suartinti Amerikos vadovau
jančius kultūrininkus, o taip 
pat pasvarstyti kelius ir bū
dus, kaip pagilinti ir praplėsti 
pasaulio bendradarbiavimo rei 
kalų supratimą ir jų tvarky
mą J. Tautų ir jų specifinių 
organizacijų dvasioje ir para
ma. ‘

UNESCO, (Jungtinių Tautų 
švietimo,- Mokslo ir Kultūros 
Organizacija), pradėjo savo 
darbą Jungtinės -Tautą^suor- 
ganizavus. f

Siame krašte su UNESCO pa 
laiko glaudžius ryšius ir gyvai 
bendradarbiauja Amerikos uni 
versi tetai ir kitos aukšto o 
mokslo institucijos ir kultūri
nės organizacijos, siekiančios 
pagyvinti tarptautinį susipra
timą ir bendradarbiavimą švie 
timo, mokslo, meno ir kitose 
kultūrinio darbo srityse.

Iš lietuvių organizacijų su 
UNESCO bendradarbiauja BA- 
LF, kuris buvo pakviestas kon
ferencijoje dalyvauti ir pasiun 
tė savo atstovais kan. prof. dr. 
J. B. Končių ir dr. A. Trima
ką. Kartu su jais konferenci- 
jųje dalyvavo svečių teisėmis 
viccekonsulas V. Stašinskas, 
P. Minkūnas, J. Audėnas ir M. 
Tolišius. Visi jie turėjo pui
kios progos aktyviai dalyvau
ti konferencijos darbuose ir 
diskusijose.

Daug dėmesio konferencijo
je buvo kreipiama į jaunimo, 
ypatingai studentijos, skatini* 
mą plačiau studijuoti tarptau
tines problemas, keistis kūry
bos vertybėmis ir kelti nuotai- 
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kas, palankias tarptautiniam 
bendradarbiavimui.

Darbo žmogaus buitis pana
ši visur, todėl jo dalyvavimas 
UNESCO veikloje aukštai įver 
tintas ir paremtas reikalas tu
rėti daugiau darbo žmonių 
atstovų tarptautinėse organi
zacijose.

Anologine yra ūkininkų bū
klė. Jiems suartinti, pasiūlyta 
plačiau organizuoti ūkininkų 
ekskursijas į svetimus kraštus, 
keistis žemės ūkio specialis
tais, literatūra, parodomis ir 
patarimais.

Vargstantiems ir išvjetin- 
tiems milijonams žmonių, pa^ 
lengvinti jų kasdienini gyveni 
mą ir geriau suorganizuoti Jų 
globą, pasisakyta už paramą 
juos įkurdinti padoresnėse są
lygose ir leisti jiems greičiau 
vėl tapti pilnaverčiais 
mis.

žmonė-

plačiai 
radijo,

jalia šių klausimų, 
išdiskutuota spaudos, 
televizijos, teatro, kino, moks
lo, meno, muzikos ir kiti klau
simai.

išskirtinas<š jų
Kultūros ir Mokslo Istorijos” 
išleidimo reikalas. UNESCO yy 
ra nutarusi ją išleisti Ls 6 tOr 
mų. Tam tikslui angahžuoja^ 
ma 1,000 bendradarbių. Red
akcinės Komisijos pirmininku 
yra pakviestas žymus Ameri
kos istorikas, Yale University 
to profesorius Ralf Turner. Jb 
padėjėjais anglas, prancūzai 
vokietis,t indas ir vienūs PiętiĮ 
amerikietis. Kitos valstybėj ‘ 
UNESCO nariai, turės >redak»> 
torius patarėjus, o visi -kiti 
kraštai autorius — korespon
dentus. Veikalo išleidimas at- 
seis $600,000. — Dr. A. Trima
kas turėjo progos su prof. 
Turner plačiau pakalbėti1 šiiib.' 
reikalu ir gavo sutikimą pasiū
lyti lietuvius mokslininkus 
bendradarbiauti lietuviškajam 
skyriui parašyti. 7

Iš Amerikos žymiųjų moks
lininkų konferencijos ittįBtū 
metu pasakytų kalbų ir State 
Departamento aukštųjų parei
gūnų aktyvaus dalyvavimo 
konferencijoje aiškiai susida
rė įspūdis, kad Amerika imasi 
vadovaujančio vaidmens pa
saulyje ne tiktai ūkio, politi
kos ‘ ir karinėse srityse, bet įf 
kultūrinės kūrybos laukuose, 
kas kelia gražių vilčių vakąrų 
pasauliui sustiprinti, konsoli
duoti ir pasukti Jį į ’šviesesnę 
ateitį.ROOSEVELT FURNITURE COMPANY

čia gaunami geriausi bal 
dai, televizijos ir radijo 
aparatai, siuvamos maši
nos, šaldytuvai ir visi kiti^ 
namų apyrangai reikalingi 
dalykai.
DUODAMA IŠMOKĖJIMUI 
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ra. 53 darbo bataliono 4 rota,” 
dėdavau lietuviškai. Kuopos 
raštinėje pastebėjo tokius 
mano siunčiamus laiškus, ir 
rusai kareiviai pradėjo manęs 
prašyti nupiešti jiems vokus.
BOBA SU ŠLUOTA MUS^ 
GALĖJO IŠVARYTI .

.*». '• J- -

Kartą atvažiavo J mūsų kuo
pą vyresnioji mūsų vadovybė: 
bataliono vadas iš Kandalakšo 
ir prigados vadas iš Petroza- 
vodzko. Jie mums išrėžė rusiš
kai patriotišką kalbą, daugiau
sia nukreiptą prieš suomius. 
Mat, šalia mūs buvo Suomija.

Vienas pareiškė. Girdi, Suo
mija susidėjo su vokiečiais ir 
nori Rusiją pulti iš užpakalio 
ir padėti vokiečių kaizerinei 
kariuomenei. užsmaugti dar 
jauną Rusijos revdliuciją. Mes 
turime čia budėti.

Kadangi Suomija nori nuo 
Rusijos atplėšti šį Murmans
ko kraštą ir atkirsti mūsų su
sisiekimą per Murmansko uas- 
tą ,tai mes turėsime gintis. 
Netrukus jūs būsite apginkluo 
ti ir paruošti kovoms, jeigu 
suomiai kėsintųsi į šį kraštą.

Tiesa, mes buvome visai ne
ginkluoti. Ištisos komandos ne 
turėdavo nė vieno šautuvo bei 
durtuvo. Tik sargybų kuopos 
turėdavo senoviškus šautuvus 
“berdenkas” su vienu šuviniu. 
Ir tas pats bukas, švininis, 
kaip pirštas. Patys kareiviai

juokdavomės iš savęs: “Jeigu 
ateitų kokia boba, tai su šluo
ta išvaikytų mūsų komandą."

Prie šio geležinkelio ir miš
kuose dirbdavo suomių, kinie
čių, rusų, austrų belaisvių ir 
kt. Daug buvo Sibiro rusų. Vo 
kiečių belaisvių buvo labai ma
ža. Belaisvių niekas nesaugo
davo. Jie buvo laisvi. Iš čia pa
bėgimas per balas ir miškus 
buvo neįmanomas, žūtų kelio
nėje. O ir traukinyje "zuikiu" 
važiuojant aštuonias dienas be 
maisto ne pyragai.
VELNIAS AR MEŠKA?

Kai j rudeni prasidėjo, ir 
naktys su dienomis, pradėjo 
mus skirti naktimis saugoti 
geležinkelio liniją. O naktys 
tarp miškų buvo labai tamsios, 
nors pirštu akin durk. Ginklo 
neturime, tik geležinkeliečių 
lemputę su žalia jr raudona 
šviesa. Jeigu ir būtų kur nors 
Išjungtas bėgis, tai tokioj 
tamsumoj neįžiūrėtumei. žino
ma, daugj-ausia bijodavo suo
mių.

Savo komandoje buvau "gin 
kluotas" tik aš vienas. Loteri
jos būdu buvau išlošęs nedide
lį medžioklinį šautuvą ir prie 
jo 12 šovinių. Taigi Šiuo šau
tuvu apsiginkl^ęs ir eidavau 
naktimis geležinkelį tikrinti.

Betikrindamas kartą turėjau 
tokį nuotyki. Nuo savo bara
ko buvau nuėjęs daugiau kaip

kilometrą. Tamsumoje, jau Vi-? 
sai arti, pastebėjau prie pdft 
geležinkelio bėgių kažką Jo
dant. Buvo didelis ir ilgas. AiŠ 
ku, gyvas daiktas. Sustojęs ste
biu, bet tamsumoje negailu 
pažinti. Gat meška? Bet aukš
tesnis už ją. Aš stoviu, ir šis 
sutvėrimas stovi, kruta ir nei
na toliau nuo geležinkelio. 
Bet ir eiti nebuvo kur. Iš abie
jų geležinkelio pusių bala.

Užsigesinau lemputę, atsisė
du ant sukirstų ir gele
žinkelio sukrautų medžių, ir 
laukiu, kol šis juodas sutvėri
mas nueis toliau. Bet jis nei
na jr kruta. Nusibodo laukti. 
Labai iš lėto, atkišęs šautuvą/ 
slenku artyn. Prieinu visai, 
prie uodegos. Didžiulis žvėris, 
bet tamsoje vis dar negaliu pa 
žinti. Siame ruože nėYa žmo
nių ir jokių naminių gyvulių. 
Jis ėda ir visai nekreipia i ma 
ne dėmesio. Galvojau, jeigu 
būtų meška, tai ji imtų urzgė
ti ir imtų mane į glėbi. Atsar
giai šonais artėjau prie galvos. 
Galva arklio. Tik dabar paži
nau, kad tai mūsų arklys. Mat, 
jis. muselių kandžiojamas ar 
išalkęs ėsti, Įšliaužė Iš savo 
palapinės ir išėjo pašienauti.

Sekančiame numery: *UĖ- 
MIRSOME KAIP MOTERIS 
ATRODO”
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čionių demokratų 
ir socialistų spau 

• dos ginčai prieš 
Lietuvos Diplo
matijos Šefą St. 
Lozoraitį/ kaip sa 
koma, labai nu
sibodo. Galimas 
dalykas, ypač kai

tu ginčų ir užsipuldinėjimų di
džioji dalis pagrįsta nesąmo
nėmis ar vien jokios kritikos 
neatlaikančiais prasimany-

Pikantiški ministerio B. K. Balučio prisiminimai 
— Kas dalyvavo perversmininkų štabe, aną 
gruodžio 17-ją, 1926 metais?... — Trijų vyrų 
bendrai sujungtos rankos. — Bet šiandien ir ne

partiniai nedalyviai jiems jau “totalistai”...
Rašo BRONYS RAILA

Įėjo leistis obuoliauti tokie ge 
ri katalikai, kaip dr. Dąugai- 
lis, dr. <Sapoka ar prof. Gedi
minas Galva?....
Juk reikėtų bent tris kartus 
persižegnoti, skelbiant daly
kus be pagrindimo... Nejaugi 
Vytautas Alantas savo “Pra
garo Pošvaičių” romane bus 
galutinai teisingas, kad krikš
čioniškoji moralė vis daugiau

(Atkelta iš 1 psl.)

Vokietija laimėjo 
pralaimėjusi karą

Nelaukdama, kol bus duotas 
pilnas suverenumas, vokiečių 
diplomatija paskutiniom die
nom pradėjo rodyti nagus, iš
keldama Saaro krašto klausi
mą ir reikalaudama sau vietos 
Atlanto Taryboje.

Saaro krašto ekonominis 
prijungimas prie Prancūzijos 
nuo seno buvo nesutarimo 
obuoliu tarp Paryžiaus ir Bon
uos. bet ikį šiam laikui vokie- 
Cai dar nedrįso protestuoti 
prieš sąjungininkų padarytus 
nutarimus.

Dabar, kai prancūzai Saaro 
kraštui davė daugiau laisvės 
ir ten buvusį savo aukštąjį ko 
misarą pakeitė ambasadoriu
mi, vokiečiai kaip širšės suju
dę.

Prancūzija niekad nesikėsi
no į Saaro kraštą ir jo klau
simą buvo pasiryžusi svarsty
ti tada, kada bus pasirašyta 
taikos sutartis su Vokietija, 
bet vokiečiai išsigando, kad 
paragavę laisvę saariečiai ne
benorės grįžti prie Didžiojo 
Reicho, tuo labiau, kad Saarą 
buvo numatoma padaryti fe- 

Europos sostinės 
kraštu, kaip Washingtonas.

Per paskutinįjį pusšimtį An- 
g^a ir Prancūzija du kartu 
buvo tapusios Vokietijos auko
mis ir niekas Europoje nenori, 
k^u panaši avantiūra iš nau
jo pasikartotų.

Jei Vokietija gau s .teisę 
ginkluotis, steigti savo kariuo 
menę, atstatyti karinę indus
triją, tai ji greitai Europoje 
pasidarys pačia galingiausia 
ir dinamiškiausią valstybe, t

Jau dabar, iš Marshall© pla
no raportų matyti, kad Vokie
tija laimėjo pralaimėjusi ka
rą. Tai ji daugiausiai gauna 
pagalbos iš Marshall© plano 
fondų už bet kurią* kitą vals
tybę, tai ji jau pasiekė atsista
tymo rekordą ir jos produk
cija 35% pralenkia 1936 metų 
produkciją.

Dėka- išardytų fabrikų Vo- 
kietija gąyo iš Amerikos nau
jas mašinas ir dabar jos in
dustrija pasidarė jjati moder
niškiausia ne tik Europoje, bet 
ir visame pasaulyje po Ame
rikos.

Jei vokiečiai dabar drįsta 
rodyti nagus, dar neturėdami 
savo armijos, kas bus tada, ka
da jų prūsiški generolai užsi
dės ant batų pentinus?

Londonas su Paryžiumi pri
ėjo išvados, jog apginkluota 
Vokietija pradeš kelti revendi- 
kacijas, kurios suardys Euro
pos harmoniją.Tokiu atveju, 
verčiau atsisakyti nuo jos įsi
leidimo į Atlanto Tarybą, ar
ba ginkluoti tik tada, kada 
bus gauta stipri garantija.

•
Tačiau atsirado advokatų, 

kurie ima ginti Vokietiją, štai 
marijonų Draugas (N. 28) ei
na vokiečiams į pagalbą, gal 
dėl to, kad Adenaueris yra 
krikščionis demokratas. Girdi 
“vokiečiai galėjo dovanot i ir 
su laiku pamiršti nors dažnai 
ir kariškai nepateisinamai vyk 
dytus miestų ir miestelių bom
bardavimus, tačiau jie niekad 
negalės užmiršti ir neužmirš 
tokių dalykų, kaip metimas 
kaltės visai tautai už karo su
kėlimą, kaip teisimas, kalini
mas ir net žudymas kariškių 
ir atsakingų pareigūnų už vai 
džios įsakymų vykdymą, kaip 
šaudymas tų, kurie darė vis
ką. kad Vokietija karą laimė
tų”.

Vadinasi tai mes esame di
džiausi karo nusikaltėliai. Rei
kia teisti Ameriką, Angliją ir 
Prancūziją, kam jos kariavo

(Nukelta į 5-tą psl.)

Tačiau skaitytojams, kurie 
jau “nuobodžiauja", būtų gali
ma pasakyti, kad gal be rei
kalo. Už tų ginču slepiasi la
bai svarbūs Lietuvos valstybės 

^-reisiniai ir politiniai atvejai.
Jungiasi su tuo mūsų rezisten
cijos vieningumo reikalas. Ki
šasi galbūt ir visos mūsų lais
vėj bylos sėkmė. Tuščiaviduris 
lietuvis, kuris iš savo spaudos 
ieško tik pramogų, dėl to gali 
ir nuobodžiauti. Bet rimtas lie 
tuvis, kuris giliai sielojasi savo 
Tėvynės reikalais, kažin ar tu
rėtų “nuobodžiauti". Taip el
giantis. galima perdaug pra- 
nuobodžiauti.

Lanskoronskis ir kiti vis labai 
didelių mokslo laipsnių 'vyrai. 
Tik mano kolega Juozas Go
bis dar be daktaro, bet jis už
tat daugiau kalba apie Pik
tosios Dvasios grėsmę pasau
liui...

Taigi, Tėviškės Žiburiuose, 
Naujienose ir ypač Drauge 
daug perkūnų jau pritranky
ta. Draugo vedamuosiuose ne
kartą buvo nurodyta, kad pa
laikyti min. Lozoraičio pozici
ją būtų netik tautinės -vieny
bės skaldymas, ne tik totalis- 
to, kitaip sakant, naujo fašis
to ir diktatūrininko sustipri
nimas, bet ir kenkimas Lietu
vos išlaisvinimui.

Draugas graudeno, kad netu 
retume pamiršti, jog mūsų 
laisvės kovoje mus' tepalaiko

būdu iš paties Dievo, kad juos 
taip drąsiai skelbė ir tebeskel- 
bia? Man rodos, kad, kol ne
bus priešingą! įrodyta, tos vi
sos žinios yra paimtos iš ne
labojo šnibždėjimu, iš paties 
velnio, iš Juozo Gobio ar tėvo 
Bružiko nupieštos Piktosios 
Dvasios. Dr. Grigaičiui iš 
praeities velnias g$l ir ne taip 
jau baisus, bet kaip su juo ga-

tampa žiaurus, melagis, veid
mainis ir, galiausiai, kad krikš 
čionys visą laiką Lietuvai' yra 
tik kenkę ir kad be reikalo 
Šventaragio slėnyje^buvo už
gesinta Amžinoji Ugnis? Man 
tie naujieji mūsų politikos į- 
vykiai tokią Alanto tezę lyg ir 
stiprintų (atleisk, Viešpatie...).

Tiek to. Geriau eikime prie 
praeities šaltinio. *

KAS BUVO PRIEŠ 25 METUS?
Be abe.o, tai buvo Gruodžio 

17-toji (1926 m.) Liaudininkų 
ir socialistų vyriausybę jėga 
pašalino susimokę Lietuvos ka 
rininkai. Pats veiksmas buvo 
“totalistinis” ar “diktatūrinis”. 
Kas tuose veiksmuose • politiš-

maro, jis mėgino teirautis, 
kokie būtų naujų viešpačių į- 
sakymai, ką reikėtų užsieniui 
apie tokius įvykius pranešti. 
“Matyt, mano kalbą su Volde
maru nugirdo kun. M. Krupa
vičius. Staiga prisiartinęs jis

Mūsų daugelis tą ginčą se
kėme ir J seksime. Buvome 
smagūs liudininkai, kaip gra
žiai i vienybę susijungė kaiku- 
rios jėgos. Tuo klausimu iš
vien, “suglaustomis gretomis” 
ėjo ir tebeina įvairūs išmintin 
gi politikai, teoretikai ir ideo
logai, kaip, dr. J. Daugalis, .’r 
P. Grigaitis, prof. Gediminas 
Galva, dr. J. Grinius, pulk. J.

tik demokratinės valstybės ir, 
aišku, jos nepalaikys nei mū
sų, nei Lietuvos, jei mes per 
žioplumą “eitume su Lozorai
čiu”. Diktatūrininkų, vadų, to 
talistų, pučų organizatorių de
mokratinės = valstybės palaikyti 
negali. Tai aišku ir teisinga.

Tas atvejis yra įdomus ir 
rimtas. Kaip buvo, kaip yra ir 
kaip čia gali būti iš tikrųjų?

VELNIO ŠNIBŽDĖJIMAI
Aš, kuklus žmogelis, su p. 

Lozoraičiu nesu riešutavęs' ir 
iš tos pačios kepurės riešutų
nevalgęs. Jam nei nereikia ma 
no apgynimo. Bet laikrašti
ninko amatas jau daugelį me-
tų yra vertęs domėtis viešai
siais reikalais ir mūsų užsienio 
politikos įvykiais. Man- niekad
nėra tekę girdėti, kad p. Lo
zoraitis iš viso būtų kada pri
klausęs kokiai Lietuvą valdžių 
šiai politinei parti, ai. Net ir 
būdamas užsienių reikalų mi- 
nisteriu, jis nepriklausė tokiai 
tautininkų partijai, kada iš to 
galėjo būti net interesas, net 
“pareiga” ar “prievarta”. Jis 
priklausė tai mūsų valstybi
ninkų grupei,' veikusiai dau
giausia Užsienių reikalų mini
sterijos plotmėje, kurie, kaip 
lygiai teks B. K. Balutis,' J. 
Urbšys, J. Baltrušaitis, J. Sa
vickis, P. Klimas, P. žadeikis, 
dr. J. šaulys’ ar, rodos, ir dr. 
D. Zaunius, sau švyturiu laikė 
Lietuvos Respublikos interesą, 
žiūrėjo bendrojo valstybės—ir 
lietuvių tautos ilabo, nesijung- 
dami į jokią partiją, ar jei kas 
a n ksčiair ir 'buvo kur” prišišliė -
jęs, tai ilgainiui tą priklauso
mybę taip nudilino, atidėjo į 
paskutinę vietą, jog jaunesnie-

ji mes nei nebežinojome tuos 
valstybės vyrus kada bebuvu
sius tik grupių žmonėmis. Sta-

kai dalyvavo, kas davė pra
džią tatalistinei dainai?

štai vartau J. Bačiūno nese
niai išleistą knygą apie lietu
viams amerikiečiams gerai ži
nomą ir daugelio vis tebemy
limą ministerį Bronių Balutį. 
Graži, vertinga knyga, kaip ir 
to mūsų valstybės vyro gar
binga 70 metų amžiaus sukak
tis.

Knygos redaktorius V. Sir
vydas protarpiais duoda pro
gos sukaktuyinirikūi kiek pa
sipasakoti iš savo pragyveni
mų. Jų daug, ir vieni iš įdo
miausių — atsiminimai apie

savo įprastu, nei tai piktu, ne 
tai pašaipos tonu tarė: — Ko
kių čia Tamstai įsakymų rei
kia? Ar nematei, kas stulpuo
se prikalta štai, ir tau Įsaky
mas”!... "

Praleisime įtarinėjimus, ar 
Krupavičiaus dalyvavimas per
versmininkų štabe ir tokio 
pobūdžio “pareiškimai laikytini 
giliai demokratiniais žestais. 
Praleisime ir tolesnius Balučio 
aiškinimus, jog tikrieji . per
versmo sugalvotojai buvę krik
ščionys -demokratai, nors patį 
perversmą vykdė karininkai ir 
vėliau valdžiai vadovauti pa-

sys Lozoraitis buvo visuomet 
jų tarpe.

Taip pat man nėra tekę skai
tyti nei anksčiau, nei per pa
starąjį dešimtmetį nė vienos 
prakalbos, nė vieno ministerio
Lozoraičio pareiškimo ar šiaip 
kokios deklaracijos, ir nėra te
kę girdėti apie jokį veiksmą, 
kur būtų galima bent pėdsa
kus užtikti, kad tas žmogus 
kur būtų skelbęs savo fašisti
nius, totalistinius, nedemokra
tinius, diktatūrinius dėsnius, 
kišęs kokią Lietuvos vidaus 
politikos partinę programą ar 
vieną partiją gyręs, o kitą 
smerkęs. . ’

Tad iš kur Draugas, Naujie
nos, Tėviškės žiburiai, Darbi
ninkas ir kita krikščionių de
mokratų spauda nuo pereitų 
metų ėmė visais trimi
tais pūsti, kad tai “antidemo- 
kratas,” totalistas,” “vadistas,” 
“diktatūrininkas” ir “fašis
tas,” kurio Vakarų demokrati
jos nepalaiko ir nepalaikys?

Jokių įtikinamų faktų' tam
nebuvo duota, nei nurody
ta. Ar tos jų . žinios ir įsi
tikinimai gauti paslaptingu

gruodžio 17 d. perversmą Lie
tuvoje. Datnąviškis Balutis ge
rai porina 192-93 psl.), kaip
perversmo vado gen. Plecha- 
čiaus pasiuntinys tuojau po 
“perversmo” jį prievarta nuga
beno į Kariuomenės štabą, 
kur .posėdžiavo naujieji padė
ties viešpačiai ir klijavę nau
ją vyriausybę.

. A* t
Pasakoj a jgalutis: “... ir pa

mačiau, kas mane nustebino: 
ten sėdėjo buvusieji Lietuvos 
Pręzidentai Antanas Stulgins
kis ir Antanas Smetona su sa
vo svarbiausiais patarėjais, 
krikščionių demokratų ir tau
tininkų partijų šulais, šitų 
partijų vadai ligšiol, kaip ži
nojau, vengė sueiti ir kalbėtis 
net visuomeniškuose pobūviuo
se, o čia prie vieno stalo ben
drą “rodą” darė, it dideliausi 
bičiuliai”... <

Balutis -buvo kiek pyktelėjęs, 
nes nieko doro apie perversmą 
nežinojo, tik tą rytą mieste 
buvo skaitęs ant stulpų išli-

vedė dar nesusikompromita
vusiems tautininkams, į kurių 
vyriausybę krikščionys davė
ministerių. Be abejo, tikėda
miesi vėliau vėl pirmą smuiką 
atgriebti. Tik paminėsime vė-
liausius Balučio žodžius apie 
tą patį reikalą. Ogi 1949 me
tais Londone pas Balutį apsi- 

x lankęs kun. Krupavičius, išė
jus kalbai apie tą smagią is
toriją, su įsikarščiavimu jam- 
pabrėžė: — “Ne, — tai grynas, 
grynas melas!”

Iš kur dabar mes jaunikliai 
žinotume . tiesą, kai tvirtini
mai tokie priešingi? Televizi
jos tada dar nebuvo, nei gar
sinių filmų. Mano draugas ka- 
liforniškis K. Lukšys- savaiti
nių įvykių apžvalgų tada dar 
nefilmavo. Į patefono plokšte
les niekas nieko neįrašė. Jei 
dabar Krupavičius sako, kad 
tai grynas, grynas melas, tai, 
vadinasi, buvęs chicagiškės 
Lietuvos garbingasis redakto
rius senatvėje pradėjo meluo-

pintus raudonus plakatus apie ti 
valstybės vairo pakeitimą, ilš 
naujo stulpo, prof. A. Volde- (Nukelta į 5 psl.)

Paskutinis skundas prieš 
Rusiją gražiai pailiustruoja 
pasibaigusios JTO šeštosios 
sesijos nuotaikas.

Politinėje Komisijoje Nac. 
Kinija pasiskundė prieš Rusi
ją dėl 1945 metų draugingu
mo ir sąjungos sutarties sulau 
žymo, prašydama tokį Rusijos 
aktą pasmerkti.

Kinijos delegatas dr. Tsiang, 
nurodė visus rusų veiksmus 
prieš Kiniją, o ypač militarinę 
ir ekonominę paramą Kinijos 
komunistams siekusiems nu
versti tą legalią vyriausybę, 
kurią buvo pasižadėję drau
giškai remti...

Dr. Tsiang, pateikęs visus į- 
rodymus, pasakė JT atsto
vams, kad jo vyriausybė ne
prašo nei vieno dolerio, nei 
vieno šautuvo Kinijos išlaisvi
nimui — ji tik prašo morali
nės paramos, viešo pasmerki
mo sovietų juodų darbų. Toks 
pasmerkimas priduos naujų 
jėgų pavergtos Kinijos rezis
tentams. Pagal dr. Tsiang, Ki
nijos iš šalies. niekas neišva- 
dUos — ji išsivaduos iš vidaus 
ir ,tą vidinę — laisvės ištroš- 
kusios tautos rezistencinę jė- 
gą, reikalinga moraliniai pa
remti. t

3

Ką Kinijos atstovas sakė 
būtų tikę ir Lietuvai. Tokia 
mintis, matyti, atėjo ir Kolum 
bĖos atstovui dr, Restrepo Ja
ramillo, kuris energingai pa
rėmė Kinijos skundą pažymė
damas, kad Jungtinės Tautos 
negali likti kurčios Kinijos bal 
sui. Nejaugi galima nusileisti 
jėgos veikimui? Vien faktas, 
kad sutartis Jau sulaužyta ir 
Kinija jau okupuota, neati
džia papildytos nuodėmės...

Dr. Jaramillo kvietė JT rim
tai prieiti prie šios problemos. 
Jis priminė, kad JT nieko ne
galėjusios padaryti Rusijos 
prarytų — absorbuotų Pabal
tijo valstybių kalvarijos aky- 
vaizdoje, nes JT orgahizacijos 
tada dar nebuvo... Ir ta pro
ga dr. Jaramillo priminė liūd
ną faktą, kad San Francisco 
konferencijos metu nei vienas 
delegatas Lietuvos klausimo 
neiškėlė’... Tai matyti taikoma 
Kinijai ir eventualiai kitoms 
tautoms, kurias vieną dieną 
ko gero gali juk ištiktį toks 
pat likimas koks ištiko Lietu
vą... Kinija tada 'kai rusai ki
tus rijo... neprotestavo... \

Kaip ten bebūtų, pažymėjo 
Kolumbijos atstovas, JT ne
begali toliau eiti tylos ir nuo
laidų prievartavimams keliu 
JTO buvo įkurta prie- r 
šintis jėgos viešpatavimui ir 
ginti teisę. Jei JTO "‘■'užmirš 
kam ji buvo įsteigta, bus ga
las visam kam.

Brazilijos atstovas Mario de 
Pimentai Brandao taip pat -nu 
rodė, kad rusų pavergtos -tau
tos neturi šiandieną oficia
laus balso, tas balsas slopina-

mas mirties ir tiranįjos, bet 
laisvasis pasaulis tą balsą gir
di!

Labai aiškiai prieš rusus pa 
sisakė jr Bolivijos bei Philipi- 
nų atstovai, o gudų (Baltgu- 
dijos) atstovas pacitavo rusiš
ką patarlę “neverta dėl plau
kų dejuoti, kaip nukirsta gal
va”... prašydamas nekreipti 
dėmesio į kinų šmeižtus...

Toks ciniškas paraginimas 
tik paskatino Politinės Komi
sijos narius pasmerkti Rusiją 
24 balsais už Kinijos pasiūly
tą rezoliuciją, balsavo JAV, 
Graikija, Turkija, Kinija, Sia
mas, Irakas, Filipinai ir dau
guma lotynų Amerikos kraštų. 
Prieš balsavo 9 (Rusija, Grai
kija, Lenkija, Ukraina, Čeko
slovakija, Indija, Indonesia* 
Burma ir .Izraelis. Susilaikė 
25, kurių tarpe Prancūzija 
Didžioji Britanija, Arabų 'kraš
tai, Kanada, Belgija, Norvegi
ja, Jugoslavija ir Argentina.

Iš to matyti, kas šį kartą 
buvo aiškiausias prieš rusus ir 
kas pro rusiškas arba pro 
Maotsetungiškas ir kas nori 
“taikos,” “šventos ramybės” ir 
egoistiško bevelijimo išlaikyti 
status quo ir jokiu būdu “ne
užgauti” Jo Jo... žinoma, kai 
kurių kraštų prekybiniai inte
resai (kaįp Anglijos) neleidžia 
eiti nei prieš nei už, juk jie 
oficialiai Raud. Kinija .pripa
žino. O prancūzai bijo # erzinti 
kinus dėl Indokinijos...

Visa tai būdinga. Atrodo, jei 
kada mūsų klausimas bus ive- 
šai ir specialiai į darbotvarkę 
įrašytas, tai tik per JAV arba 
kurį Pietų Amerikos kraštą — 
išskyrus ’ Argentiną... Diktato
riai visad vienas kitam simpa
tizuoja...

Verta pažymėti, kad Kinijos 
t. y. nuskriaustųjų gynimui ši 
kartą vadovavo JAV atstovas 
Cooper, kuris buvo už griežtes 
nio pasmerkimo tekstą, kurio 
redakcija kiek sušvelninta pa
čiai Kinijai priėmus Siamo 
atstovo pataisą- vieton “sutar
tį sulaužė” išsireiškiant “nesi
laikė”... Juokų darbas, kaip že
maičiai sako.

Su džiaugsmu įsidėmėtina, 
kad karščiausi rusų pavergtų
jų gynėjai per šias paskutines 
diskusijas buvo pasirodė šiau
rės ir Pietų Amerikos valsty
bių atstovai. ’ Jose gyvenančių 
lietuvių pastangos, padarytos 
intervencijos, ’ memorandumai 
ir vizitai susilaukia gražių re
zultatų!

Ypač gražiai mus palaikė 
Haiti, Cili, Venecuela, Costa 
Rica. Bet jei, reiktų duoti pre
miją už lietuvių' gynimą tai 
gal ją tektų skirti Kolumbijai, 
Brazilijai, Bolivijai JAV, o iš 
viso nepaprastai skriaudžia
mųjų gynime pasireiškusiam 
Haiti atstovui, kuris pasakė 
didžiausių tiesų ir labai iškal
bingai.

J. Masiulis
* <

Napoleonas Lietuvoje (1)

LIETUVA~ PRIEŠ 1812 METŲ KARĄ
Kas gali pasakyti, kad isto

rijos įvykiai nesikartoja? šimt 
mečiais tautos panašiai būna 
pavergiamos, ginasi, kovoja už 
savo laisvę, ieško talkininkų...

Jei šiandien visų lietuvių 
akys nukreiptos j demokrati
nes vakafų valstybes, tikint, 
kad tik su jų pagalba bus at
gauta laisvė, tai lygiai prieš 
pusantro šimto metų būdama 
rusų pavergta, Lietuva su di
dele viltimi žiūrėjo i Napole
ono Prancūziją, kuri tais lai
kais Europai nešė naują san
tvarką.

Lietuvių rezistencija buvo 
tada suėjusi i tiesioginį kon
taktą su Napoleonu, kai šis 
1806 metais pasirodė prie Vys
los krantų, lietuviai tikėjosi su 
jo pagalba atstatyti savo ne
priklausomybę. Ir prasidėjus 
1812 metų karui, šios viltys 
dar labiau susitiprėjo.

•

Buvusi viena galingiausių 
Rytų Europos valstybių, Lie
tuva, sudariusi uniją su Len
kija, XVIII amžiaus pabaigo
je, kai 1795 metais Lenkijos- 
Lietuvos valstybė buvo pada
linta tarp IJusijos, Prūsijos ir 
Austrijos, praktiškai ji jau 
buvo nustojusi egzistuoti.

Tada visa Didžioji Lietuvos

kunigaikštija, išskyrus tik tą 
sritį, kuri buvo kairiajame 
Nemuno krante, atiteko Rusi
jai.

Didžioji Lietuvos kunigaikš
tija nuo unijos su Lenkija pra 
džios, 1569 metais, iki pasida
linimo, niekad nebuvo Lenki
jos provincija, šia unija buvo 
sudaryta dviguba valstybė: 
Lenkija-Lietuva, kurių kiek
viena turėjo tautinę vyriausy
bę. Lietuva visą laiką išlaikė 
individualumą ir turėjo savo 
ministrus, savo įstatymus, sa
vo teismus, savo pinigus ir sa
vo armi.ą. Tačiau per ketu
ris šimtmečius bendras gyve
nimas paliko pėdsakus lietu
vių gyvenime. Ypač unija lie
tuviams buvo nenaudinga sve
timšalių akyse. Bendri suvere
nai. karaliai ir didieji kuni
gaikščiai gyveno Lenkijoje, 
aplink juos virė, lenkiškas gy
venimas. šita dviguba valsty
bė turėjo vieną užsienio poli
tiką ir užsieny ją pažinojo la
biau Lenkijos vardu. Pagaliau 
ir lietuviškoji aristokratija, 
vadovaujamoji klasė, buvo len 
kiškos kultūros ir vartojo len
kų kalbą.
IR TADA BUVO 
PARSIDAVĖLIŲ

1795 metais imperatorienė

Kotryna II manifestu paskel
bė Didžiosios Lietuvos kuni
gaikštijos pęįjungimą prie Ru
sijos imperjįps. Jos manymu, 
Lietuva fcruvo rusiškas kraštas, 
per ilgą laiką sulenkintas, tad 
ji davė princui Repninui, Lie
tuvos gud^tnatoriui įsąkymą 
“sugražintąjį’ atgal lietuvius. 
Tuoj vfcsur^uvo įvesta rusiš
ka admirrfštfhcija. Būvo^. sten
giamasi slopinti nepriklauso
mybės Trintį’ ir priešingai nu
sistačius žmones imta perse
kioti. Tie rezisteųtai, kurie ne 
buvo išvežti į Sibirą, ar užda
ryti į kalėjimus, pabėgo į už
sienį.Krašte- pasiliko tik tie 
kurie buvo lojalūs rusiškai vai 
džiai. Kai kurie didikai greit 
prisitaikė prie naujų šeimi
ninkų, duodami net ištikimy
bės priesaiką. Jų priešaky at
sistojo Liudvikas Tiškevičius, 
kuris padėkojo imperatorienei 
Kotrynai už tai, kad “išlaisvi
no šias provincijas iš nelaimių 
ir pavergimo, grąžino į laimę, 
poilsį ir perteklių...” (Ar tai 
neprimena šių dienų lietuvių 
parsidavėlių padėkos laiškus 
Stalinui?)
LIBERALIŠKAS
IMPERATORIUS

Bet Kotrynos sūnus Povilas 
I, atsisėdęs į sostą, atsisakė

tęsti savo motinos persekioji
mo ir rusinimo politiką. Jis iš 
karto pasirodė palankesnis lie
tuviams. Amnestijomis ir ki
taip stengėsi sušvelninti rezis
tenciją. Visų didžiausiam nu
stebimui, jis paleido Kosčius- 
ką, sukilėlių vadą, jo bendri
ninkus, ir į St. Petersburgą pa 
kvietė nuverstą nuo sosto Len
kijos karalių Stanislovą- Au
gustą, gi į savo dvarą pakvie
tė didžiuosius lietuvių ir len
kų didikus. Daugeliui jų, ku
rie buvo nemalonėje, buvo grą 
žinti konfiskuoti turtai. Lei
do didikams kas treji metai 
susirinkti į seimą ir išrinkti 
kai kuriuos valdininkus, atsta 
tė lietuvišką statutą ir lenkų 
kalbą kuri buvo prieš padali
nimą oficiali kalba tribuno
luose.
LIETUVA ATGAUNA 
KULTŪRINĘ AUTONOMIJĄ

Šitokios Povilo I nuolaidos 
sukėlė simpatijų ir padėjo lie
tuviams suartėti su rusais.

Atsisėdus į sostą Aleksand
rui I, anksčiau vestoji Kotry
nos II rusinimo politika buvo 
beveik visai užmiršta. 1801 me 
tais jis išleido visuotiną ames- 
tiją, leidžiant sugrįžti visiems 
išemigravusiems, ir didžiumai 
jų buvo grąžinti turtai. Pas
kutinieji politiški kaliniai bu
vo paleisti. Lietuvoje pradėjo 
žydėti viešas gyvenimas, steig
tis mokyklos, universitetas ir 
seimeliai vėl pradėjo gyventi. 
Lietuva buvo laikoma visai

skirtinga šalimi nuo Rusijos. 
Tiesa, ji buvo suorganizuota 
pagal rusišką modelį, bet ji 
išlaikė daugely sričių savaran
kiškumą jr senoviškumą. To
kiu būdu Lietuvai buvo duota 
tam tikra teisinė ir kultūrinė 
autonomija.

Tai leido Lietuvos didikams 
dalyvauti viešuose krašto tvar 
•kymo reikaluose. Seimeliai ga
lėjo rinkti kai kuriuos valdi
ninkus ir triubunolo narius, 
tvarkyt? švietimo reikalus.
BET KAIMIEČIŲ 
GYVENIMAS PASUNKĖJO

Nors rusų kalba buvo oficia
li, tribunoluose, seimeliuose ir 
mokyklose buvo vartojama len 
kų kalba. Lietuvių kalba bu
vo palikta tik kaimiečiams.

Taip globojant didikus, lie
tuvių kaimiečių gyvenimas* ta 
po sunkesnis. Buvo praplėstos 
Lietuvoje rusų bajorų teisės ir 
lietuviai didikai turėjo tokias 
pat teises kaip ir Rusijoje, bu
vo praplėsta baudžiava, įves
tas naujas įstatymas, kuris lei 
do kaimiečius pardavinėti.

Pav., Zubovas, Kotrynos fa
voritas Šiauliuose paveldėjęs 
13,000 kaimiečių baudžiaunin-• 
kų, vertė juos dirbti ne dvi 
dienas kaip anksčiau Lietuvo
je buvo praktikuojama, bet še 
šias dienas savaitėje.
REIKĖJO KARIUOMENĖJE 
TARNAUTI 25 METUS

Sunkiausia buvo kaimie
čiams, tai — karinė tarnyba.

Pagal rusų įstatymus, bajorai 
buvo atleidžiami nuo karinės 
tarnybos ir ją turėjo eiti kai
miečiai. Rusijos vyriausybė 
nustatydavo skaičių, kiek Lie
tuva turėdavo duoti naujokų 
ir juos turėdavo pateikti dide
lių žemių savininkai. Reikda
vo duoti po 3 ar 5 nuo šimto 
baudžiauninkų galvų. Tada 
kariuomenėje reikėdavo tar
nauti 25 metus ir tarnyba bū
davo ypatingai sunki. Pateki
mas į kariuomenę, reiškė ly
giai tą patį kaip išeiti į kator
gą. Todėl kaimiečiai, gyvenę 
arčiau sienos, bėgdavo į Prū
sus, arba į Varšuvos kunigaikš 
tiją.

Tais laikais niekam neatei
davo į galvą rūpintis kalnie
čių gyvenimu, arba kad būtų 
panaikinta baudžiava. Tik 
1803 metais išleistas įstaty- 
masTeido didikams savo bau
džiauninkams' suteikti laisvę, 
padarant su jais sutartis. Bet 
i3 to įstatymo buvo maža nau 
dos. Tik kiek vėliau napoleo- 
ninis karas atnešė į Lietuvą 
daugiau -liberališkų idėjų. Bet 
dar Ilgai niekas jais nesirūpi
no, kol jie patys nesiėmė ko
voti už savo teises. 
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(Atkelta iš 4 psl.)
Ir visdėlto manyčiau, kad se 

nas džentelmenas Balutis ne
bus taip jau daug ir taip gry
nai primelavęs. Mat, yra ir ki
tokių liūdi imu, kurių laikas 
negali ištrinti. Pavartykite anų 
dienų spaudą. Pavartykite 
krikščionių demokratų oficio
zo Ryto numerius. Jūs rasite 
naujo prezidento A. Smetonos 
rinkimų aprašymą. 1926 ~ m. 
gruodžio 20 d. Rytas (Nr. 286) 
šitaip gražiai ir vaizdingai ta
da porino:

“Atstovui M. Krupavičiui 
sveikinant naujai išrinktąjį 
Prezidentą ir linkėjant jam 
Dievo pagalbos, stiprybės, iš
tvermės ir ištiesus jam ranką, 
Ministeris Pirmininkas prof A. 
Voldemaras jų dviejų- drau 
giškai suglaustas rankas su
spaudė savąją ranką, lyg sim
boliškai jungdamas didžiam 
Tėvynės darbui jų asmenyse 
tautini nkų ir krikščionių 
demokratų visuomenės, lyg su
burdamas tas dvi tautiškąsias 
krašte jėgas viename pasiryži
me, kad taip gražiai jau įvy
ko ir, esame tikri, truks ir to
liau didžiausiai Lietuvos gero
vei ir jos laisvei...”

Ar ir krikščionių demokra
tų (Viešpatie, demokratai svei 
kiną perversmą ir rišasi ran
komis su perversmininkais!) 
oficiozas Rytas tada rašė gry
ną, melą? Juk Balutis taip ir 
galvojo, kaip Rytas tada rašė.

O jei Rytas, taip džiaugda
masis perversmu ir istorijos 
dėmesiui atžymėdamas su
spaustas Smetonos-Krupavi- 
čiaus-Voldemaro rankas, visgi 
bus melavęs, tai aišku, kad už 
tai Dievas nubaudė visą krik
ščionių demokratų bloką ir pa*- 
tį .. Krupavičių už “melagin
gą” rankos spaudimą dikta
toriams.

Nors ir buvo “taip gražiai 
jau įvykę,” bet amžiams tas, 
deja, neužtruko. Ne krikščio
nys su tautininkais, bet tau
tininkai apsidirbę su krikščio
nimis ir vėliau juos išmetė iš 
to “vieningo pasiryžimo”. Nie
ko nepadarysi, tokia diktatū
ros prigimtis: čia vieni kitus 
mėto, kol valdžioje lieka stip
riausiais, ar žiauriausiais. O 

, ; išmestieji, žnpmą, vęĮ kovoja 
“už laisvę” -ir vėl darosi “tikri 
demokratai.”

Jei jau Vakarai diktatūri
ninkų nepalaikys, tai būkime 
tikri, jie pradės nuo kun. 
Krupavičiaus. Pagal patarlę— 
rauk usnį iš šaknų, imk velnią 
už ragų...

... Bet kam tada taip partne
rius puldinėti? Kam puldinė
ti tokį asmenį, kaip Stasį Lo- 

1 zoraitį, kuris Gruodžio J7 d. 
perversme visai ' nedalyvavo, 

'"Kariuomenės štabo pasitari
muose nebuvo, su diktatoriais 
seimo posėdyje rankų nespau- 
dinėjo, toms partijoms nei ta
da, nei vėliau nepriklausė ir 
tik, kaip savarankiškas pilie
tis, anot Ryto žodžiu, toliau 
dirbo “didžiausiai Lietuvos ge 
rovei ir josios laisvei”? Juk y- 
ra būdų tarnauti savo kraštui 
ir be visų tų iškilmingų cere
monijų ir net be partinių pri
klausomybių. Rado juos dr, Ba 
sanavičius, rado juos tas pats 
Balutis, eina jais Lozoraitis ir 
daugelis kitų.

Galima pykti ant tų, kurie 
mano, kad Brazaitis negali ir 
netinka būti “Lietuvos užsie
nių reikalų ministeris,” kol nė
ra nei pripažintos Lietuvos 
vyriausybės, nei atkovotos ne
priklausomybės. Galima ginčy
tis- su tais, kurie mano ir 
skelbia, kad VLIKas yra su
žlugdęs savo prestižą, nuėjęs 

> kreivais “vadavimo” keliais bei 
žalingai nusipolitkavęs ir kad 
reikalinga gili, esminė, radi
kali jo sudėtis, >o veiklos būdų 
ir jo pagrindų reforma-. “Mož- 
na” su Chicagos Draugu įro
dinėti, kad jokia jo reforma 
nereikalinga ir kažkodėl net 
negalima. Bet sakyti, kad jei 

• Lozoraitis nesutinka pasidary
ti to nusibankrutavusio VLIKo 
tarnautoju ir, gyvendamas mū 
sų ašarų pakalnėje, bet ne ant 
mėnulio, jaučiasi negalįs pri
tarti pasakiškoms 'jo dirbtinių 
“valdytojų” ambicijoms, — sa
kyti, kad jis dėl to yra nede- 
mokratas, totalistas, avantiū
ristu draugas ir kurstytojas, 
tautinės vienybės skaldytojas 
ar prof. Gedimino Galvos gal
votais žodžiais tariant “impe
ratorius,”— iš tikrųjų, pagal 
prelatą Krupavičių, yra gry
nas, grynas melas. B. Raila.

Sunkiai sekasi naujai atvykusiems — Bet lietu
vių komitetas nei kiek jais nesirūpina, nors ga
lėtų ir turėtų priemonių — Visi trokšta kuo 

greičiau išsprukti iš to krašto 
(VIENYBĖS KORESPONDENTAS KOLUMBIJOJE)

kio pasiūlyto darbo, o laisvu 
po darbo laiku laksto pas tau 
tiečius maldauti smulkių pa
skolų ir už paskutinius centa-’ 
vus rašo prieteliams ir gimi
nėms į JAV skubios pagalbos 
prašydamas. Jis daugiau bren
da į beviltiškas skolas ir į juo
dą desperaciją. Ir kartais ji 
pasiekia tokio laipsnio, kad 
pradeda persiimti tam tikra 
makabriška filosofija, kokioj 
paskendo vienos gausenės šei
mos tėvas, kuris tvirtino (ir 
dabar, berods, tebetvirtina), 
kad, jei aš negali išmaitinti 
savo šeimos — neturiu teisės 
ir gyventi. Tada jau laimė ap
ima, jei žymus menininkas, 
klampodamas paskui lauki
nius jaučius aria akmenuotus 
kalnus, ar paskutine plaučių 
puse pučia dūdą kažkokiam 
orkestrapalaiky. Ir toks jau 
skaitomas puikiai įsikūręs ir 
apie jo laimę trimituojama 

trimitais...
Tačiau yra keletas, kurie 

dirba savo srityse ir uždirba 
pavydėtinai daug, net po 700 
ar 800 pesų į mėnesį. Nepa
prastai išpūstas gyvenimo stan 
dartas ir su tokiom pajamom 
neleidžia atsisisakyti nuo ele
mentariško taupumo. Nors 
toks atlyginimas čionykščiams 
■lietuviams yra nepasiekiamas 
idealas, tačiau jis, pavertus į 
JAV standartą, neviršija 150 
dolerių pirkimo galios. Iki šiol 
betgi dar neteko girdėti, kad 
nors vienas lietuvis būtų nusi-

ku ' hosanų

Kaip taisyklė, Kolumbijon 
emigravo lietuviai tiktai dėl 
to, kad į anglosaksų emigraci- 
ifius kraštus dėl įvairių, svei
katos . ar kitokių priežasčių, 
negalėjo išvykti, ši emigraci
ja prasidėjo bene prieš pustre
čių metų, kada Vokietijos DP 
stovyklose energingiau pradė
jo veikti įvairios emigracijos 
komislcs. Yra taip pat kele
tas, susižavėję klaidinga pro
paganda ir niekada neištesė
tais pažadais, atvykę ir gry
nai savo “valia”. Vienas ant
ras yra atsiradęs ir iš Belgi
jos, Anglijos, Italijos.

Iki šio laiko Kolumbijoj y- 
ra priskaitoma per 400 lietu
vių. Jų dauguma yra su šeimo
mis ir, jei ne tikri ligoniai, tai 
labai silpnos sveikatos.

Nors įvažiavimas į Kolumbi
ją yra saistomas tam tikromis 
varžančiomis kliauzulėmis, nuo 
seniau čia gyvenę keli lietu
viai sudarė taip vadinamą Į- 
kurdinimo Komitetą, kuris vi
siems čia atvykstantiems lie
tuviams parūpino įvažiavimo 
leidimus, gi kelionės išlaidas 
padengė IRO. šių leidimų ga
vimas iš sakyto komiteto tai 
pat buvo saistomas su tam tik 
romis, gal grynai religinėmis, 
paties komiteto nustatytomis 
bei sugalvotomis sąlygomis,
rios dažnai buvo skelbiamos 
lietuviškoje Vokietijos spaudo
je. šis komitetas įsipareigojo 
visus čia atvykstančius lietu
vius tinkamai įkurdinti t. y. 
surasti kokio nors darbo bent 
nuo bado apsiginti.
LIETUVIŲ ĮKURDINIMAS

ši tema yra labai plati ir 
graudžiai skausminga. Bet šio 
rašinio apimtis neleidžia jos 
plačiau išgvildenti.

Kolumbijon atvykę lietuviai 
nebuvo numatę čia tapti Wild 
West praėjusio šimtmečio pra
džios pijonieriais, tačiau jie 
čia ieškojo tik labai kuklaus 
duonos kąsnio ir, bent laiki
nai, ramios užuovėjos. Jei tarp 
atvykusių ir pasitaikė vienas 
antras, kuris turėjo praktiškas 
specialybes, tai dauguma, nors 
ir šviesuomenės nariai, savo 
mokslo ir patyrimo čia nega
lėjo pritaikinti. Jie blaškėsi ir 
blaškosi imdamiesi įmantriau
sių amatų ir verslų, kokius ga
li sukurti tiktai nepažaboja- * 
mas lietuvio veržlumas, ener
gingumas ir sumanumas ir tu
rint tiktai vieną tikslą — nu
stumti nuo savo vaikų ir nuo 
savęs bado giltinę, kuri šiame 
krašte yra toks dažnas ir įpras 
tas svečias.

Nors daug kas prieš čia at
vykstant gavo iš Įkurdinimo 
Komiteto narių tvirtus darbo 
bei įkurdinimo pažadus, ta
čiau čia atvykus pasirodė, kad 
visa tai yra paprasta apgaulė 
ir melas, čia, ir. apskritai P. 
Amerikoj,^ yra garsus žodis 
“manana” t. y. rytoj, bet lie
tuviškoj kalboj jis reiškia nie
kada. šio žodžio sąvoka yra 
persiėmę ypač Medellino Įk. 
komiteto nariai ir vedė 'ir ve
da dar iki šiol nesuprantamą 
politiką, kurios kažkokį mistiš
ki tikslai yra sunkokai perma
tomi, bet kurie toli gražu nė
ra palankūs įkurdinamiems 
lietuviams.

Atvykstančiam į Medelliną 
lietuviui iš karto buvo sutei
kiamas dviejų savaičių nemo
kamas pragyvenimas. Paskui 
vizitai į Įk. komitetą ir tušti 
pažadai. Buvo laukiamą, at
rodo, kol imigrantas pabaigs 
pravalgyti paskutinį švarko 
kampe užsiūtą dolerį ir iš- 
grandys dar iš Amerikos i Vo
kietiją prietelių atsiųstų dėžu
čių dugnelius, kol'galutinai nu 
siubagins. O po to nužemin
tai puls .po kojų pro ašaras 
maldaudamas kelių pesų. Po
ra kartu gaus tas ašarų pas- 
kolėles, o po to rūpinkis, kaip 
išmanai.

Amerikos lietuviui gali keis
ti pasirodyti toki priekaištai, 
nes ir į JAV atvykstantis tu
rėjo rūpintis, kaip išmano. Ta
čiau čia jokios individuals pa 
stangos yra betikslės, nes pa
prastą darbą gal ir gautum, 
bet jį gavęs gatvėj mirsi badu 
dirbdamas, o gauti geriau ap
mokamą darbą reikia turėti 
pažinčių, protekcijų, rekomen
dacijų ir t. t. Kita vertus, čia 
atvykęs jau Iš pat pirmos die
nos yra painformuodamas, kad 
nemėgink pats savo iniciatyva 
ieškoti darbo, neš tokiu atveju 
užsitrauksi Įk. kom. prakeiki
mą, kuris veda į pražūtį.

Ir, badui intensyviai žiūrint 
į akis, tautietis imasi bet ko

pirkęs nors ir išklerusį auto
mobilį, ar pasitatęs kokią nors 
lūšną. Tačiau, priešingai, jau 
buvo lietuvių, kurie sau nak
vynę buvo įsikūrę po palme...

šitoks nesuprantamas ir ne- 
išaiškinimas Medellino Į k. ko
miteto visiškas nesidomėjimas 
ir abuojumas nelaimingų lie
tuvių, kurie^ia pakliuvo ne 
nuo jų priklausančių aplinky
bių priversti, atžvilgiu yra tuo 
labiau nesuprantamas, kad to 
komiteto dispozicijoj yra dau
giau kaip 50,000 pesų (20,000 
su viršum dolerių) geraširdžių 
kolumbiečių suaukotų nelai
mingiems * lietuviams šelpti ir 
tos sumos dar nuolat didėja, 
nes visą laiką yra renkamos 
ir toliau pas Kolumbijos tur
tuolius aukos “lietuviu nuo ka 
ro aukų” šelpimui. Nors šios 
sumos yra vieno žmogaus dis
pozicijoj, tačiau jos yra viešos, 
suaukotos aiškiai paskirčiai ir 
dėl to yra. logiškas ir pateisi
namas čionykščių lietuvių jo
mis domėjimasis ypač, kai į jų 
tarpą įsimetė pastovus skur
das. Dėl to dažnai ir kyla klau 
simas, kodėl bent dalis tų su
mų nebuvo panaudota sukurti 
bent laikiną prieglaudą ir šio
kios- tokios darbi ir uždarbio 
galimybės (pav. nuperkant, ar 
net išnuomojant žemės ūkį ir 
tt.)
ir kentėjęs, nebūtų išstatytas 
bado šmėklai ir vietinių pa juo

taip pat niekados negirdėti 
maldos už Tėvynę.

Jau 4 numeriai pasirodė 
Kolumbijos Lietuvio. Jo pra- 
bangiškas popieris ir spaudos 
atlikimas gali sudaryti įspūdį 
apie gerbūvy skęstančius lietu- 
viu>. > įgebančius tekiu liuksu
siniu leidiniu pasirodyti. Ta
čiau tikrumoj jo leidimas ne
turi jokio ryšio su lietuvių 
bendruomene ir yra grynai as
meninės tuščios ambicijos rei
kalas
LIETI VIŲ ATEITIS 
KOLI.MBIJOJ

Siekdami tikresnio duonos 
kąsnio, jau ne vienas lietuvis 
nuėjo j džiungles, kur siaučia 
mūsų silpną sveikatą neper
maldaujamai griaują baisūs 
karščiai, drėgmė, ligos ir gam
tos pavojai. Gal jie grįš po 
metų antrų be kojos, ar be 
rankos, o gal ir visai negrįš. 
Kiti, turėdami pastovesnį už
siėmimą, gyvena taip susispau 
dę, kaip Vokietijos stovyklose, 
po kelias šeimas viename bu
te, be baldų, valgo ant dėžių, 
miega ant lentų ir taupo bran
gų skatiką. Visų jų tikslas — 
išgelbėti savo ir vaikų sveika
tą, kuogreičiau apleisti tą kraš 
tą ir išvykti kur nors, kur gy
venimo sąlygos lengvesnės ir 
mums .palankesnės.

Vargu rasime Kolumbijoje 
bent vieną lietuvį, kuris nebū
tų padaręs žygių išvykti į JAV 
ar Kanadą; Beveik visi yra su
sidarę išvykimo dokumentus 
ir, nekantriai laukdami eilės, 
nuolatos lanko atitinkamus 
konsulatus.

Tačiau čia sunku, kad ir 
dirbant, galus su galais suves-'

, kad lietuvis, tiek, vargęs tl o dar sunkiau -užsidirbti

kai?

TARPUSAVIS LIETUVIŲ SUGYVENIMAS
Senas yra posakis: kąi pasi- sireiškimais daug įmantriau 

baigia pinigai, išskrenda ir atstovauti-- savo kraštą, negu 
meilė. Tokiam tolimam Die-, kitos žymiai gausingesnės ko
vo užkampy susibūrus keliom 
dešimtim lietuvių, atrodo, tu
rėtų būti sugyvenimas kaip 
vienoj_šeimoj. Tačiau yra prie 
šingai. .. . . ‘

Kaip paprastai, tos nesan
taikos priežastis yra gobšu
mas ir noras nepaprastai 
greitai pralobti, žinoma, visi 
to labai norėtų, tačiau atsira
do viena antra šeima, kuri to 
ėmė siekti, taip sakant, per. 
lavonus, intrygomis ir šmeiž
tais kitų tautiečių, kad įsiteik
tų tų gausių sumų kasininkui 
tikslu palenkti jį savo pusėn, 
savo- asmeniškam labui ir ge
rovei. Kol kas tas vyko gana 
sėkmingai, ir ne be medžiagi
nių rezultatų. Visos tos intry- 
gos buvo imamos už gryną pi
nigą ir arti šimtas Medellino 
lietuvių (skaitant mieste gy
venančius su vaikais) gyveno 
it širšių lizdas. Tačiau abso
liute dauguma yra taikaus nu
sistatymo ir sąmoningai siekia 
tarpusavio darnaus sugyveni
mo.

KULTŪRINĖ VtIKLA
Nors ir negausūs lietuviai, 

kad ir Medelline, savo laiku 
sugebėjo savo kultūriniais pa

lonijos.. Tačiau, kadangi visi 
tie pasireiškimai, suprantama, 
buvo artimai susiję su komi
teto kasininko nuotaikomis, 
kurios šmeižtSiš ir begėdiškom 
intrygom c prieš energingiau
sius kultūrininkus buvo pasuk 
tos nepalankia prasme, jie nu
truko ir, tur būt, visiems lai
kams, Buvo eliminuoti iš kul
tūrinio gyvenimo tikri, meni
ninkai, o visi .kiti irgi nusisu
ko. Jau keli paminėti-' įvykiai 
praėjo, bet jokių pasirodymų 
nebuvo. Tiesa/1 per lietuviškas 
pamaldas bažnyčioj sekmadie
niais dar gieda pora bobelių, 
bet tos giesmės jau baigia at
baidyti ir tuos kelis lietuvius 
pamaldų ‘lankytojus.

Tautinis lietuvių . susiprati
mas yra dar labai gyvas (kągi 
norėt, juk neseniai visi atvy
ko iš Vokietijos stivyklų!) 
kartais šeštadieniais veikia 
vargo mokykla, tačiau kai ku
rių seniau čia gyvenančių tau
tiečių lietuviška sąmonė jau 
baigia užgesti. Nors jie dar 
kalba lietuviškai,, tačiau jie 
yra svetimi mums, o mes 
j-iėms. Tautinių švenčių metu, 
bažnyčioj tautiečiams užgiedo
jus himną, jie demonstraty
viai išeina iš bažnyčios, kurioj

kad ir tokiais netolimai kelio
nei. Visus kankina tas -pats 
rūpestis ir, gal, kaimyninių 
turtingųjų kraštų lietuviai, 
kurie turi daugiau širdies ne
gu čionykščiai mūsų “įkurdin- 
tojai,” įsteigtų kokį nors Ko
lumbijos lietuviams . gelbėti 
fondą. Jame sutelktomis lėšo
mis būtu galima bent paskolos 
forma sušelpti daugumoj skur 
stančius ir kai kuriuos badau
jančius tautiečius ir, išemi- 
gravimo atveju, suteikiant pa
skolą jų kelionės išlaidų ap
mokėjimui.

Atrodo, kad ir į BALFo už
davinius įeitų išklausyrtias 
skurstančių lietuvių pagalbos 
šauksmo, nors jis į kelių lietu
vių pagalbos prašymus teikėsi 
tik lakoniškai atsakyti, kad 
“jūs esate įkurdinti, o kaip 
tokiems, jikios .pašalpos nėra 
numatomos”. Jau.., ne ^vienas 
tautietis kreipėsi į buuvsią 
IRO, prašydamas grąžinti at
gal į Vokietiją, ne'vienas darė 
žygius ir Kolumbijos vyriau
sybėj. kad išsiųstų į bet kurį 
demokratišką kraštą, tačiau 
visi tie žygiai liko be konkre
čių rezultatų. Kita vertus, mū
sų Ik. komitetas turi pakan
kamai lėšų apmokėti lėktuvais 
į tolimus pasaulio kraštus 
pramoginėms kelionėms, gal 
neatsisakys nupirkti bilietą 
lėktuvu kokiam nors JAV lie
tuviu visuomenės ar BALFo 
netendencingam atstovui at
vykti pas mus asmeniniai ir sa 
vo akimis įsitikinti čionykščių 
lietuvių “įkurdinimu” ir gyve
nimo sąlygomis.

Angle Muriel Kay treniruojasi olimpijadai.

Štai kokius “namus” kariai statosi Korėjoje.

VASARIO 16 ARTĖJANT
Visos plačios Amerikos mies 

tuose ir miesteliuose, kur tik 
esama lietuvių, rengiamasi 34-' 
tą kartą minėti Lietuvos Ne
priklausomybės paskelbimo 
metines. Vasario 16-toji yra ne 
vien tik tautinė ir valstybinė 
šventė. Akivaizdoje didžiosios 
nelaimės, ištikusios mūsų Tė
vynę, tai yra geriausia proga 
pademonstruoti pasauliui vie
ningą ir nepalaužiamą lietu
vių tautos laisvės troškimą,*-
iškelti aikštėn sovietų terbro 
veiksmus Lietuvoje ir reika
lauti/ kad laisvasis pasaulis 
imtųsi žygių Lietuvai padary
tai skriaudai atitaisyti ir lie
tuvių tautai nuo sunaikinimo, 
gelbėti.

• Šiais metais minėdami Va
sario 16-tąją, geriausiai pasi
tarnausime savo Tėvynės lais
vės reikalui, jei šalia Įprastų 
susirinkimų, pamaldų, prakal
bų ir meninių pramogų atkrei 
psime reikiamą dėmesį į ketu
ris šiuo momentu labai svar- 

. bius dalykus. 
1) Mūsų vieningumas buvo 

ir yra didžiausia miįsų stipry
bė. Amerikos .lietuviai'šitai yra 
įrodę per U ALT gyvavimo 
metų... , Valdžios/’. įstaigose ir 
tarpe asmenų, su kuriais Lie
tuvos reikalais’ tenka susidur
ti, Amerikos lietuviai pelnytai 
naudojasi' geru vardu, pasiti
kėjimu ir vertinimu. Esame 
pati vieningiausia tautinė gru 
pė Amerikoje — tokia visuo
tinė nuomonė apie mus. Lie
tuvių tautos žūtbūtinėje ko
voje šita, vienybė ne tik turi 
būti išlaikyta, bet ji turi būti 
nuolat stiprinama. Reikia ati
dėti į šalį visa, kas skiria, ir 
pajungti visas mūsų grupines 
ir asmenines ambicijas ir mū 
sų visų valią didžiajam istori
niam mūsų tautos uždaviniui 
įvykdyti — nepriklausomai de 
mokratinei Lietuvos valstybei 
atstatyti.

2) Amerikos lietuvių visuo
menės teikta finansinė para
ma įgalino Amerikos Lietuvių 
Tarybą palaikyti ir vystyti sa
vo veiklą. Ta parama nuolat 
reikalinga. Jos dydis nėra ap
ribotas, nes juo daugiau lėšų 
bus gaunama, tuo labiau Lie
tuvos laisvinimo darbas galės 
būti suaktyvintas ir plečiamas. 
Kiekvienas naujai iškilęs už
davinys reikalauja lėšų. Atei
tis statys didesnių uždavinių, 
kurių vykdymui būtina iš 
anksto ruošti stipresnį finan
sinį pagrindą, sudarant ižde 
minimalinius rezervus.

Paskelbtasis ALT vajus tu
ri tikslą patikrinti Lietuvos 
laisvinimo darbui būtinai rei
kalingą finansinį pagrindą 
bent artimiausiai ateičiai. A- 
LT vadovybė tiki, kad vajaus 
suma $100,000 bus surinkta, 
jei kiekvienas mūsų pagal iš
galės atiduos savo auką.

3) Burdami ir stiprindami 
visas savo gyvąsias ir mate
rialines pajėgas, nepamirški
me, kad savo kovoje esame rei 
kalingi kitų užtarimo ir para
mos. ..Dėl to Nepriklausomybės 
šventė, lai nesibaigia tyliais 
gedulo ir protesto pareiški
mais uždaruose rateliuose 
Amerikos visuomenė, valdžia 
ir pasaulis turi išgirsti mūsų 
tautos dejones ir pagalbos

3 šauksmą. Pasirūpinkime, kad

minėjimai rastų juo platesnį 
atgarsį amerikiečių tarpe, 
spaudoje, radijo programose. 
Į masinius susirinkimus kvies- 
kime valdžios asmenis, ameri
kiečių organizacijų atstovus, 
lietuvių tautos draugus. Rašy- 
kyme krašto prezidentui, Vals 
tybės Sekretoriui, savo valsty
bės senatoriams ir kongresma- 
nams, reikalaudam j paramos 
lietuvių tautos laisvės kovoje.

4) Svarbus specifinis užda
vinys yra nauja sutelkta akci
ja Genocido Konvencijos rei
kalu. šios lietuviams labai 
svarbios tarptautinės sutarties 
JAV Senatas dar .nėra ratifika 
vęs. Trukdymus daro tam tik
ros amerikiečių grupės, kurios, 
klaidingai aiškindamos kai 
kuriuos Konvencijos paragra
fus, bijosi tarptautinių Ameri
kos 'įsipareigojimų. Genocido 
Konvencija dar vis tebėra Se
nato Užsienio Santykių Komi
tete (Senate Foreign Relation 
Committee). Kad ji patektų į 
Senatą galutinam svarstymui, 
reikia palankios šio komitetp 
rekomendacijos.

Mūsų pastangos turėtų būti 
nukreiptos dviems kryptimis:
a) prašant Prezidentą, Valstjy. 
bės Departamentą ir savo val
stybės senatorius, kad jie, pa
naudodami savo įtaką, savo 
ruožtu reikalautų skubaus 
Konvencijos ratifikavimo, ir
b) raginant Senato Užsienio 
Santykių Komiteto narius 
(senatorius: Tom Cannally 
Walter F. George, Theodore 
Francis Greei), -Brien McMa
hon, J. William Fulbright, 
John J. Sparkman, Guy/M. 
Gillettte, Alexander Smith; 
Bourke B. Hickenlooper, Henry 
Cabot Lodge, Jr., Charles W. 
Tobey), kad jie Konvencijos 
klaušimą su palankia reko
mendacija nedelsdami perduo
tų Senatui. Ne tik organizaci
jos, bet ir pavieniai asmenys 
turėtų siųsti atitinkamus. laiš
kus. Jei ši akcija virs masi
niu reiškiniu, ji neabejojamai 
duos teigiamų rezultatų.

Amerikos Lietuvių Tarybos 
Vykdomasis Komitetas

Vokietija laimėjo... J
(Atkelta iš 4 psl.) j 

prieš Vokietiją. Vadinasi, tie 
lietuviai, kurie neišmirė Hit
lerio koncentracijos stovyklo
se yra baisiausi nusikaltėliai 
ir turi prašyti savo budelių 
atleidimo. Vargšė Vokietija! 
Kokie sąjungininkai '• buvo 
kraugeriai, drįsę bombarduoti 
jos miestus. Draugui, matyti, 
nežinoma, jog vokiečiai bom
bardavo Londoną visai ne ka
riškais tikslais, kad išžudė vi
sus iki vieno Oraduro mieste
lio civilius gyventojus, šaudy 
d ava j nelaisvę patekusius a- 
merikiečių aviatorius. Išžudė 
milijonus nekaltų žmonių. 
Anot Draugo ne mes vokie
čiams, bet jie mums turi do
vanoti... '■ ... ..J

Gerai, duokim vokiečiui į 
rankas šautuvą, tai rytoj jis 
jau reikalaus ne tik Sarrą, bet 
ir Klaipėdą.
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čionių demokratų 
ir socialistų spau 

• dos ginčai prieš 
Lietuvos Diplo
matijos Šefą St. 
Lozoraitį/ kaip sa 
koma, labai nu
sibodo. Galimas 
dalykas, ypač kai

tu ginčų ir užsipuldinėjimų di
džioji dalis pagrįsta nesąmo
nėmis ar vien jokios kritikos 
neatlaikančiais prasimany-

Pikantiški ministerio B. K. Balučio prisiminimai 
— Kas dalyvavo perversmininkų štabe, aną 
gruodžio 17-ją, 1926 metais?... — Trijų vyrų 
bendrai sujungtos rankos. — Bet šiandien ir ne

partiniai nedalyviai jiems jau “totalistai”...
Rašo BRONYS RAILA

Įėjo leistis obuoliauti tokie ge 
ri katalikai, kaip dr. Dąugai- 
lis, dr. <Sapoka ar prof. Gedi
minas Galva?....
Juk reikėtų bent tris kartus 
persižegnoti, skelbiant daly
kus be pagrindimo... Nejaugi 
Vytautas Alantas savo “Pra
garo Pošvaičių” romane bus 
galutinai teisingas, kad krikš
čioniškoji moralė vis daugiau

(Atkelta iš 1 psl.)

Vokietija laimėjo 
pralaimėjusi karą

Nelaukdama, kol bus duotas 
pilnas suverenumas, vokiečių 
diplomatija paskutiniom die
nom pradėjo rodyti nagus, iš
keldama Saaro krašto klausi
mą ir reikalaudama sau vietos 
Atlanto Taryboje.

Saaro krašto ekonominis 
prijungimas prie Prancūzijos 
nuo seno buvo nesutarimo 
obuoliu tarp Paryžiaus ir Bon
uos. bet ikį šiam laikui vokie- 
Cai dar nedrįso protestuoti 
prieš sąjungininkų padarytus 
nutarimus.

Dabar, kai prancūzai Saaro 
kraštui davė daugiau laisvės 
ir ten buvusį savo aukštąjį ko 
misarą pakeitė ambasadoriu
mi, vokiečiai kaip širšės suju
dę.

Prancūzija niekad nesikėsi
no į Saaro kraštą ir jo klau
simą buvo pasiryžusi svarsty
ti tada, kada bus pasirašyta 
taikos sutartis su Vokietija, 
bet vokiečiai išsigando, kad 
paragavę laisvę saariečiai ne
benorės grįžti prie Didžiojo 
Reicho, tuo labiau, kad Saarą 
buvo numatoma padaryti fe- 

Europos sostinės 
kraštu, kaip Washingtonas.

Per paskutinįjį pusšimtį An- 
g^a ir Prancūzija du kartu 
buvo tapusios Vokietijos auko
mis ir niekas Europoje nenori, 
k^u panaši avantiūra iš nau
jo pasikartotų.

Jei Vokietija gau s .teisę 
ginkluotis, steigti savo kariuo 
menę, atstatyti karinę indus
triją, tai ji greitai Europoje 
pasidarys pačia galingiausia 
ir dinamiškiausią valstybe, t

Jau dabar, iš Marshall© pla
no raportų matyti, kad Vokie
tija laimėjo pralaimėjusi ka
rą. Tai ji daugiausiai gauna 
pagalbos iš Marshall© plano 
fondų už bet kurią* kitą vals
tybę, tai ji jau pasiekė atsista
tymo rekordą ir jos produk
cija 35% pralenkia 1936 metų 
produkciją.

Dėka- išardytų fabrikų Vo- 
kietija gąyo iš Amerikos nau
jas mašinas ir dabar jos in
dustrija pasidarė jjati moder
niškiausia ne tik Europoje, bet 
ir visame pasaulyje po Ame
rikos.

Jei vokiečiai dabar drįsta 
rodyti nagus, dar neturėdami 
savo armijos, kas bus tada, ka
da jų prūsiški generolai užsi
dės ant batų pentinus?

Londonas su Paryžiumi pri
ėjo išvados, jog apginkluota 
Vokietija pradeš kelti revendi- 
kacijas, kurios suardys Euro
pos harmoniją.Tokiu atveju, 
verčiau atsisakyti nuo jos įsi
leidimo į Atlanto Tarybą, ar
ba ginkluoti tik tada, kada 
bus gauta stipri garantija.

•
Tačiau atsirado advokatų, 

kurie ima ginti Vokietiją, štai 
marijonų Draugas (N. 28) ei
na vokiečiams į pagalbą, gal 
dėl to, kad Adenaueris yra 
krikščionis demokratas. Girdi 
“vokiečiai galėjo dovanot i ir 
su laiku pamiršti nors dažnai 
ir kariškai nepateisinamai vyk 
dytus miestų ir miestelių bom
bardavimus, tačiau jie niekad 
negalės užmiršti ir neužmirš 
tokių dalykų, kaip metimas 
kaltės visai tautai už karo su
kėlimą, kaip teisimas, kalini
mas ir net žudymas kariškių 
ir atsakingų pareigūnų už vai 
džios įsakymų vykdymą, kaip 
šaudymas tų, kurie darė vis
ką. kad Vokietija karą laimė
tų”.

Vadinasi tai mes esame di
džiausi karo nusikaltėliai. Rei
kia teisti Ameriką, Angliją ir 
Prancūziją, kam jos kariavo

(Nukelta į 5-tą psl.)

Tačiau skaitytojams, kurie 
jau “nuobodžiauja", būtų gali
ma pasakyti, kad gal be rei
kalo. Už tų ginču slepiasi la
bai svarbūs Lietuvos valstybės 

^-reisiniai ir politiniai atvejai.
Jungiasi su tuo mūsų rezisten
cijos vieningumo reikalas. Ki
šasi galbūt ir visos mūsų lais
vėj bylos sėkmė. Tuščiaviduris 
lietuvis, kuris iš savo spaudos 
ieško tik pramogų, dėl to gali 
ir nuobodžiauti. Bet rimtas lie 
tuvis, kuris giliai sielojasi savo 
Tėvynės reikalais, kažin ar tu
rėtų “nuobodžiauti". Taip el
giantis. galima perdaug pra- 
nuobodžiauti.

Lanskoronskis ir kiti vis labai 
didelių mokslo laipsnių 'vyrai. 
Tik mano kolega Juozas Go
bis dar be daktaro, bet jis už
tat daugiau kalba apie Pik
tosios Dvasios grėsmę pasau
liui...

Taigi, Tėviškės Žiburiuose, 
Naujienose ir ypač Drauge 
daug perkūnų jau pritranky
ta. Draugo vedamuosiuose ne
kartą buvo nurodyta, kad pa
laikyti min. Lozoraičio pozici
ją būtų netik tautinės -vieny
bės skaldymas, ne tik totalis- 
to, kitaip sakant, naujo fašis
to ir diktatūrininko sustipri
nimas, bet ir kenkimas Lietu
vos išlaisvinimui.

Draugas graudeno, kad netu 
retume pamiršti, jog mūsų 
laisvės kovoje mus' tepalaiko

būdu iš paties Dievo, kad juos 
taip drąsiai skelbė ir tebeskel- 
bia? Man rodos, kad, kol ne
bus priešingą! įrodyta, tos vi
sos žinios yra paimtos iš ne
labojo šnibždėjimu, iš paties 
velnio, iš Juozo Gobio ar tėvo 
Bružiko nupieštos Piktosios 
Dvasios. Dr. Grigaičiui iš 
praeities velnias g$l ir ne taip 
jau baisus, bet kaip su juo ga-

tampa žiaurus, melagis, veid
mainis ir, galiausiai, kad krikš 
čionys visą laiką Lietuvai' yra 
tik kenkę ir kad be reikalo 
Šventaragio slėnyje^buvo už
gesinta Amžinoji Ugnis? Man 
tie naujieji mūsų politikos į- 
vykiai tokią Alanto tezę lyg ir 
stiprintų (atleisk, Viešpatie...).

Tiek to. Geriau eikime prie 
praeities šaltinio. *

KAS BUVO PRIEŠ 25 METUS?
Be abe.o, tai buvo Gruodžio 

17-toji (1926 m.) Liaudininkų 
ir socialistų vyriausybę jėga 
pašalino susimokę Lietuvos ka 
rininkai. Pats veiksmas buvo 
“totalistinis” ar “diktatūrinis”. 
Kas tuose veiksmuose • politiš-

maro, jis mėgino teirautis, 
kokie būtų naujų viešpačių į- 
sakymai, ką reikėtų užsieniui 
apie tokius įvykius pranešti. 
“Matyt, mano kalbą su Volde
maru nugirdo kun. M. Krupa
vičius. Staiga prisiartinęs jis

Mūsų daugelis tą ginčą se
kėme ir J seksime. Buvome 
smagūs liudininkai, kaip gra
žiai i vienybę susijungė kaiku- 
rios jėgos. Tuo klausimu iš
vien, “suglaustomis gretomis” 
ėjo ir tebeina įvairūs išmintin 
gi politikai, teoretikai ir ideo
logai, kaip, dr. J. Daugalis, .’r 
P. Grigaitis, prof. Gediminas 
Galva, dr. J. Grinius, pulk. J.

tik demokratinės valstybės ir, 
aišku, jos nepalaikys nei mū
sų, nei Lietuvos, jei mes per 
žioplumą “eitume su Lozorai
čiu”. Diktatūrininkų, vadų, to 
talistų, pučų organizatorių de
mokratinės = valstybės palaikyti 
negali. Tai aišku ir teisinga.

Tas atvejis yra įdomus ir 
rimtas. Kaip buvo, kaip yra ir 
kaip čia gali būti iš tikrųjų?

VELNIO ŠNIBŽDĖJIMAI
Aš, kuklus žmogelis, su p. 

Lozoraičiu nesu riešutavęs' ir 
iš tos pačios kepurės riešutų
nevalgęs. Jam nei nereikia ma 
no apgynimo. Bet laikrašti
ninko amatas jau daugelį me-
tų yra vertęs domėtis viešai
siais reikalais ir mūsų užsienio 
politikos įvykiais. Man- niekad
nėra tekę girdėti, kad p. Lo
zoraitis iš viso būtų kada pri
klausęs kokiai Lietuvą valdžių 
šiai politinei parti, ai. Net ir 
būdamas užsienių reikalų mi- 
nisteriu, jis nepriklausė tokiai 
tautininkų partijai, kada iš to 
galėjo būti net interesas, net 
“pareiga” ar “prievarta”. Jis 
priklausė tai mūsų valstybi
ninkų grupei,' veikusiai dau
giausia Užsienių reikalų mini
sterijos plotmėje, kurie, kaip 
lygiai teks B. K. Balutis,' J. 
Urbšys, J. Baltrušaitis, J. Sa
vickis, P. Klimas, P. žadeikis, 
dr. J. šaulys’ ar, rodos, ir dr. 
D. Zaunius, sau švyturiu laikė 
Lietuvos Respublikos interesą, 
žiūrėjo bendrojo valstybės—ir 
lietuvių tautos ilabo, nesijung- 
dami į jokią partiją, ar jei kas 
a n ksčiair ir 'buvo kur” prišišliė -
jęs, tai ilgainiui tą priklauso
mybę taip nudilino, atidėjo į 
paskutinę vietą, jog jaunesnie-

ji mes nei nebežinojome tuos 
valstybės vyrus kada bebuvu
sius tik grupių žmonėmis. Sta-

kai dalyvavo, kas davė pra
džią tatalistinei dainai?

štai vartau J. Bačiūno nese
niai išleistą knygą apie lietu
viams amerikiečiams gerai ži
nomą ir daugelio vis tebemy
limą ministerį Bronių Balutį. 
Graži, vertinga knyga, kaip ir 
to mūsų valstybės vyro gar
binga 70 metų amžiaus sukak
tis.

Knygos redaktorius V. Sir
vydas protarpiais duoda pro
gos sukaktuyinirikūi kiek pa
sipasakoti iš savo pragyveni
mų. Jų daug, ir vieni iš įdo
miausių — atsiminimai apie

savo įprastu, nei tai piktu, ne 
tai pašaipos tonu tarė: — Ko
kių čia Tamstai įsakymų rei
kia? Ar nematei, kas stulpuo
se prikalta štai, ir tau Įsaky
mas”!... "

Praleisime įtarinėjimus, ar 
Krupavičiaus dalyvavimas per
versmininkų štabe ir tokio 
pobūdžio “pareiškimai laikytini 
giliai demokratiniais žestais. 
Praleisime ir tolesnius Balučio 
aiškinimus, jog tikrieji . per
versmo sugalvotojai buvę krik
ščionys -demokratai, nors patį 
perversmą vykdė karininkai ir 
vėliau valdžiai vadovauti pa-

sys Lozoraitis buvo visuomet 
jų tarpe.

Taip pat man nėra tekę skai
tyti nei anksčiau, nei per pa
starąjį dešimtmetį nė vienos 
prakalbos, nė vieno ministerio
Lozoraičio pareiškimo ar šiaip 
kokios deklaracijos, ir nėra te
kę girdėti apie jokį veiksmą, 
kur būtų galima bent pėdsa
kus užtikti, kad tas žmogus 
kur būtų skelbęs savo fašisti
nius, totalistinius, nedemokra
tinius, diktatūrinius dėsnius, 
kišęs kokią Lietuvos vidaus 
politikos partinę programą ar 
vieną partiją gyręs, o kitą 
smerkęs. . ’

Tad iš kur Draugas, Naujie
nos, Tėviškės žiburiai, Darbi
ninkas ir kita krikščionių de
mokratų spauda nuo pereitų 
metų ėmė visais trimi
tais pūsti, kad tai “antidemo- 
kratas,” totalistas,” “vadistas,” 
“diktatūrininkas” ir “fašis
tas,” kurio Vakarų demokrati
jos nepalaiko ir nepalaikys?

Jokių įtikinamų faktų' tam
nebuvo duota, nei nurody
ta. Ar tos jų . žinios ir įsi
tikinimai gauti paslaptingu

gruodžio 17 d. perversmą Lie
tuvoje. Datnąviškis Balutis ge
rai porina 192-93 psl.), kaip
perversmo vado gen. Plecha- 
čiaus pasiuntinys tuojau po 
“perversmo” jį prievarta nuga
beno į Kariuomenės štabą, 
kur .posėdžiavo naujieji padė
ties viešpačiai ir klijavę nau
ją vyriausybę.

. A* t
Pasakoj a jgalutis: “... ir pa

mačiau, kas mane nustebino: 
ten sėdėjo buvusieji Lietuvos 
Pręzidentai Antanas Stulgins
kis ir Antanas Smetona su sa
vo svarbiausiais patarėjais, 
krikščionių demokratų ir tau
tininkų partijų šulais, šitų 
partijų vadai ligšiol, kaip ži
nojau, vengė sueiti ir kalbėtis 
net visuomeniškuose pobūviuo
se, o čia prie vieno stalo ben
drą “rodą” darė, it dideliausi 
bičiuliai”... <

Balutis -buvo kiek pyktelėjęs, 
nes nieko doro apie perversmą 
nežinojo, tik tą rytą mieste 
buvo skaitęs ant stulpų išli-

vedė dar nesusikompromita
vusiems tautininkams, į kurių 
vyriausybę krikščionys davė
ministerių. Be abejo, tikėda
miesi vėliau vėl pirmą smuiką 
atgriebti. Tik paminėsime vė-
liausius Balučio žodžius apie 
tą patį reikalą. Ogi 1949 me
tais Londone pas Balutį apsi- 

x lankęs kun. Krupavičius, išė
jus kalbai apie tą smagią is
toriją, su įsikarščiavimu jam- 
pabrėžė: — “Ne, — tai grynas, 
grynas melas!”

Iš kur dabar mes jaunikliai 
žinotume . tiesą, kai tvirtini
mai tokie priešingi? Televizi
jos tada dar nebuvo, nei gar
sinių filmų. Mano draugas ka- 
liforniškis K. Lukšys- savaiti
nių įvykių apžvalgų tada dar 
nefilmavo. Į patefono plokšte
les niekas nieko neįrašė. Jei 
dabar Krupavičius sako, kad 
tai grynas, grynas melas, tai, 
vadinasi, buvęs chicagiškės 
Lietuvos garbingasis redakto
rius senatvėje pradėjo meluo-

pintus raudonus plakatus apie ti 
valstybės vairo pakeitimą, ilš 
naujo stulpo, prof. A. Volde- (Nukelta į 5 psl.)

Paskutinis skundas prieš 
Rusiją gražiai pailiustruoja 
pasibaigusios JTO šeštosios 
sesijos nuotaikas.

Politinėje Komisijoje Nac. 
Kinija pasiskundė prieš Rusi
ją dėl 1945 metų draugingu
mo ir sąjungos sutarties sulau 
žymo, prašydama tokį Rusijos 
aktą pasmerkti.

Kinijos delegatas dr. Tsiang, 
nurodė visus rusų veiksmus 
prieš Kiniją, o ypač militarinę 
ir ekonominę paramą Kinijos 
komunistams siekusiems nu
versti tą legalią vyriausybę, 
kurią buvo pasižadėję drau
giškai remti...

Dr. Tsiang, pateikęs visus į- 
rodymus, pasakė JT atsto
vams, kad jo vyriausybė ne
prašo nei vieno dolerio, nei 
vieno šautuvo Kinijos išlaisvi
nimui — ji tik prašo morali
nės paramos, viešo pasmerki
mo sovietų juodų darbų. Toks 
pasmerkimas priduos naujų 
jėgų pavergtos Kinijos rezis
tentams. Pagal dr. Tsiang, Ki
nijos iš šalies. niekas neišva- 
dUos — ji išsivaduos iš vidaus 
ir ,tą vidinę — laisvės ištroš- 
kusios tautos rezistencinę jė- 
gą, reikalinga moraliniai pa
remti. t
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Ką Kinijos atstovas sakė 
būtų tikę ir Lietuvai. Tokia 
mintis, matyti, atėjo ir Kolum 
bĖos atstovui dr, Restrepo Ja
ramillo, kuris energingai pa
rėmė Kinijos skundą pažymė
damas, kad Jungtinės Tautos 
negali likti kurčios Kinijos bal 
sui. Nejaugi galima nusileisti 
jėgos veikimui? Vien faktas, 
kad sutartis Jau sulaužyta ir 
Kinija jau okupuota, neati
džia papildytos nuodėmės...

Dr. Jaramillo kvietė JT rim
tai prieiti prie šios problemos. 
Jis priminė, kad JT nieko ne
galėjusios padaryti Rusijos 
prarytų — absorbuotų Pabal
tijo valstybių kalvarijos aky- 
vaizdoje, nes JT orgahizacijos 
tada dar nebuvo... Ir ta pro
ga dr. Jaramillo priminė liūd
ną faktą, kad San Francisco 
konferencijos metu nei vienas 
delegatas Lietuvos klausimo 
neiškėlė’... Tai matyti taikoma 
Kinijai ir eventualiai kitoms 
tautoms, kurias vieną dieną 
ko gero gali juk ištiktį toks 
pat likimas koks ištiko Lietu
vą... Kinija tada 'kai rusai ki
tus rijo... neprotestavo... \

Kaip ten bebūtų, pažymėjo 
Kolumbijos atstovas, JT ne
begali toliau eiti tylos ir nuo
laidų prievartavimams keliu 
JTO buvo įkurta prie- r 
šintis jėgos viešpatavimui ir 
ginti teisę. Jei JTO "‘■'užmirš 
kam ji buvo įsteigta, bus ga
las visam kam.

Brazilijos atstovas Mario de 
Pimentai Brandao taip pat -nu 
rodė, kad rusų pavergtos -tau
tos neturi šiandieną oficia
laus balso, tas balsas slopina-

mas mirties ir tiranįjos, bet 
laisvasis pasaulis tą balsą gir
di!

Labai aiškiai prieš rusus pa 
sisakė jr Bolivijos bei Philipi- 
nų atstovai, o gudų (Baltgu- 
dijos) atstovas pacitavo rusiš
ką patarlę “neverta dėl plau
kų dejuoti, kaip nukirsta gal
va”... prašydamas nekreipti 
dėmesio į kinų šmeižtus...

Toks ciniškas paraginimas 
tik paskatino Politinės Komi
sijos narius pasmerkti Rusiją 
24 balsais už Kinijos pasiūly
tą rezoliuciją, balsavo JAV, 
Graikija, Turkija, Kinija, Sia
mas, Irakas, Filipinai ir dau
guma lotynų Amerikos kraštų. 
Prieš balsavo 9 (Rusija, Grai
kija, Lenkija, Ukraina, Čeko
slovakija, Indija, Indonesia* 
Burma ir .Izraelis. Susilaikė 
25, kurių tarpe Prancūzija 
Didžioji Britanija, Arabų 'kraš
tai, Kanada, Belgija, Norvegi
ja, Jugoslavija ir Argentina.

Iš to matyti, kas šį kartą 
buvo aiškiausias prieš rusus ir 
kas pro rusiškas arba pro 
Maotsetungiškas ir kas nori 
“taikos,” “šventos ramybės” ir 
egoistiško bevelijimo išlaikyti 
status quo ir jokiu būdu “ne
užgauti” Jo Jo... žinoma, kai 
kurių kraštų prekybiniai inte
resai (kaįp Anglijos) neleidžia 
eiti nei prieš nei už, juk jie 
oficialiai Raud. Kinija .pripa
žino. O prancūzai bijo # erzinti 
kinus dėl Indokinijos...

Visa tai būdinga. Atrodo, jei 
kada mūsų klausimas bus ive- 
šai ir specialiai į darbotvarkę 
įrašytas, tai tik per JAV arba 
kurį Pietų Amerikos kraštą — 
išskyrus ’ Argentiną... Diktato
riai visad vienas kitam simpa
tizuoja...

Verta pažymėti, kad Kinijos 
t. y. nuskriaustųjų gynimui ši 
kartą vadovavo JAV atstovas 
Cooper, kuris buvo už griežtes 
nio pasmerkimo tekstą, kurio 
redakcija kiek sušvelninta pa
čiai Kinijai priėmus Siamo 
atstovo pataisą- vieton “sutar
tį sulaužė” išsireiškiant “nesi
laikė”... Juokų darbas, kaip že
maičiai sako.

Su džiaugsmu įsidėmėtina, 
kad karščiausi rusų pavergtų
jų gynėjai per šias paskutines 
diskusijas buvo pasirodė šiau
rės ir Pietų Amerikos valsty
bių atstovai. ’ Jose gyvenančių 
lietuvių pastangos, padarytos 
intervencijos, ’ memorandumai 
ir vizitai susilaukia gražių re
zultatų!

Ypač gražiai mus palaikė 
Haiti, Cili, Venecuela, Costa 
Rica. Bet jei, reiktų duoti pre
miją už lietuvių' gynimą tai 
gal ją tektų skirti Kolumbijai, 
Brazilijai, Bolivijai JAV, o iš 
viso nepaprastai skriaudžia
mųjų gynime pasireiškusiam 
Haiti atstovui, kuris pasakė 
didžiausių tiesų ir labai iškal
bingai.

J. Masiulis
* <

Napoleonas Lietuvoje (1)

LIETUVA~ PRIEŠ 1812 METŲ KARĄ
Kas gali pasakyti, kad isto

rijos įvykiai nesikartoja? šimt 
mečiais tautos panašiai būna 
pavergiamos, ginasi, kovoja už 
savo laisvę, ieško talkininkų...

Jei šiandien visų lietuvių 
akys nukreiptos j demokrati
nes vakafų valstybes, tikint, 
kad tik su jų pagalba bus at
gauta laisvė, tai lygiai prieš 
pusantro šimto metų būdama 
rusų pavergta, Lietuva su di
dele viltimi žiūrėjo i Napole
ono Prancūziją, kuri tais lai
kais Europai nešė naują san
tvarką.

Lietuvių rezistencija buvo 
tada suėjusi i tiesioginį kon
taktą su Napoleonu, kai šis 
1806 metais pasirodė prie Vys
los krantų, lietuviai tikėjosi su 
jo pagalba atstatyti savo ne
priklausomybę. Ir prasidėjus 
1812 metų karui, šios viltys 
dar labiau susitiprėjo.

•

Buvusi viena galingiausių 
Rytų Europos valstybių, Lie
tuva, sudariusi uniją su Len
kija, XVIII amžiaus pabaigo
je, kai 1795 metais Lenkijos- 
Lietuvos valstybė buvo pada
linta tarp IJusijos, Prūsijos ir 
Austrijos, praktiškai ji jau 
buvo nustojusi egzistuoti.

Tada visa Didžioji Lietuvos

kunigaikštija, išskyrus tik tą 
sritį, kuri buvo kairiajame 
Nemuno krante, atiteko Rusi
jai.

Didžioji Lietuvos kunigaikš
tija nuo unijos su Lenkija pra 
džios, 1569 metais, iki pasida
linimo, niekad nebuvo Lenki
jos provincija, šia unija buvo 
sudaryta dviguba valstybė: 
Lenkija-Lietuva, kurių kiek
viena turėjo tautinę vyriausy
bę. Lietuva visą laiką išlaikė 
individualumą ir turėjo savo 
ministrus, savo įstatymus, sa
vo teismus, savo pinigus ir sa
vo armi.ą. Tačiau per ketu
ris šimtmečius bendras gyve
nimas paliko pėdsakus lietu
vių gyvenime. Ypač unija lie
tuviams buvo nenaudinga sve
timšalių akyse. Bendri suvere
nai. karaliai ir didieji kuni
gaikščiai gyveno Lenkijoje, 
aplink juos virė, lenkiškas gy
venimas. šita dviguba valsty
bė turėjo vieną užsienio poli
tiką ir užsieny ją pažinojo la
biau Lenkijos vardu. Pagaliau 
ir lietuviškoji aristokratija, 
vadovaujamoji klasė, buvo len 
kiškos kultūros ir vartojo len
kų kalbą.
IR TADA BUVO 
PARSIDAVĖLIŲ

1795 metais imperatorienė

Kotryna II manifestu paskel
bė Didžiosios Lietuvos kuni
gaikštijos pęįjungimą prie Ru
sijos imperjįps. Jos manymu, 
Lietuva fcruvo rusiškas kraštas, 
per ilgą laiką sulenkintas, tad 
ji davė princui Repninui, Lie
tuvos gud^tnatoriui įsąkymą 
“sugražintąjį’ atgal lietuvius. 
Tuoj vfcsur^uvo įvesta rusiš
ka admirrfštfhcija. Būvo^. sten
giamasi slopinti nepriklauso
mybės Trintį’ ir priešingai nu
sistačius žmones imta perse
kioti. Tie rezisteųtai, kurie ne 
buvo išvežti į Sibirą, ar užda
ryti į kalėjimus, pabėgo į už
sienį.Krašte- pasiliko tik tie 
kurie buvo lojalūs rusiškai vai 
džiai. Kai kurie didikai greit 
prisitaikė prie naujų šeimi
ninkų, duodami net ištikimy
bės priesaiką. Jų priešaky at
sistojo Liudvikas Tiškevičius, 
kuris padėkojo imperatorienei 
Kotrynai už tai, kad “išlaisvi
no šias provincijas iš nelaimių 
ir pavergimo, grąžino į laimę, 
poilsį ir perteklių...” (Ar tai 
neprimena šių dienų lietuvių 
parsidavėlių padėkos laiškus 
Stalinui?)
LIBERALIŠKAS
IMPERATORIUS

Bet Kotrynos sūnus Povilas 
I, atsisėdęs į sostą, atsisakė

tęsti savo motinos persekioji
mo ir rusinimo politiką. Jis iš 
karto pasirodė palankesnis lie
tuviams. Amnestijomis ir ki
taip stengėsi sušvelninti rezis
tenciją. Visų didžiausiam nu
stebimui, jis paleido Kosčius- 
ką, sukilėlių vadą, jo bendri
ninkus, ir į St. Petersburgą pa 
kvietė nuverstą nuo sosto Len
kijos karalių Stanislovą- Au
gustą, gi į savo dvarą pakvie
tė didžiuosius lietuvių ir len
kų didikus. Daugeliui jų, ku
rie buvo nemalonėje, buvo grą 
žinti konfiskuoti turtai. Lei
do didikams kas treji metai 
susirinkti į seimą ir išrinkti 
kai kuriuos valdininkus, atsta 
tė lietuvišką statutą ir lenkų 
kalbą kuri buvo prieš padali
nimą oficiali kalba tribuno
luose.
LIETUVA ATGAUNA 
KULTŪRINĘ AUTONOMIJĄ

Šitokios Povilo I nuolaidos 
sukėlė simpatijų ir padėjo lie
tuviams suartėti su rusais.

Atsisėdus į sostą Aleksand
rui I, anksčiau vestoji Kotry
nos II rusinimo politika buvo 
beveik visai užmiršta. 1801 me 
tais jis išleido visuotiną ames- 
tiją, leidžiant sugrįžti visiems 
išemigravusiems, ir didžiumai 
jų buvo grąžinti turtai. Pas
kutinieji politiški kaliniai bu
vo paleisti. Lietuvoje pradėjo 
žydėti viešas gyvenimas, steig
tis mokyklos, universitetas ir 
seimeliai vėl pradėjo gyventi. 
Lietuva buvo laikoma visai

skirtinga šalimi nuo Rusijos. 
Tiesa, ji buvo suorganizuota 
pagal rusišką modelį, bet ji 
išlaikė daugely sričių savaran
kiškumą jr senoviškumą. To
kiu būdu Lietuvai buvo duota 
tam tikra teisinė ir kultūrinė 
autonomija.

Tai leido Lietuvos didikams 
dalyvauti viešuose krašto tvar 
•kymo reikaluose. Seimeliai ga
lėjo rinkti kai kuriuos valdi
ninkus ir triubunolo narius, 
tvarkyt? švietimo reikalus.
BET KAIMIEČIŲ 
GYVENIMAS PASUNKĖJO

Nors rusų kalba buvo oficia
li, tribunoluose, seimeliuose ir 
mokyklose buvo vartojama len 
kų kalba. Lietuvių kalba bu
vo palikta tik kaimiečiams.

Taip globojant didikus, lie
tuvių kaimiečių gyvenimas* ta 
po sunkesnis. Buvo praplėstos 
Lietuvoje rusų bajorų teisės ir 
lietuviai didikai turėjo tokias 
pat teises kaip ir Rusijoje, bu
vo praplėsta baudžiava, įves
tas naujas įstatymas, kuris lei 
do kaimiečius pardavinėti.

Pav., Zubovas, Kotrynos fa
voritas Šiauliuose paveldėjęs 
13,000 kaimiečių baudžiaunin-• 
kų, vertė juos dirbti ne dvi 
dienas kaip anksčiau Lietuvo
je buvo praktikuojama, bet še 
šias dienas savaitėje.
REIKĖJO KARIUOMENĖJE 
TARNAUTI 25 METUS

Sunkiausia buvo kaimie
čiams, tai — karinė tarnyba.

Pagal rusų įstatymus, bajorai 
buvo atleidžiami nuo karinės 
tarnybos ir ją turėjo eiti kai
miečiai. Rusijos vyriausybė 
nustatydavo skaičių, kiek Lie
tuva turėdavo duoti naujokų 
ir juos turėdavo pateikti dide
lių žemių savininkai. Reikda
vo duoti po 3 ar 5 nuo šimto 
baudžiauninkų galvų. Tada 
kariuomenėje reikėdavo tar
nauti 25 metus ir tarnyba bū
davo ypatingai sunki. Pateki
mas į kariuomenę, reiškė ly
giai tą patį kaip išeiti į kator
gą. Todėl kaimiečiai, gyvenę 
arčiau sienos, bėgdavo į Prū
sus, arba į Varšuvos kunigaikš 
tiją.

Tais laikais niekam neatei
davo į galvą rūpintis kalnie
čių gyvenimu, arba kad būtų 
panaikinta baudžiava. Tik 
1803 metais išleistas įstaty- 
masTeido didikams savo bau
džiauninkams' suteikti laisvę, 
padarant su jais sutartis. Bet 
i3 to įstatymo buvo maža nau 
dos. Tik kiek vėliau napoleo- 
ninis karas atnešė į Lietuvą 
daugiau -liberališkų idėjų. Bet 
dar Ilgai niekas jais nesirūpi
no, kol jie patys nesiėmė ko
voti už savo teises. 
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Ir visdėlto manyčiau, kad se 

nas džentelmenas Balutis ne
bus taip jau daug ir taip gry
nai primelavęs. Mat, yra ir ki
tokių liūdi imu, kurių laikas 
negali ištrinti. Pavartykite anų 
dienų spaudą. Pavartykite 
krikščionių demokratų oficio
zo Ryto numerius. Jūs rasite 
naujo prezidento A. Smetonos 
rinkimų aprašymą. 1926 ~ m. 
gruodžio 20 d. Rytas (Nr. 286) 
šitaip gražiai ir vaizdingai ta
da porino:

“Atstovui M. Krupavičiui 
sveikinant naujai išrinktąjį 
Prezidentą ir linkėjant jam 
Dievo pagalbos, stiprybės, iš
tvermės ir ištiesus jam ranką, 
Ministeris Pirmininkas prof A. 
Voldemaras jų dviejų- drau 
giškai suglaustas rankas su
spaudė savąją ranką, lyg sim
boliškai jungdamas didžiam 
Tėvynės darbui jų asmenyse 
tautini nkų ir krikščionių 
demokratų visuomenės, lyg su
burdamas tas dvi tautiškąsias 
krašte jėgas viename pasiryži
me, kad taip gražiai jau įvy
ko ir, esame tikri, truks ir to
liau didžiausiai Lietuvos gero
vei ir jos laisvei...”

Ar ir krikščionių demokra
tų (Viešpatie, demokratai svei 
kiną perversmą ir rišasi ran
komis su perversmininkais!) 
oficiozas Rytas tada rašė gry
ną, melą? Juk Balutis taip ir 
galvojo, kaip Rytas tada rašė.

O jei Rytas, taip džiaugda
masis perversmu ir istorijos 
dėmesiui atžymėdamas su
spaustas Smetonos-Krupavi- 
čiaus-Voldemaro rankas, visgi 
bus melavęs, tai aišku, kad už 
tai Dievas nubaudė visą krik
ščionių demokratų bloką ir pa*- 
tį .. Krupavičių už “melagin
gą” rankos spaudimą dikta
toriams.

Nors ir buvo “taip gražiai 
jau įvykę,” bet amžiams tas, 
deja, neužtruko. Ne krikščio
nys su tautininkais, bet tau
tininkai apsidirbę su krikščio
nimis ir vėliau juos išmetė iš 
to “vieningo pasiryžimo”. Nie
ko nepadarysi, tokia diktatū
ros prigimtis: čia vieni kitus 
mėto, kol valdžioje lieka stip
riausiais, ar žiauriausiais. O 

, ; išmestieji, žnpmą, vęĮ kovoja 
“už laisvę” -ir vėl darosi “tikri 
demokratai.”

Jei jau Vakarai diktatūri
ninkų nepalaikys, tai būkime 
tikri, jie pradės nuo kun. 
Krupavičiaus. Pagal patarlę— 
rauk usnį iš šaknų, imk velnią 
už ragų...

... Bet kam tada taip partne
rius puldinėti? Kam puldinė
ti tokį asmenį, kaip Stasį Lo- 

1 zoraitį, kuris Gruodžio J7 d. 
perversme visai ' nedalyvavo, 

'"Kariuomenės štabo pasitari
muose nebuvo, su diktatoriais 
seimo posėdyje rankų nespau- 
dinėjo, toms partijoms nei ta
da, nei vėliau nepriklausė ir 
tik, kaip savarankiškas pilie
tis, anot Ryto žodžiu, toliau 
dirbo “didžiausiai Lietuvos ge 
rovei ir josios laisvei”? Juk y- 
ra būdų tarnauti savo kraštui 
ir be visų tų iškilmingų cere
monijų ir net be partinių pri
klausomybių. Rado juos dr, Ba 
sanavičius, rado juos tas pats 
Balutis, eina jais Lozoraitis ir 
daugelis kitų.

Galima pykti ant tų, kurie 
mano, kad Brazaitis negali ir 
netinka būti “Lietuvos užsie
nių reikalų ministeris,” kol nė
ra nei pripažintos Lietuvos 
vyriausybės, nei atkovotos ne
priklausomybės. Galima ginčy
tis- su tais, kurie mano ir 
skelbia, kad VLIKas yra su
žlugdęs savo prestižą, nuėjęs 

> kreivais “vadavimo” keliais bei 
žalingai nusipolitkavęs ir kad 
reikalinga gili, esminė, radi
kali jo sudėtis, >o veiklos būdų 
ir jo pagrindų reforma-. “Mož- 
na” su Chicagos Draugu įro
dinėti, kad jokia jo reforma 
nereikalinga ir kažkodėl net 
negalima. Bet sakyti, kad jei 

• Lozoraitis nesutinka pasidary
ti to nusibankrutavusio VLIKo 
tarnautoju ir, gyvendamas mū 
sų ašarų pakalnėje, bet ne ant 
mėnulio, jaučiasi negalįs pri
tarti pasakiškoms 'jo dirbtinių 
“valdytojų” ambicijoms, — sa
kyti, kad jis dėl to yra nede- 
mokratas, totalistas, avantiū
ristu draugas ir kurstytojas, 
tautinės vienybės skaldytojas 
ar prof. Gedimino Galvos gal
votais žodžiais tariant “impe
ratorius,”— iš tikrųjų, pagal 
prelatą Krupavičių, yra gry
nas, grynas melas. B. Raila.

Sunkiai sekasi naujai atvykusiems — Bet lietu
vių komitetas nei kiek jais nesirūpina, nors ga
lėtų ir turėtų priemonių — Visi trokšta kuo 

greičiau išsprukti iš to krašto 
(VIENYBĖS KORESPONDENTAS KOLUMBIJOJE)

kio pasiūlyto darbo, o laisvu 
po darbo laiku laksto pas tau 
tiečius maldauti smulkių pa
skolų ir už paskutinius centa-’ 
vus rašo prieteliams ir gimi
nėms į JAV skubios pagalbos 
prašydamas. Jis daugiau bren
da į beviltiškas skolas ir į juo
dą desperaciją. Ir kartais ji 
pasiekia tokio laipsnio, kad 
pradeda persiimti tam tikra 
makabriška filosofija, kokioj 
paskendo vienos gausenės šei
mos tėvas, kuris tvirtino (ir 
dabar, berods, tebetvirtina), 
kad, jei aš negali išmaitinti 
savo šeimos — neturiu teisės 
ir gyventi. Tada jau laimė ap
ima, jei žymus menininkas, 
klampodamas paskui lauki
nius jaučius aria akmenuotus 
kalnus, ar paskutine plaučių 
puse pučia dūdą kažkokiam 
orkestrapalaiky. Ir toks jau 
skaitomas puikiai įsikūręs ir 
apie jo laimę trimituojama 

trimitais...
Tačiau yra keletas, kurie 

dirba savo srityse ir uždirba 
pavydėtinai daug, net po 700 
ar 800 pesų į mėnesį. Nepa
prastai išpūstas gyvenimo stan 
dartas ir su tokiom pajamom 
neleidžia atsisisakyti nuo ele
mentariško taupumo. Nors 
toks atlyginimas čionykščiams 
■lietuviams yra nepasiekiamas 
idealas, tačiau jis, pavertus į 
JAV standartą, neviršija 150 
dolerių pirkimo galios. Iki šiol 
betgi dar neteko girdėti, kad 
nors vienas lietuvis būtų nusi-

ku ' hosanų

Kaip taisyklė, Kolumbijon 
emigravo lietuviai tiktai dėl 
to, kad į anglosaksų emigraci- 
ifius kraštus dėl įvairių, svei
katos . ar kitokių priežasčių, 
negalėjo išvykti, ši emigraci
ja prasidėjo bene prieš pustre
čių metų, kada Vokietijos DP 
stovyklose energingiau pradė
jo veikti įvairios emigracijos 
komislcs. Yra taip pat kele
tas, susižavėję klaidinga pro
paganda ir niekada neištesė
tais pažadais, atvykę ir gry
nai savo “valia”. Vienas ant
ras yra atsiradęs ir iš Belgi
jos, Anglijos, Italijos.

Iki šio laiko Kolumbijoj y- 
ra priskaitoma per 400 lietu
vių. Jų dauguma yra su šeimo
mis ir, jei ne tikri ligoniai, tai 
labai silpnos sveikatos.

Nors įvažiavimas į Kolumbi
ją yra saistomas tam tikromis 
varžančiomis kliauzulėmis, nuo 
seniau čia gyvenę keli lietu
viai sudarė taip vadinamą Į- 
kurdinimo Komitetą, kuris vi
siems čia atvykstantiems lie
tuviams parūpino įvažiavimo 
leidimus, gi kelionės išlaidas 
padengė IRO. šių leidimų ga
vimas iš sakyto komiteto tai 
pat buvo saistomas su tam tik 
romis, gal grynai religinėmis, 
paties komiteto nustatytomis 
bei sugalvotomis sąlygomis,
rios dažnai buvo skelbiamos 
lietuviškoje Vokietijos spaudo
je. šis komitetas įsipareigojo 
visus čia atvykstančius lietu
vius tinkamai įkurdinti t. y. 
surasti kokio nors darbo bent 
nuo bado apsiginti.
LIETUVIŲ ĮKURDINIMAS

ši tema yra labai plati ir 
graudžiai skausminga. Bet šio 
rašinio apimtis neleidžia jos 
plačiau išgvildenti.

Kolumbijon atvykę lietuviai 
nebuvo numatę čia tapti Wild 
West praėjusio šimtmečio pra
džios pijonieriais, tačiau jie 
čia ieškojo tik labai kuklaus 
duonos kąsnio ir, bent laiki
nai, ramios užuovėjos. Jei tarp 
atvykusių ir pasitaikė vienas 
antras, kuris turėjo praktiškas 
specialybes, tai dauguma, nors 
ir šviesuomenės nariai, savo 
mokslo ir patyrimo čia nega
lėjo pritaikinti. Jie blaškėsi ir 
blaškosi imdamiesi įmantriau
sių amatų ir verslų, kokius ga
li sukurti tiktai nepažaboja- * 
mas lietuvio veržlumas, ener
gingumas ir sumanumas ir tu
rint tiktai vieną tikslą — nu
stumti nuo savo vaikų ir nuo 
savęs bado giltinę, kuri šiame 
krašte yra toks dažnas ir įpras 
tas svečias.

Nors daug kas prieš čia at
vykstant gavo iš Įkurdinimo 
Komiteto narių tvirtus darbo 
bei įkurdinimo pažadus, ta
čiau čia atvykus pasirodė, kad 
visa tai yra paprasta apgaulė 
ir melas, čia, ir. apskritai P. 
Amerikoj,^ yra garsus žodis 
“manana” t. y. rytoj, bet lie
tuviškoj kalboj jis reiškia nie
kada. šio žodžio sąvoka yra 
persiėmę ypač Medellino Įk. 
komiteto nariai ir vedė 'ir ve
da dar iki šiol nesuprantamą 
politiką, kurios kažkokį mistiš
ki tikslai yra sunkokai perma
tomi, bet kurie toli gražu nė
ra palankūs įkurdinamiems 
lietuviams.

Atvykstančiam į Medelliną 
lietuviui iš karto buvo sutei
kiamas dviejų savaičių nemo
kamas pragyvenimas. Paskui 
vizitai į Įk. komitetą ir tušti 
pažadai. Buvo laukiamą, at
rodo, kol imigrantas pabaigs 
pravalgyti paskutinį švarko 
kampe užsiūtą dolerį ir iš- 
grandys dar iš Amerikos i Vo
kietiją prietelių atsiųstų dėžu
čių dugnelius, kol'galutinai nu 
siubagins. O po to nužemin
tai puls .po kojų pro ašaras 
maldaudamas kelių pesų. Po
ra kartu gaus tas ašarų pas- 
kolėles, o po to rūpinkis, kaip 
išmanai.

Amerikos lietuviui gali keis
ti pasirodyti toki priekaištai, 
nes ir į JAV atvykstantis tu
rėjo rūpintis, kaip išmano. Ta
čiau čia jokios individuals pa 
stangos yra betikslės, nes pa
prastą darbą gal ir gautum, 
bet jį gavęs gatvėj mirsi badu 
dirbdamas, o gauti geriau ap
mokamą darbą reikia turėti 
pažinčių, protekcijų, rekomen
dacijų ir t. t. Kita vertus, čia 
atvykęs jau Iš pat pirmos die
nos yra painformuodamas, kad 
nemėgink pats savo iniciatyva 
ieškoti darbo, neš tokiu atveju 
užsitrauksi Įk. kom. prakeiki
mą, kuris veda į pražūtį.

Ir, badui intensyviai žiūrint 
į akis, tautietis imasi bet ko

pirkęs nors ir išklerusį auto
mobilį, ar pasitatęs kokią nors 
lūšną. Tačiau, priešingai, jau 
buvo lietuvių, kurie sau nak
vynę buvo įsikūrę po palme...

šitoks nesuprantamas ir ne- 
išaiškinimas Medellino Į k. ko
miteto visiškas nesidomėjimas 
ir abuojumas nelaimingų lie
tuvių, kurie^ia pakliuvo ne 
nuo jų priklausančių aplinky
bių priversti, atžvilgiu yra tuo 
labiau nesuprantamas, kad to 
komiteto dispozicijoj yra dau
giau kaip 50,000 pesų (20,000 
su viršum dolerių) geraširdžių 
kolumbiečių suaukotų nelai
mingiems * lietuviams šelpti ir 
tos sumos dar nuolat didėja, 
nes visą laiką yra renkamos 
ir toliau pas Kolumbijos tur
tuolius aukos “lietuviu nuo ka 
ro aukų” šelpimui. Nors šios 
sumos yra vieno žmogaus dis
pozicijoj, tačiau jos yra viešos, 
suaukotos aiškiai paskirčiai ir 
dėl to yra. logiškas ir pateisi
namas čionykščių lietuvių jo
mis domėjimasis ypač, kai į jų 
tarpą įsimetė pastovus skur
das. Dėl to dažnai ir kyla klau 
simas, kodėl bent dalis tų su
mų nebuvo panaudota sukurti 
bent laikiną prieglaudą ir šio
kios- tokios darbi ir uždarbio 
galimybės (pav. nuperkant, ar 
net išnuomojant žemės ūkį ir 
tt.)
ir kentėjęs, nebūtų išstatytas 
bado šmėklai ir vietinių pa juo

taip pat niekados negirdėti 
maldos už Tėvynę.

Jau 4 numeriai pasirodė 
Kolumbijos Lietuvio. Jo pra- 
bangiškas popieris ir spaudos 
atlikimas gali sudaryti įspūdį 
apie gerbūvy skęstančius lietu- 
viu>. > įgebančius tekiu liuksu
siniu leidiniu pasirodyti. Ta
čiau tikrumoj jo leidimas ne
turi jokio ryšio su lietuvių 
bendruomene ir yra grynai as
meninės tuščios ambicijos rei
kalas
LIETI VIŲ ATEITIS 
KOLI.MBIJOJ

Siekdami tikresnio duonos 
kąsnio, jau ne vienas lietuvis 
nuėjo j džiungles, kur siaučia 
mūsų silpną sveikatą neper
maldaujamai griaują baisūs 
karščiai, drėgmė, ligos ir gam
tos pavojai. Gal jie grįš po 
metų antrų be kojos, ar be 
rankos, o gal ir visai negrįš. 
Kiti, turėdami pastovesnį už
siėmimą, gyvena taip susispau 
dę, kaip Vokietijos stovyklose, 
po kelias šeimas viename bu
te, be baldų, valgo ant dėžių, 
miega ant lentų ir taupo bran
gų skatiką. Visų jų tikslas — 
išgelbėti savo ir vaikų sveika
tą, kuogreičiau apleisti tą kraš 
tą ir išvykti kur nors, kur gy
venimo sąlygos lengvesnės ir 
mums .palankesnės.

Vargu rasime Kolumbijoje 
bent vieną lietuvį, kuris nebū
tų padaręs žygių išvykti į JAV 
ar Kanadą; Beveik visi yra su
sidarę išvykimo dokumentus 
ir, nekantriai laukdami eilės, 
nuolatos lanko atitinkamus 
konsulatus.

Tačiau čia sunku, kad ir 
dirbant, galus su galais suves-'

, kad lietuvis, tiek, vargęs tl o dar sunkiau -užsidirbti

kai?

TARPUSAVIS LIETUVIŲ SUGYVENIMAS
Senas yra posakis: kąi pasi- sireiškimais daug įmantriau 

baigia pinigai, išskrenda ir atstovauti-- savo kraštą, negu 
meilė. Tokiam tolimam Die-, kitos žymiai gausingesnės ko
vo užkampy susibūrus keliom 
dešimtim lietuvių, atrodo, tu
rėtų būti sugyvenimas kaip 
vienoj_šeimoj. Tačiau yra prie 
šingai. .. . . ‘

Kaip paprastai, tos nesan
taikos priežastis yra gobšu
mas ir noras nepaprastai 
greitai pralobti, žinoma, visi 
to labai norėtų, tačiau atsira
do viena antra šeima, kuri to 
ėmė siekti, taip sakant, per. 
lavonus, intrygomis ir šmeiž
tais kitų tautiečių, kad įsiteik
tų tų gausių sumų kasininkui 
tikslu palenkti jį savo pusėn, 
savo- asmeniškam labui ir ge
rovei. Kol kas tas vyko gana 
sėkmingai, ir ne be medžiagi
nių rezultatų. Visos tos intry- 
gos buvo imamos už gryną pi
nigą ir arti šimtas Medellino 
lietuvių (skaitant mieste gy
venančius su vaikais) gyveno 
it širšių lizdas. Tačiau abso
liute dauguma yra taikaus nu
sistatymo ir sąmoningai siekia 
tarpusavio darnaus sugyveni
mo.

KULTŪRINĖ VtIKLA
Nors ir negausūs lietuviai, 

kad ir Medelline, savo laiku 
sugebėjo savo kultūriniais pa

lonijos.. Tačiau, kadangi visi 
tie pasireiškimai, suprantama, 
buvo artimai susiję su komi
teto kasininko nuotaikomis, 
kurios šmeižtSiš ir begėdiškom 
intrygom c prieš energingiau
sius kultūrininkus buvo pasuk 
tos nepalankia prasme, jie nu
truko ir, tur būt, visiems lai
kams, Buvo eliminuoti iš kul
tūrinio gyvenimo tikri, meni
ninkai, o visi .kiti irgi nusisu
ko. Jau keli paminėti-' įvykiai 
praėjo, bet jokių pasirodymų 
nebuvo. Tiesa/1 per lietuviškas 
pamaldas bažnyčioj sekmadie
niais dar gieda pora bobelių, 
bet tos giesmės jau baigia at
baidyti ir tuos kelis lietuvius 
pamaldų ‘lankytojus.

Tautinis lietuvių . susiprati
mas yra dar labai gyvas (kągi 
norėt, juk neseniai visi atvy
ko iš Vokietijos stivyklų!) 
kartais šeštadieniais veikia 
vargo mokykla, tačiau kai ku
rių seniau čia gyvenančių tau
tiečių lietuviška sąmonė jau 
baigia užgesti. Nors jie dar 
kalba lietuviškai,, tačiau jie 
yra svetimi mums, o mes 
j-iėms. Tautinių švenčių metu, 
bažnyčioj tautiečiams užgiedo
jus himną, jie demonstraty
viai išeina iš bažnyčios, kurioj

kad ir tokiais netolimai kelio
nei. Visus kankina tas -pats 
rūpestis ir, gal, kaimyninių 
turtingųjų kraštų lietuviai, 
kurie turi daugiau širdies ne
gu čionykščiai mūsų “įkurdin- 
tojai,” įsteigtų kokį nors Ko
lumbijos lietuviams . gelbėti 
fondą. Jame sutelktomis lėšo
mis būtu galima bent paskolos 
forma sušelpti daugumoj skur 
stančius ir kai kuriuos badau
jančius tautiečius ir, išemi- 
gravimo atveju, suteikiant pa
skolą jų kelionės išlaidų ap
mokėjimui.

Atrodo, kad ir į BALFo už
davinius įeitų išklausyrtias 
skurstančių lietuvių pagalbos 
šauksmo, nors jis į kelių lietu
vių pagalbos prašymus teikėsi 
tik lakoniškai atsakyti, kad 
“jūs esate įkurdinti, o kaip 
tokiems, jikios .pašalpos nėra 
numatomos”. Jau.., ne ^vienas 
tautietis kreipėsi į buuvsią 
IRO, prašydamas grąžinti at
gal į Vokietiją, ne'vienas darė 
žygius ir Kolumbijos vyriau
sybėj. kad išsiųstų į bet kurį 
demokratišką kraštą, tačiau 
visi tie žygiai liko be konkre
čių rezultatų. Kita vertus, mū
sų Ik. komitetas turi pakan
kamai lėšų apmokėti lėktuvais 
į tolimus pasaulio kraštus 
pramoginėms kelionėms, gal 
neatsisakys nupirkti bilietą 
lėktuvu kokiam nors JAV lie
tuviu visuomenės ar BALFo 
netendencingam atstovui at
vykti pas mus asmeniniai ir sa 
vo akimis įsitikinti čionykščių 
lietuvių “įkurdinimu” ir gyve
nimo sąlygomis.

Angle Muriel Kay treniruojasi olimpijadai.

Štai kokius “namus” kariai statosi Korėjoje.

VASARIO 16 ARTĖJANT
Visos plačios Amerikos mies 

tuose ir miesteliuose, kur tik 
esama lietuvių, rengiamasi 34-' 
tą kartą minėti Lietuvos Ne
priklausomybės paskelbimo 
metines. Vasario 16-toji yra ne 
vien tik tautinė ir valstybinė 
šventė. Akivaizdoje didžiosios 
nelaimės, ištikusios mūsų Tė
vynę, tai yra geriausia proga 
pademonstruoti pasauliui vie
ningą ir nepalaužiamą lietu
vių tautos laisvės troškimą,*-
iškelti aikštėn sovietų terbro 
veiksmus Lietuvoje ir reika
lauti/ kad laisvasis pasaulis 
imtųsi žygių Lietuvai padary
tai skriaudai atitaisyti ir lie
tuvių tautai nuo sunaikinimo, 
gelbėti.

• Šiais metais minėdami Va
sario 16-tąją, geriausiai pasi
tarnausime savo Tėvynės lais
vės reikalui, jei šalia Įprastų 
susirinkimų, pamaldų, prakal
bų ir meninių pramogų atkrei 
psime reikiamą dėmesį į ketu
ris šiuo momentu labai svar- 

. bius dalykus. 
1) Mūsų vieningumas buvo 

ir yra didžiausia miįsų stipry
bė. Amerikos .lietuviai'šitai yra 
įrodę per U ALT gyvavimo 
metų... , Valdžios/’. įstaigose ir 
tarpe asmenų, su kuriais Lie
tuvos reikalais’ tenka susidur
ti, Amerikos lietuviai pelnytai 
naudojasi' geru vardu, pasiti
kėjimu ir vertinimu. Esame 
pati vieningiausia tautinė gru 
pė Amerikoje — tokia visuo
tinė nuomonė apie mus. Lie
tuvių tautos žūtbūtinėje ko
voje šita, vienybė ne tik turi 
būti išlaikyta, bet ji turi būti 
nuolat stiprinama. Reikia ati
dėti į šalį visa, kas skiria, ir 
pajungti visas mūsų grupines 
ir asmenines ambicijas ir mū 
sų visų valią didžiajam istori
niam mūsų tautos uždaviniui 
įvykdyti — nepriklausomai de 
mokratinei Lietuvos valstybei 
atstatyti.

2) Amerikos lietuvių visuo
menės teikta finansinė para
ma įgalino Amerikos Lietuvių 
Tarybą palaikyti ir vystyti sa
vo veiklą. Ta parama nuolat 
reikalinga. Jos dydis nėra ap
ribotas, nes juo daugiau lėšų 
bus gaunama, tuo labiau Lie
tuvos laisvinimo darbas galės 
būti suaktyvintas ir plečiamas. 
Kiekvienas naujai iškilęs už
davinys reikalauja lėšų. Atei
tis statys didesnių uždavinių, 
kurių vykdymui būtina iš 
anksto ruošti stipresnį finan
sinį pagrindą, sudarant ižde 
minimalinius rezervus.

Paskelbtasis ALT vajus tu
ri tikslą patikrinti Lietuvos 
laisvinimo darbui būtinai rei
kalingą finansinį pagrindą 
bent artimiausiai ateičiai. A- 
LT vadovybė tiki, kad vajaus 
suma $100,000 bus surinkta, 
jei kiekvienas mūsų pagal iš
galės atiduos savo auką.

3) Burdami ir stiprindami 
visas savo gyvąsias ir mate
rialines pajėgas, nepamirški
me, kad savo kovoje esame rei 
kalingi kitų užtarimo ir para
mos. ..Dėl to Nepriklausomybės 
šventė, lai nesibaigia tyliais 
gedulo ir protesto pareiški
mais uždaruose rateliuose 
Amerikos visuomenė, valdžia 
ir pasaulis turi išgirsti mūsų 
tautos dejones ir pagalbos

3 šauksmą. Pasirūpinkime, kad

minėjimai rastų juo platesnį 
atgarsį amerikiečių tarpe, 
spaudoje, radijo programose. 
Į masinius susirinkimus kvies- 
kime valdžios asmenis, ameri
kiečių organizacijų atstovus, 
lietuvių tautos draugus. Rašy- 
kyme krašto prezidentui, Vals 
tybės Sekretoriui, savo valsty
bės senatoriams ir kongresma- 
nams, reikalaudam j paramos 
lietuvių tautos laisvės kovoje.

4) Svarbus specifinis užda
vinys yra nauja sutelkta akci
ja Genocido Konvencijos rei
kalu. šios lietuviams labai 
svarbios tarptautinės sutarties 
JAV Senatas dar .nėra ratifika 
vęs. Trukdymus daro tam tik
ros amerikiečių grupės, kurios, 
klaidingai aiškindamos kai 
kuriuos Konvencijos paragra
fus, bijosi tarptautinių Ameri
kos 'įsipareigojimų. Genocido 
Konvencija dar vis tebėra Se
nato Užsienio Santykių Komi
tete (Senate Foreign Relation 
Committee). Kad ji patektų į 
Senatą galutinam svarstymui, 
reikia palankios šio komitetp 
rekomendacijos.

Mūsų pastangos turėtų būti 
nukreiptos dviems kryptimis:
a) prašant Prezidentą, Valstjy. 
bės Departamentą ir savo val
stybės senatorius, kad jie, pa
naudodami savo įtaką, savo 
ruožtu reikalautų skubaus 
Konvencijos ratifikavimo, ir
b) raginant Senato Užsienio 
Santykių Komiteto narius 
(senatorius: Tom Cannally 
Walter F. George, Theodore 
Francis Greei), -Brien McMa
hon, J. William Fulbright, 
John J. Sparkman, Guy/M. 
Gillettte, Alexander Smith; 
Bourke B. Hickenlooper, Henry 
Cabot Lodge, Jr., Charles W. 
Tobey), kad jie Konvencijos 
klaušimą su palankia reko
mendacija nedelsdami perduo
tų Senatui. Ne tik organizaci
jos, bet ir pavieniai asmenys 
turėtų siųsti atitinkamus. laiš
kus. Jei ši akcija virs masi
niu reiškiniu, ji neabejojamai 
duos teigiamų rezultatų.

Amerikos Lietuvių Tarybos 
Vykdomasis Komitetas

Vokietija laimėjo... J
(Atkelta iš 4 psl.) j 

prieš Vokietiją. Vadinasi, tie 
lietuviai, kurie neišmirė Hit
lerio koncentracijos stovyklo
se yra baisiausi nusikaltėliai 
ir turi prašyti savo budelių 
atleidimo. Vargšė Vokietija! 
Kokie sąjungininkai '• buvo 
kraugeriai, drįsę bombarduoti 
jos miestus. Draugui, matyti, 
nežinoma, jog vokiečiai bom
bardavo Londoną visai ne ka
riškais tikslais, kad išžudė vi
sus iki vieno Oraduro mieste
lio civilius gyventojus, šaudy 
d ava j nelaisvę patekusius a- 
merikiečių aviatorius. Išžudė 
milijonus nekaltų žmonių. 
Anot Draugo ne mes vokie
čiams, bet jie mums turi do
vanoti... '■ ... ..J

Gerai, duokim vokiečiui į 
rankas šautuvą, tai rytoj jis 
jau reikalaus ne tik Sarrą, bet 
ir Klaipėdą.

5 psl
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GYVULIU GYNIMASIS NUO MIRTIES
Plėšrieji žvėrys, kurie minta 

mėsa, moka jos ir susirasti. Ir 
nuo jų ne kiekvienam gyvu
liui pasiseka pasprukti.

Bet kiekvienam gyvuliui gy
vybė .brangi. kiekvienas, dide
lis ir mažas, kovoja dėl jos 
iki paskutinio kraujo lašo, ir 
kiekvienas neblogai moka gin
tis ir visoms išgalėmis gelbsti 
si nuo priešų.

Vienus išgelbsti greitos ko
jos. antrus — geros akys, tre
čius — uoslė ir jautrumas, o 
kiti gelbstisi įvairiai, kaip kas 
moka Mažutį ežį išgelbsti ji

ver

kartą 
duris, 
daro.

jų susitraukia, ir tuomet nė 
vilkas, nei šuo nepapiaus. Tik 
gudrioji lapė kartais ši mažu
tį gyvuliuką apgauna. O kiškį 
nė vilkas nepavys:* kiškis kad 
ir baikštus, bet vikrus ir gud 
rus. Jis moka savo pėdas prie-

• WAGNER THEATER
KASDIEN DVI FILMOS VOKIEČIŲ KALBA 

PASAULINĖ KRONIKA
JAUKI KINO TEATRO SALĖ

Filmos keičiamos penktadieniais visai savaitei 
110 WYCKOFF AVE., BROOKLYN, N. Y.
Kasa atidaryta 1 vai. kasdien. Tel. HE 2-2613

Patogus privažiavimas; '
B.MT Subway — Canarsie Linija iki DeKalb Ave. Stoties.

kreipiamės i

SCHOLES BAKING, Inc.
LIETUVIŠKA DUONA—GERIAUSIA DUONA
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Vienas kiškis, norėdamas su 
mėtyti savo pėdas jį medžio 
juslėms šunims. įšoko į vande
ni, tarytum žinodamas, kad 
šunes nesuras vandeny jo pė- 

buvo dar gud- 
šunes. Bėgo, 
pagaliau pail- 
rado kito kiš- 
negalvodamas,

kiš-
i a-

pasislėpė.
negalėjo išvyti nė 

nė piemens, nė 
išsigando šunų ir

resnis. Jį vi osi 
kiek galėjo, bet 
so. Bebėgdamas 
kio oią ir. pgai
įlindo į ją. Oloje rado jos šei
mininką. Kiškis šeimininką iš
vijo, o patsai pasiliko oloje, 
šunes iš tolo matė, kai kiškis 
įlindo ir vėl išlindo iš olos, ir 
nusivijo antrąjį nesupratę, 
kad čia būta dviejų kiškių, ir 
nepažiūrėjo į oią. Pirmasai 
kiškis pasilsėjęs irgi pabėgo.

Papasakoja, kad kartą 
kis sūnų Vejamas, įlindęs 
viųę pasislėpė tarp avių.
t^^kiskW- nebegalėdamas pa
sprukti puolė la&ke į avių pul 
ką, įlindo pro avių kojas į pa
tį vįdųrį /ir 

Iš ten jo 
medžiotojai, 
šunes. Avys
ėmė bėgti. Kiškis irgi neatsili 
ko ir nubėgo susimaišęs kartu 
su avimis.

Daug gyvulių gelbstisi nuo 
mirties savo gudrumu. Kiti 
gelbstisi ragais, 'iltimis ir tt. 
Medžiotojai gerai žino kaip 
pavojinga medžioti šernus, ku 
rie visada taikosi įsmeigti sa
vo iltis į priešo koją, ar vidu
rius. Medžiojant nuo jų dau
giausiai nukenčia šunes. Pa
sitaiko, kad ^seniai šernai už 
puola arklius ir net žmones.

Kai kurie gyvuliai ginasi 
nuo priešų ypatingomis prie
monėmis. Amer. gyvena mažas 
ir gražus žvėrelis, didumo be
veik kaip katė, tik jo kojos 
truputi trumpesnės. Dantys ir 
naga] jo nepavojingi. Taigi ir 
bijoti jo, rodos, niekam nerei
kėtų. Bet jo bijosi ir gyvuliai
ir žmonės, o jis pats visai ne 
baikštus: žmogų prisileidžia 
arti.

Štai ką pasakoja apie šį žvė 
relį vienas amerikietis.

“Virėja pastebėjo, kad rūsy 
diena iš dienos vis dingsta

ST. BREDIS, JR.
197 Havemeyer Street, 
BROOKLYN H. N. Y.

I.Vergreen 7-9394

J VYTAUTAS BELECKAS, savininkas
$ BARAS, RESTORANAS. DIDELE SALĖ SUSIRINKIMAMS
$ VESTUVĖMS IR KITOKIOMS PUOTOMSI * VISI KVIEČIAMI
X 1883 MADISON STREET,
X (Prie Forest Ave. stoties)

Tel: E V.

V. LUKAS, vedėjas
Mes kepame visokias duonas 
ir pyragus vestuvėms, krikš» 
tynoms, gimtadieniams ir kito
kioms iškilmėms. X isus užsa
kymus mes išpildome koge- 
riausiai.

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

WM. J. DRAKE 
/DRAGŪNAS) 

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

JAmaica 3-7722

ATSILANKYTI
BROOKLYN 27, N. Y.

(RIDGEWOOD)
2-9586

ALFRED J.’WENTZ 
225 S. 4th Street, 

BROOKLYN II. N. Y.
EVergreen 7-8067
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LIETUVIŲ RADIJO PROGRAMA
JUOZAS GINKUS, VEDĖJAS

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

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

Veda KŲSTUTIS .CERKELIŪNAS 
KREIPIAMĖS Į VISUS

Pradėjus reguliarų sporto 
skyrių Vienybėje ir norint, 
ka4i nebūtų pasitenkinta vien 
tik daugiau ar mažiau šablo
nine kronika,
sporto mėgėjus ir pačius spor
tininkus. Tikimės susilaukti 
nuomonių, kas daryti, kad bū
tų galima pagyvinti, praplėsti, 
sportinę veiklą New Yorke. 
Tokius pasisakymus, trumpai 
ir kondensuotai • išreikštus, 
mielai spausdinsime Sporto gy 
venime. Atrodo, bus visais at
žvilgiais naudinga pasidalinti 
nuomonėmis ir ieškoti būdų, 
mūsų sportinei veiklai rasti 
platesnių, ryškesnių apybrai
žų. Prašome rašyti: Vienybė, 
412 Bedford Ave., Brooklyn 11, 
N. Y. ir kairiame" voko kam
pe pažymėti “Sports Editor”.
PO TRYLIKOS PERGALIŲ

Sausio mėn. New Yorko LSK 
vienuolikė laimėjo keturias 
DAFB lygos kl. pirmenybių 
rungtynes. Sausio 6 d. lietu
viai nugalėjo West New York 
3 — 1 (įvarčius įkirto: Saba
liauskas, Steponavičius, Kala- 
šinskas). Sausio 13 d. laimėta

* .prieš vieną iš stipriųjų varžo
vų, Minerva, 5 — 3 (Įvarčiai: 
Adomavičius — 3, Gražys, Jo
kūbaitis). Sausio 20 d. per 40 
min. Calabria New Rochelle 

• turėjo įsileisti šešius gabalus.
Po to priešininkai pasišalino 
iš aikštės — esą, jų vartinin
kas nerimtai laikęs, net' buvęs 
papirktas... Įvarčių autoriai: 
Steponavičius — 2, Kalašins- 
kas — 2, Sabaliauskas, Gra
žys. Sausio 27 d.r geltonai ža
lieji supylė Kollsman 8 — 0 
(įvarčius pelnė: Sabaliauskas 
—s 3, Steponavičius — 2, Kala- 
šinskas, Gražys, Jokūbaitis).

, Laimėję trylika pirmenybių 
rungtynių iš eilės, vasario 3 d. 
mūsiškiai susitiko su GAAC ir 
čia pirmą kartą pergale pra
džiugo priešininkai. Pasekmė 
3—2. Pirmas kėlinys 2 — 1 

, LSK naudai. Geltonai.-r-., ža- 
liųjai įvarčius įskėlė Gražys ir 
Jokūbaitis. Vieną įvartį prie
šininkai pasiekė kartodami 
baudinį.

Įdomių sutapimu tą pat die
ną DAFB aukštosios lygos 
meisteris German-Hungarians 
taip pat pralaimėjo (prieš 
Sport Club New York 0 2).
Tai pirmasis German-Hunga
rians suklupimas per 16 pir
menybių rungtynių.

Abiejų lygų favoritai, Ger
man-Hungarians ir Lietuvių 
SK,' nežiūrint sekmadienio ne
tikėtumų, Ir toliau lentelė pir
mauja. -

Lygos kl. lentelė7po vasario 
3 d.: L Lietuvių SK (14 r,, 
26 tšk., 75-17 įv_), 2. Magyar 
SC (16r., 25 tšk., 54-24 įv.), 
3. Minerva (15 r., 23 tšk., 45- 
23 įv.), 4. Passaic (13 r., 21 tšk., 
62-22 įv.), 5. Schwaben (13 r., 
17 tšk.), 
tšk.), 7. 
tšk.,), 8. 
(14 r., 11 
Rochelle
White Plains (14r., 9 tšk.), 11. 
West New York .(12 r., 7 tšk.),
12. College Point (15 r., 6 tšk.),
13. Schleiser (16 r., 0 tšk.). 
SEKMADIENĮ FUTBOLAS

Sekmadienį, vasario 10 d., 
2:30 vai. įvyks National Ama
teur Cup New Yorko srities 
baigminės rungtynės tarp Lie
tuvių SK ir Ukrainian-Ameri- 

\ cans. BUs žaidžiama lietuvių 
aikštėje Arctic Ovai 490 John
son Ave., Brooklyn, N. Y.

Tai vienas iš svarbiųjų šio 
sezono futbolo šlagerių ir tiki
masi, kad lietuvių žiūrovų ne
stigs. LSK vadovybė prašo 
žiūrovų nesigrupuoti prie vąr 
tų, nelandžioti į pačią aikštę 
jr vengti nesusipratimų su ki
tataučiais.

Pa rungtynių visi žiūrovai 
kviečiami Į futbolininkų vaka
rą Apreiškimo parapijos salė
je. Bus iškilmingas aktas 
(klubas legalizuotas JAV valdi 
nių įstaigų), vakarienė ir šo
kiai.
STALO TENISININKŲ 
VEIKLA .

Lietuvių Atletų* Klubo stalo 
tenisininkai, dalyvaudami DA
FB pirmenybėse, ikj šiol yra 
laimėję vienuolika rungtynių. 
Paskutiniąsiais i* jų mūsiškiai 
žaidė sausio 26 d. ir po gana 
Įdomios kovos nugalėjo Ukrai- 
nian-Americans 6-3. Tai *buvo

Manydama, kad mė- 
uėda, ėmė kiekviena 

uždarinėti visus 
ėsa vis tiek ding 

virėja nutarė 
Naktį išgirdu- 
rūsy beldžian- 

pa žiū reti. Nuė-

gerai
Bet m
Tucni
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KLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

pa .'a u go
%Bį

tis*. tuoj ‘ nue.o 
jusi rado mažą gyvuliuką, ne 
didesnį už katę. Nugara jo bu
vo balta, o šiaip visas pilkas. 
Gyvuliukas tupėjo, ramiai sau 
žiūrėdamas į virėją. Virėja 
sugriebė lazdą ir gerokai jam 
sudavė. Gyvuliukas atsigręžė 
ir purkštelėjo jai tiesiai į vei
dą. Staiga pasklido tokis dvo
kimas, kad net kvapą jai užė
mė. Virėja nežinojo ką ir be
daryti. Nubėgo pas 'šeiminin
kę, bet toji pajuto nežmoniš
ką dvokimą, spruko nuo jos 
šalin. Dvokimas pasklido po 
visą namą. To dvokimo buvo 
neįmanoma nė plovimu, nė 
valymu pašalinti.

Virėja sirgo net kelias die- _ 
nas, o rūsy visi maisto produk 
tai taip padvokė, kad teko juos 
išmesti. y

Tąjį gyvuliuką atitinkamai 
ir vadina: dvokutis arba šeš
kas. Prie uodegos „is turi du 
krepšiukus, pilnus dvokenčio 
skystimo, kuriuo jis gelbėda
masis apipurškia priešą. Net ir 
žvėrys negali pakęsti to dvoki
mo.

“Kąrtą___teko man nakvoti 
kieme,” pasakojo vienas kelei
vis. Kieme gulėjo paplauta a- 
vis. Naktį į kiemą atbėgo pa- 
dvokėlis. šuo jį pamatęs išsivi
jo, bet kieme pasklido toks 
dvokimas, kad rodos, uždusi. 
Net ir karvė, 'stovėjusi kieme, 
ėmė visa gerkle' bliauti.

Jonas Miškinis

VIRŠUJE:
gijos sode

mynėlė.

Kerridge

Šeimos idilija zoolo

—baltųjų lamų šei-

DEŠINĖJE: Anglas

savo namo kieme

(Londone) statosi laivą, su

kuriuo pasiryžęs plaukti i Au-

straliją. APAČIOJE: Berlynie

čiai dviratininkai amerikiečių

sektoriuje žavisi mažučiu mo-

terišku dviračiu, kuri išrado

tremtinys iš Čekoslovakijos

VValter Fischer.
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Kas npri skaityti suTpokia partija nesurištą laikraštį ir išgirsti objek
tyvų lietuvišką žodi visais svarbiais 'klausimais, tas skaito 8 -i U puslapių 
savaitrašti.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
Nepriklausoma Lietuva turi daug rimtu- bendradarbiu visuose 

nentuose ir duoda daug >žrfiiU/ iš visų lietuviškosios bendruomenės 
sos žmonijos gyvenimo sričių.

PRENUMERATA: metams visur 6 dol . visose Ame
Kanadoje — 5 dol. Už. laikrašti galima mokėti dalimis 
ketvirlimis ir nuo to kaina nekinta.

konti- 
ir vi-

— 5.50. 
pusmečiais.

g.’n
gauna darbo ir užsidirba.
ADRESAS: Nepriklausoma Lietuva, 7722 George St., Ville 
Lassale, Montreal, P. Q., Canada.

DR. JANINA SNIEŠKA 
(DANTŲ GYDYTOJA)

408 Jay Str. Room 306, 
kamp. Fulton Str. (miesto centre) 
Ofiso tel. ULster 8 8789 
Namų tel. TAylor 7-8231

VALANDOS: 
9—12 ryte 
2—7 vakare 
susitarus 
Ketvirtadieniais visą dieną 
ir šeštadieniais po pietų

Andrulis, 
Bagdžiū-

patalpose

LEONA’S BAR & RESTAURANT

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., N. Y.

DR. BLĄDAS K. VENCIUS
(DANTŲ GYDYTOJAS)

499 Grand Street

DR. A. PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 So. 4th Street

VALANDOS: 
12:30 — 2 
6 — 8 
ir susitarus

Sekmadieniais uždaryta

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

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

VALANDOS:
9 —.1.2 ryte
1 — 8 vakare
Penktadieniais uždaryta

Tel. EVergreen 7-6868

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 GYDYTOJĄ^

' 222 West 83 St., kampas Broadway, New' York City, N. Y. 
Tel. TR. 7-9430

DR. ANNA MESSING
Gydomoji kosmetika

(Odos 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 7-1282MĖSOS KRAUTUVĖ

J. MIRONAS, Sav. CH. AIMONTAS, Vedėjas
Mūsų firma be vardo, už tai mūšų 

prekės turi gerą vardą. "

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

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

BŪKIT SVEIKI Dr. S. Biežis

Jau 10 metų, kai visi klauso

“LIETUVOS ATSIMINIMŲ” .
radijo valandų,

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

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

6. GAAC (15 r., 17 
Kollsman (14 r., 13 
Brooklyn Wanderers 
tšk.), 9. Calabia New 
(15 r., 11 tšk.), 10.

bene stipriausias šių koman
dinių pirmenybių varžovas ir 
su juo dar teks kartą sutikti. 
Iki šios dvikovės abi koman
dos ėjo be pralaimėjimo ir 
šios dvejos rungtynės lems 
meisterį. LAK žaidikaj pirmą
ją baigminės kliūties dalį įvei 
kė ir dabar lieka laukti, kad 
ir antrąjį kartą įstengs laimė
ti. LAK šį kartą atstovavo: 
Garunkštis, Alf. 
Daukšą, Vaitkevičius, 
nas, Bichnevičius.

Sausio 19 d. LAK
buvo pravestas New Yorko sta 
lo teniso turnyras. A kl. pir
mąją vietą iškovojo Bichnevi
čius, baigmėje įveikęs Ruzgą 
3-0 ir B kl. laimėjo Grabnic- 
kas parklupdęs Steponavičių 
3-1, Abejose kl. žaidė po aš- 
tuonius stalo tenisininkus. D- 
AFB komandinėse pirmenybė
se dalyvauja žaidikai šiame 
turnyre negalėjo rungtyniau
ti. A. kl. nugalėtojas Bichnevi
čius sausio 24 d. debiutavo 
LAK komandoje DAFB pirme
nybių rungtynėse su Prospect 
Unity, kurias mūsiškiai laimė
jo 8-1.

Gaila, ^iame turnyre nesi
matė moterų, nors iš pradžių 
buvo skelbta, kad jos įtrauk
tos į programą. Kiek girdėti, 
iš Lietuvos žinoma
Paulavičiūtė — Daunienė bu
vo pareiškusi noro turnyre da
lyvauti, jei ne moterų gr_, tai 
sutinkantį bandyti vyrų gr., 
bet jai taip ir nebuvo lemta 
pasirodyti.

žaidikė

Vasario šešiolikta

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

EVergreen 4-9414

JOSEPH LACHOWICZ
BARAS IR RESTORANAS

ŠILTI VALGIAI IR ĮVAIRŪS GĖRIMAI
Kampas Bedford Ave. ir No. 4th St. Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EV. 4-8325

ANTHONY J. WESLAN 
(VIŽLANSKAS) 

16 Court Street, 
BROOKLYN. N. Y. 

MAin 5-1260

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

Mokslus baigęs Europoje
128 E. 86th ST., NEW YORK CITY

Virš Lexington Ave. požeminio traukinio 'toiics.- I '•r.gva privažiuoti iš 
visur Atskiri laukimo kambariai vyrams ir TsoCtiuns

W. J. DOWNER 
Pirmas lietuvis vaistinin

kas Amerikoje.
229 BEDFORD AVR, 
Brooklyn H,. N. Y.

Tel. Virginia 9-3112

8015 JAMAICA AVE.,
(Skersai

Matthew Mažeika
Gėlės priistatomos į bet kurią 

pasaulio vietą.
WOODHAVEN 21, N. Y.

nuo Haven teatro)

Anthony Grigalis
KONTRAKTORIUS .

Namų statybai, taisymui, medžio 
darbams, šingeliavimui, stogų 

dengimui, dažyjnui ir tt.

63-26 53rd Drive,
MASPETH 78, N. Y.

NEwton 9-3215

DeKALB TAVERN
VYNAS, LIKERIAI, ALUS

A. SINUS, sav.
352 Onderdonk Avenue

Brooklyn, N. Y.
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APSISAUGOJIMAS NUO SUŽEIDIMŲ
Sakoma yra, kad atsarga gėdos nedaro. 

Tai senas ir labai teisingas posakis, kuris nū
dienio skubėjimo laikais ypač įgauna svarbes
nės reikšmės. . >

Praktiškame gyvenime tik retas kuris ir 
dažniausiai tik po nelaimės susidomi.'

Paimkime vaikus nuo 7 ar 8 metų am- 
žaus. Prieš bandydami eiti gatve, jie pažvelgia 
į kairę ir paskui į dešinę pusę, ir, tik įsitikinę, 
kad saugu, perbėga -skersai. To juos išmokė 
jų tėvai. Tai pagirtinas reiškinys, bet patys 
mokytojai ir šiaip jau suaugę žmonės lifbai 
dažnai be jokios apdairos žengia skersai gat
vę, nė nepagalvoję, kad jąja važiuoja auto
mobiliai, dažnai net eidami prieš raudonas 
šviesas.

Štai, automobilio vairuotojas, važiuoda
mas gatve, kurioje yra didelis judėjimas, žval
gosi į šaligatvius ir, žiūrėk, tas jo automobi
lis į ką nors atsimuša. Nelaimė įvyko tik dėl 
neatsargumo. Kas nors skaudžiai nukenčia. 
O to viso būtų galima buvę lengvai Išvengti.

Štai, darbininkas, skubėdamas namo iš 
darbo, tarsi gaisrininkas i gaisravietę bėgda
mas. vejasi gatvekarį ir, nebegalėdamas į jį 
įsiskverbti, parkrenta, dažnai susižeisdamas. 
Čia jis visiškai nepagalvojo, jog galėjo įvykti 
nelaimė. Pagaliau, kam jam reikėįo taip sku
bėti. Jis gerai žinojo, kad netrukus ateis ki
tas gatvekaris ir juo jis būtų galėjęs laimin
gai sugrįžti namo, nors ir keliom minutėm 
vėliau. Kokiam gi galui skubėti ir rizikuoti 
savo gyvybę? Jokio išskaičiavimo - nėra, o pa
vojų.; didelis.

Praktiškų pavyzdžių būtų galima daugy
bę priskaityti, bet šiam tikslui to ir nužteks. 
Kiekviename žingsnyje reikia atsiminti, kad 
yra pavojus susižeisti. <
KAIP GYVENTI ŽIEMOS METU

Kiekvienas metų sezonas savyje turi daug 
gerų ir blogų pusių, žiema, atrodo, turi dau
giausia neigiamybių, šaltis priverčia dėvėti 
sunkius drabūžus, suvaro žmones į vidų, kur 
neretai įvyksta visokių susirgimų. Tačiau ne
reikia pamiršti, kad daugumos tokiu susirgi
mų galima išvengti.

Neabejotinai svarbiausia ‘klaida, tai gyve
namųjų kambarių peršildymas. Tokiuose kam
bariuose labai nejauku būti ir negalima tin
kamai pailsėti po darbo. Tai bereikalingai var
gina k,ūną. Be to, tokiuose kambariuose ne
galima tinkamai išmiegoti, kas palaipsniui 
silpnina žmogaus sveikatą ir sudaro tinkamas 
sąlygas plįsti ligoms.

Gyvenamųjų kambarių šiluma niekad 
privalėtų būti aukštesnė už 75 Farenheito 
laipsnius, žmogus nevisada gali nujausti ši
lumos laipsnį, todėl geriausia yra turėti ter
mometrą ir pagal, jį šilumą reguliuoti.

Antra, tai stoka buto ventilecijos. Tai ir
gi dažnai pareina iš peršildymo. žmogui kas 
minutę reikalinga tam tikras kiekis deguonies 
kvėpuoti. Kambariuose dėl nevėdinimo gero
kai sumažėja deguonies. Jį reikia papildyti 
iš naujo, nes kitaip atsiranda pavojus sveika
tai. Todėl ir reikia vėdinti kambarius, kad vie
toje Sunaudotojo oro — angiuliės dvideginio 
įeitų deguonies.

P0V1LANSKŲ BARAS IR RESTORANAS
SALĖ ŠEIMYNINĖMS PRAMOGOMS 

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

------------  ---------------—-------------------------------------------------------------------------—_J

r

RESTORANAS IR BARAS
ĮVAIRŪS GĖRYMAI IR VALGIAI 

LIETUVIS VIRĖJAS, LIETUVIS BARTENDERIS 
31 So. 3rd St, Brooklyn 11, N. Y.

Telefonas E V. 4-8719

i
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ALBERTS
. ALBERT ELICE. Sav. įsteigta 1920 m.

Didžiausias įvairių baldų išpardavimas 
Miegamųjų ir gyvenamų kambarių baldai. Valgomųjų 
, kambarių baldai ir kiti rakandai.

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

246-48-50-52-54-56 GRAND ST., BROOKLYN, N. T. 
Telefonas EV. 7-4MT

(Atkelta iš 1 psi.).
Kuriam mūšų neaišku, kad 

tos pastangos yra su visu 
griežtumu smerktinos? Nežiū
rint laikinių nesutarimų, vie
ningas kovos vadovavimas -tu
ri būti ir bus—išlaikytas. Mū
sų visuomenės konsilįdacija 
mūsų vyriausiam uždaviniui 
siekti turj būtį — ir kuogrei- 
čiausiai — pasiekta, šiandien- 
turime, būti vieningi -kaip dar 
niekuomet.

Esame vasario 16-osios mi
nėjimo išvakarėse. Anų laikų 
laimėjimų prisiminimas, ku-" 
rių pasėkoje galėjome atkurti 
Lietuvą nepriklausomam gy
venimui, tebūnie mums paska 
tinimas^ suburti mūsų jėgas 
ryžtingai kovai už mūsų lais- . 
va ateitį. Tebūnie priminimas, 
kad sėkminga kova be-.pakan
kamų lėšu( yra negalima. Pa
siuskit, Brangūs Tautiečiai, 
jūsų širdies balso ir jo nuro
dymų dėkite jūsų auką Tėvy
nei laisvinti. Būkite tikri, kad 
jūsų sunkiai uždirbtas ir paau 
kotas pinigas bus tikslingai ir 
taupiai panaudotas mūsų ben
drojo uždavinio įgyvendini
mui.

Lietuvi, kuris apleidai tavo 
tėvų kraštą dar anais laikais, 
bet kurio atminimą mokėjai, 
išsaugoti savo širdy su nuosta
biai gyvu ir jautriu skaidru
mu. —

Lietuvi, kuris dar neseniai 
apleidai Lietuvą ir šimtais sai
tų tebesi surištas su visu, ką 
esi ten palikęs brangaus ir ne
užmirštamo—

Atlik savo pareigą kovojan
čiai Tėvynei.

JOSEPH VASTUNAS 
Real Estate & Insurance 

Paskolos namams 
1008 Gates Avenue

Brooklyn, N. Y. 
GLenmore 5-7285 

^»l A

DAvenport 6-0259

RALPH K R V C H 

FOTOGRAFAS 
65-23 Grand Avenue 

Maspeth, N. Y.

THOMAS MATAS
REAL ESTATE 
81 Fox Street 

Waterbury, Conn.

JONAS SUTKAITIS, 
Laikrodininkas. 

Parduodami nauji ir 
' taisomi bei atnaujinami 
seni laikrodžiai.

449 Grand Street, , 
Brooklyn 11, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-7411
KLEEN KOL COAL COf

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 val.^vakarais

PHIUP BENDER ,
AVALINĖS KRAUTUVĖ

r - .Mūšy krautuvėje <alima gauti Batu, 
tinkamų visiems keturiems metų sezonams, 

iietuviams ypač gerai žinoma,
— mūsų avalinės kokvbė.

245-247 GRAND ST.. BROOKLYN, Ji. Y.
Telefonas: E V. 7-2043 ~ . I

SUTVARKOMI BIZNIO TAKSAI
Mes sutvarkome įvairių rūšių bei jurisdikcijų taksus: fe- 
deraliniūs, 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^Tr 
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.

STANLEY P. ZUBAWICZ (Zubavičius)
111 Ainslie Street, Brooklyn Li, N. Y,

Telefonas: E V. 4-3049

: JONAS PATAŠIUS ■ 
žiedai, laikrodžiai, jų tai

symas, kosmetika ir 
religiniai dalykai.

307 GRAND STREET
-- Brooklyn, N. Y.

ROEBLING SUPPLY Co.
I. FISHMAN

Mes taiserfric viską, kas priklauso 
gaso pečiams. Parduodame naujus 
geso pečius žemomis kainomis.

Patarnavimas garantuotas.
244 ROEBLING STREET, 

BROOKLYN H. N. Y.
Telefonai: EV. 7-5633 

UL. 5-0083

Paminklai
JOS BERMEL INC-

---- H. H.~~ATTHOFF.- Prcs.
PAVYZDŽIAI IR ĮSTAIGA

PRIEŠAIS NAUJUS VARTUS Į ŠV. JONO KAPINES
Kampe Metropolitan ir 8-th Street (Dry Harbor Road) 

MIDDLE VILLAGE. QUEENS COUNTY. N. Y.
Tel. DA\enport 6-2393 DA venport 6-2633

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
JUOZAS GARŠVA

231 Bedford Avenue, Brooklyn, N. Y
KOPLYČIA LAIDOTUVĖMS 

, Telefonas, LVcrgrces 8-9770

STEPHEN AROMISKIS
, • (ARMAKAUSKAS)

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

MATHEW P. BALLAS FUNERAL HOME 
MATHEW P. BALLAS, 

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 DIREKTORIAI

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

ROGERS FUNERAL HOME
P. RADZEVIČIUS, Direktorius 

Telefonas, STagg 2-4409 
Koplyčia Laidotuvėm^ NOTARV PUBLIC

Visi šie laidotuvių direktoriai išnuomoja 
automobilius įvairiems reikalams

ALLIANCE CRYSTAL COCTAIL BAR
Kazys ir Alvina. Buividai

Vienas Jš gražiausių kabaretų mieste. Geriausios 
^rūšies maistas, Įvairiausi gėrimai

"bu ORKESTRAI, “FLOOR SHOW” IR ŠOKIAI 
Vakarais muzika prie baro.

80 ST. MARKS PLACE NEW YORK, N. Y.
(8th St. ir 1st Avenue) GRamercy 7-9765

MALONI VIETA SUSITIKI! PO DARBO

RESTORANAS IR BARAS
ĮVAIRUS GĖRYMAI IR UŽKANDŽIAI

Savininkas — mūsų tautietis GEORGE RACHUN
MORGAN AVĖ. ir HARRISON PLACE, BROOKLYN, N. Y.

Telefonas :^HY 7-9758 J. _
—-------------------------------------------------- -—---------

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

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

Visi Brooidyno ir apylinkės lietuviai perka 
krautuvėje.

Cappiello krautuvėje gaunamos lietuviškos

Cappicllo

plokštelės.

CAPPIELLO KRAUTUVĖ
706 GRAND ST., BROOKLYN

EVergreen 8-7848

NAUJAI ATIDARYTAS

JULIUS’ RESTAURANT
JULIUS DAUGMAI’DIS, 

Savininkas

ĮVAIRŪS GĖRIMAI. PIRMOS RŪŠIES MAISTAS 
273 GRAND STREET, BROOKLYN II, N. Y.

EVergreen 4-9533.

* J t i * * * * *J *I

Generalinis dažymo kontraktorius
STANLEY PETRASH

Pataisymo — pertaisymo darbai
SENIAUSIAS LIETUVIU DAŽYMO KONTRAKTORJUS

9432 lllth STREET, . RICHMOND HILL, N. Y.
Tel. Virginia 9-6354

a. Andriuškevičius

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

485 GRAND STREET
Brooklyn 11, N. Y.

(Ray’s Liquor Store) 
Didelis įvairių rūšių degtinės 

ir ' vyno pasirinkimas.
Juozas ir Izabelė Misiūnai,

Savininkai
W3-55 LEFFERTS BLVD. 

RISHMOND HILL, N. Y.
Virginia 3-3544

S. A. Chernoff, M. D.
Kraujo ir Odos ligos 

223 SECOND AVENUE, 
Room J 4

Tel. GR. 7-7697
------ ---------------------------------------

AJAR
Ajarų šaknys gelb
sti nuo vidurių už
kietėjimo, gerai 
veikia skilvį, pa- 
d e d a pašalinti 
dieglius, nereika
lingus pilvo ga- 
zus, paskatina ne- 

kūno organus ir
IO| ' 

veikliuosius 
taip pat naudinga mažakrau- 
jams. Mokslininkai sako, kad 
a j arų šaknys turi šių minera
lų: sulfuro, fosforo ir potasl- 
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, 

uncijos už $1.00.
ALEXANDER’S CO. 
414 West Broadway

South Roxton 27. Mas*.

6

JOHN’S TAVERN
JOHN SAUKUS, Sat. 

217 Avenue B 
Bayonne, N. J.

TeL: 3-4136
........................ . —— J
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GYVULIU GYNIMASIS NUO MIRTIES
Plėšrieji žvėrys, kurie minta 

mėsa, moka jos ir susirasti. Ir 
nuo jų ne kiekvienam gyvu
liui pasiseka pasprukti.

Bet kiekvienam gyvuliui gy
vybė .brangi. kiekvienas, dide
lis ir mažas, kovoja dėl jos 
iki paskutinio kraujo lašo, ir 
kiekvienas neblogai moka gin
tis ir visoms išgalėmis gelbsti 
si nuo priešų.

Vienus išgelbsti greitos ko
jos. antrus — geros akys, tre
čius — uoslė ir jautrumas, o 
kiti gelbstisi įvairiai, kaip kas 
moka Mažutį ežį išgelbsti ji

ver

kartą 
duris, 
daro.

jų susitraukia, ir tuomet nė 
vilkas, nei šuo nepapiaus. Tik 
gudrioji lapė kartais ši mažu
tį gyvuliuką apgauna. O kiškį 
nė vilkas nepavys:* kiškis kad 
ir baikštus, bet vikrus ir gud 
rus. Jis moka savo pėdas prie-

• WAGNER THEATER
KASDIEN DVI FILMOS VOKIEČIŲ KALBA 

PASAULINĖ KRONIKA
JAUKI KINO TEATRO SALĖ

Filmos keičiamos penktadieniais visai savaitei 
110 WYCKOFF AVE., BROOKLYN, N. Y.
Kasa atidaryta 1 vai. kasdien. Tel. HE 2-2613

Patogus privažiavimas; '
B.MT Subway — Canarsie Linija iki DeKalb Ave. Stoties.

kreipiamės i

SCHOLES BAKING, Inc.
LIETUVIŠKA DUONA—GERIAUSIA DUONA

. WWW* Ml « « V < W ▼ Vi W Y Y (A Lietuviai advokatai

Vienas kiškis, norėdamas su 
mėtyti savo pėdas jį medžio 
juslėms šunims. įšoko į vande
ni, tarytum žinodamas, kad 
šunes nesuras vandeny jo pė- 

buvo dar gud- 
šunes. Bėgo, 
pagaliau pail- 
rado kito kiš- 
negalvodamas,

kiš-
i a-

pasislėpė.
negalėjo išvyti nė 

nė piemens, nė 
išsigando šunų ir

resnis. Jį vi osi 
kiek galėjo, bet 
so. Bebėgdamas 
kio oią ir. pgai
įlindo į ją. Oloje rado jos šei
mininką. Kiškis šeimininką iš
vijo, o patsai pasiliko oloje, 
šunes iš tolo matė, kai kiškis 
įlindo ir vėl išlindo iš olos, ir 
nusivijo antrąjį nesupratę, 
kad čia būta dviejų kiškių, ir 
nepažiūrėjo į oią. Pirmasai 
kiškis pasilsėjęs irgi pabėgo.

Papasakoja, kad kartą 
kis sūnų Vejamas, įlindęs 
viųę pasislėpė tarp avių.
t^^kiskW- nebegalėdamas pa
sprukti puolė la&ke į avių pul 
ką, įlindo pro avių kojas į pa
tį vįdųrį /ir 

Iš ten jo 
medžiotojai, 
šunes. Avys
ėmė bėgti. Kiškis irgi neatsili 
ko ir nubėgo susimaišęs kartu 
su avimis.

Daug gyvulių gelbstisi nuo 
mirties savo gudrumu. Kiti 
gelbstisi ragais, 'iltimis ir tt. 
Medžiotojai gerai žino kaip 
pavojinga medžioti šernus, ku 
rie visada taikosi įsmeigti sa
vo iltis į priešo koją, ar vidu
rius. Medžiojant nuo jų dau
giausiai nukenčia šunes. Pa
sitaiko, kad ^seniai šernai už 
puola arklius ir net žmones.

Kai kurie gyvuliai ginasi 
nuo priešų ypatingomis prie
monėmis. Amer. gyvena mažas 
ir gražus žvėrelis, didumo be
veik kaip katė, tik jo kojos 
truputi trumpesnės. Dantys ir 
naga] jo nepavojingi. Taigi ir 
bijoti jo, rodos, niekam nerei
kėtų. Bet jo bijosi ir gyvuliai
ir žmonės, o jis pats visai ne 
baikštus: žmogų prisileidžia 
arti.

Štai ką pasakoja apie šį žvė 
relį vienas amerikietis.

“Virėja pastebėjo, kad rūsy 
diena iš dienos vis dingsta

ST. BREDIS, JR.
197 Havemeyer Street, 
BROOKLYN H. N. Y.

I.Vergreen 7-9394

J VYTAUTAS BELECKAS, savininkas
$ BARAS, RESTORANAS. DIDELE SALĖ SUSIRINKIMAMS
$ VESTUVĖMS IR KITOKIOMS PUOTOMSI * VISI KVIEČIAMI
X 1883 MADISON STREET,
X (Prie Forest Ave. stoties)

Tel: E V.

V. LUKAS, vedėjas
Mes kepame visokias duonas 
ir pyragus vestuvėms, krikš» 
tynoms, gimtadieniams ir kito
kioms iškilmėms. X isus užsa
kymus mes išpildome koge- 
riausiai.

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

WM. J. DRAKE 
/DRAGŪNAS) 

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

JAmaica 3-7722

ATSILANKYTI
BROOKLYN 27, N. Y.

(RIDGEWOOD)
2-9586

ALFRED J.’WENTZ 
225 S. 4th Street, 

BROOKLYN II. N. Y.
EVergreen 7-8067
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LIETUVIŲ RADIJO PROGRAMA
JUOZAS GINKUS, VEDĖJAS

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

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

Veda KŲSTUTIS .CERKELIŪNAS 
KREIPIAMĖS Į VISUS

Pradėjus reguliarų sporto 
skyrių Vienybėje ir norint, 
ka4i nebūtų pasitenkinta vien 
tik daugiau ar mažiau šablo
nine kronika,
sporto mėgėjus ir pačius spor
tininkus. Tikimės susilaukti 
nuomonių, kas daryti, kad bū
tų galima pagyvinti, praplėsti, 
sportinę veiklą New Yorke. 
Tokius pasisakymus, trumpai 
ir kondensuotai • išreikštus, 
mielai spausdinsime Sporto gy 
venime. Atrodo, bus visais at
žvilgiais naudinga pasidalinti 
nuomonėmis ir ieškoti būdų, 
mūsų sportinei veiklai rasti 
platesnių, ryškesnių apybrai
žų. Prašome rašyti: Vienybė, 
412 Bedford Ave., Brooklyn 11, 
N. Y. ir kairiame" voko kam
pe pažymėti “Sports Editor”.
PO TRYLIKOS PERGALIŲ

Sausio mėn. New Yorko LSK 
vienuolikė laimėjo keturias 
DAFB lygos kl. pirmenybių 
rungtynes. Sausio 6 d. lietu
viai nugalėjo West New York 
3 — 1 (įvarčius įkirto: Saba
liauskas, Steponavičius, Kala- 
šinskas). Sausio 13 d. laimėta

* .prieš vieną iš stipriųjų varžo
vų, Minerva, 5 — 3 (Įvarčiai: 
Adomavičius — 3, Gražys, Jo
kūbaitis). Sausio 20 d. per 40 
min. Calabria New Rochelle 

• turėjo įsileisti šešius gabalus.
Po to priešininkai pasišalino 
iš aikštės — esą, jų vartinin
kas nerimtai laikęs, net' buvęs 
papirktas... Įvarčių autoriai: 
Steponavičius — 2, Kalašins- 
kas — 2, Sabaliauskas, Gra
žys. Sausio 27 d.r geltonai ža
lieji supylė Kollsman 8 — 0 
(įvarčius pelnė: Sabaliauskas 
—s 3, Steponavičius — 2, Kala- 
šinskas, Gražys, Jokūbaitis).

, Laimėję trylika pirmenybių 
rungtynių iš eilės, vasario 3 d. 
mūsiškiai susitiko su GAAC ir 
čia pirmą kartą pergale pra
džiugo priešininkai. Pasekmė 
3—2. Pirmas kėlinys 2 — 1 

, LSK naudai. Geltonai.-r-., ža- 
liųjai įvarčius įskėlė Gražys ir 
Jokūbaitis. Vieną įvartį prie
šininkai pasiekė kartodami 
baudinį.

Įdomių sutapimu tą pat die
ną DAFB aukštosios lygos 
meisteris German-Hungarians 
taip pat pralaimėjo (prieš 
Sport Club New York 0 2).
Tai pirmasis German-Hunga
rians suklupimas per 16 pir
menybių rungtynių.

Abiejų lygų favoritai, Ger
man-Hungarians ir Lietuvių 
SK,' nežiūrint sekmadienio ne
tikėtumų, Ir toliau lentelė pir
mauja. -

Lygos kl. lentelė7po vasario 
3 d.: L Lietuvių SK (14 r,, 
26 tšk., 75-17 įv_), 2. Magyar 
SC (16r., 25 tšk., 54-24 įv.), 
3. Minerva (15 r., 23 tšk., 45- 
23 įv.), 4. Passaic (13 r., 21 tšk., 
62-22 įv.), 5. Schwaben (13 r., 
17 tšk.), 
tšk.), 7. 
tšk.,), 8. 
(14 r., 11 
Rochelle
White Plains (14r., 9 tšk.), 11. 
West New York .(12 r., 7 tšk.),
12. College Point (15 r., 6 tšk.),
13. Schleiser (16 r., 0 tšk.). 
SEKMADIENĮ FUTBOLAS

Sekmadienį, vasario 10 d., 
2:30 vai. įvyks National Ama
teur Cup New Yorko srities 
baigminės rungtynės tarp Lie
tuvių SK ir Ukrainian-Ameri- 

\ cans. BUs žaidžiama lietuvių 
aikštėje Arctic Ovai 490 John
son Ave., Brooklyn, N. Y.

Tai vienas iš svarbiųjų šio 
sezono futbolo šlagerių ir tiki
masi, kad lietuvių žiūrovų ne
stigs. LSK vadovybė prašo 
žiūrovų nesigrupuoti prie vąr 
tų, nelandžioti į pačią aikštę 
jr vengti nesusipratimų su ki
tataučiais.

Pa rungtynių visi žiūrovai 
kviečiami Į futbolininkų vaka
rą Apreiškimo parapijos salė
je. Bus iškilmingas aktas 
(klubas legalizuotas JAV valdi 
nių įstaigų), vakarienė ir šo
kiai.
STALO TENISININKŲ 
VEIKLA .

Lietuvių Atletų* Klubo stalo 
tenisininkai, dalyvaudami DA
FB pirmenybėse, ikj šiol yra 
laimėję vienuolika rungtynių. 
Paskutiniąsiais i* jų mūsiškiai 
žaidė sausio 26 d. ir po gana 
Įdomios kovos nugalėjo Ukrai- 
nian-Americans 6-3. Tai *buvo

Manydama, kad mė- 
uėda, ėmė kiekviena 

uždarinėti visus 
ėsa vis tiek ding 

virėja nutarė 
Naktį išgirdu- 
rūsy beldžian- 

pa žiū reti. Nuė-

gerai
Bet m
Tucni
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KLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

pa .'a u go
%Bį

tis*. tuoj ‘ nue.o 
jusi rado mažą gyvuliuką, ne 
didesnį už katę. Nugara jo bu
vo balta, o šiaip visas pilkas. 
Gyvuliukas tupėjo, ramiai sau 
žiūrėdamas į virėją. Virėja 
sugriebė lazdą ir gerokai jam 
sudavė. Gyvuliukas atsigręžė 
ir purkštelėjo jai tiesiai į vei
dą. Staiga pasklido tokis dvo
kimas, kad net kvapą jai užė
mė. Virėja nežinojo ką ir be
daryti. Nubėgo pas 'šeiminin
kę, bet toji pajuto nežmoniš
ką dvokimą, spruko nuo jos 
šalin. Dvokimas pasklido po 
visą namą. To dvokimo buvo 
neįmanoma nė plovimu, nė 
valymu pašalinti.

Virėja sirgo net kelias die- _ 
nas, o rūsy visi maisto produk 
tai taip padvokė, kad teko juos 
išmesti. y

Tąjį gyvuliuką atitinkamai 
ir vadina: dvokutis arba šeš
kas. Prie uodegos „is turi du 
krepšiukus, pilnus dvokenčio 
skystimo, kuriuo jis gelbėda
masis apipurškia priešą. Net ir 
žvėrys negali pakęsti to dvoki
mo.

“Kąrtą___teko man nakvoti 
kieme,” pasakojo vienas kelei
vis. Kieme gulėjo paplauta a- 
vis. Naktį į kiemą atbėgo pa- 
dvokėlis. šuo jį pamatęs išsivi
jo, bet kieme pasklido toks 
dvokimas, kad rodos, uždusi. 
Net ir karvė, 'stovėjusi kieme, 
ėmė visa gerkle' bliauti.

Jonas Miškinis

VIRŠUJE:
gijos sode

mynėlė.

Kerridge

Šeimos idilija zoolo

—baltųjų lamų šei-

DEŠINĖJE: Anglas

savo namo kieme

(Londone) statosi laivą, su

kuriuo pasiryžęs plaukti i Au-

straliją. APAČIOJE: Berlynie

čiai dviratininkai amerikiečių

sektoriuje žavisi mažučiu mo-

terišku dviračiu, kuri išrado

tremtinys iš Čekoslovakijos

VValter Fischer.
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Kas npri skaityti suTpokia partija nesurištą laikraštį ir išgirsti objek
tyvų lietuvišką žodi visais svarbiais 'klausimais, tas skaito 8 -i U puslapių 
savaitrašti.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
Nepriklausoma Lietuva turi daug rimtu- bendradarbiu visuose 

nentuose ir duoda daug >žrfiiU/ iš visų lietuviškosios bendruomenės 
sos žmonijos gyvenimo sričių.

PRENUMERATA: metams visur 6 dol . visose Ame
Kanadoje — 5 dol. Už. laikrašti galima mokėti dalimis 
ketvirlimis ir nuo to kaina nekinta.

konti- 
ir vi-

— 5.50. 
pusmečiais.

g.’n
gauna darbo ir užsidirba.
ADRESAS: Nepriklausoma Lietuva, 7722 George St., Ville 
Lassale, Montreal, P. Q., Canada.

DR. JANINA SNIEŠKA 
(DANTŲ GYDYTOJA)

408 Jay Str. Room 306, 
kamp. Fulton Str. (miesto centre) 
Ofiso tel. ULster 8 8789 
Namų tel. TAylor 7-8231

VALANDOS: 
9—12 ryte 
2—7 vakare 
susitarus 
Ketvirtadieniais visą dieną 
ir šeštadieniais po pietų

Andrulis, 
Bagdžiū-

patalpose

LEONA’S BAR & RESTAURANT

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., N. Y.

DR. BLĄDAS K. VENCIUS
(DANTŲ GYDYTOJAS)

499 Grand Street

DR. A. PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 So. 4th Street

VALANDOS: 
12:30 — 2 
6 — 8 
ir susitarus

Sekmadieniais uždaryta

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

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

VALANDOS:
9 —.1.2 ryte
1 — 8 vakare
Penktadieniais uždaryta

Tel. EVergreen 7-6868

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 GYDYTOJĄ^

' 222 West 83 St., kampas Broadway, New' York City, N. Y. 
Tel. TR. 7-9430

DR. ANNA MESSING
Gydomoji kosmetika

(Odos 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 7-1282MĖSOS KRAUTUVĖ

J. MIRONAS, Sav. CH. AIMONTAS, Vedėjas
Mūsų firma be vardo, už tai mūšų 

prekės turi gerą vardą. "

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

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

BŪKIT SVEIKI Dr. S. Biežis

Jau 10 metų, kai visi klauso

“LIETUVOS ATSIMINIMŲ” .
radijo valandų,

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

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

6. GAAC (15 r., 17 
Kollsman (14 r., 13 
Brooklyn Wanderers 
tšk.), 9. Calabia New 
(15 r., 11 tšk.), 10.

bene stipriausias šių koman
dinių pirmenybių varžovas ir 
su juo dar teks kartą sutikti. 
Iki šios dvikovės abi koman
dos ėjo be pralaimėjimo ir 
šios dvejos rungtynės lems 
meisterį. LAK žaidikaj pirmą
ją baigminės kliūties dalį įvei 
kė ir dabar lieka laukti, kad 
ir antrąjį kartą įstengs laimė
ti. LAK šį kartą atstovavo: 
Garunkštis, Alf. 
Daukšą, Vaitkevičius, 
nas, Bichnevičius.

Sausio 19 d. LAK
buvo pravestas New Yorko sta 
lo teniso turnyras. A kl. pir
mąją vietą iškovojo Bichnevi
čius, baigmėje įveikęs Ruzgą 
3-0 ir B kl. laimėjo Grabnic- 
kas parklupdęs Steponavičių 
3-1, Abejose kl. žaidė po aš- 
tuonius stalo tenisininkus. D- 
AFB komandinėse pirmenybė
se dalyvauja žaidikai šiame 
turnyre negalėjo rungtyniau
ti. A. kl. nugalėtojas Bichnevi
čius sausio 24 d. debiutavo 
LAK komandoje DAFB pirme
nybių rungtynėse su Prospect 
Unity, kurias mūsiškiai laimė
jo 8-1.

Gaila, ^iame turnyre nesi
matė moterų, nors iš pradžių 
buvo skelbta, kad jos įtrauk
tos į programą. Kiek girdėti, 
iš Lietuvos žinoma
Paulavičiūtė — Daunienė bu
vo pareiškusi noro turnyre da
lyvauti, jei ne moterų gr_, tai 
sutinkantį bandyti vyrų gr., 
bet jai taip ir nebuvo lemta 
pasirodyti.

žaidikė

Vasario šešiolikta

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

EVergreen 4-9414

JOSEPH LACHOWICZ
BARAS IR RESTORANAS

ŠILTI VALGIAI IR ĮVAIRŪS GĖRIMAI
Kampas Bedford Ave. ir No. 4th St. Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EV. 4-8325

ANTHONY J. WESLAN 
(VIŽLANSKAS) 

16 Court Street, 
BROOKLYN. N. Y. 

MAin 5-1260

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

Mokslus baigęs Europoje
128 E. 86th ST., NEW YORK CITY

Virš Lexington Ave. požeminio traukinio 'toiics.- I '•r.gva privažiuoti iš 
visur Atskiri laukimo kambariai vyrams ir TsoCtiuns

W. J. DOWNER 
Pirmas lietuvis vaistinin

kas Amerikoje.
229 BEDFORD AVR, 
Brooklyn H,. N. Y.

Tel. Virginia 9-3112

8015 JAMAICA AVE.,
(Skersai

Matthew Mažeika
Gėlės priistatomos į bet kurią 

pasaulio vietą.
WOODHAVEN 21, N. Y.

nuo Haven teatro)

Anthony Grigalis
KONTRAKTORIUS .

Namų statybai, taisymui, medžio 
darbams, šingeliavimui, stogų 

dengimui, dažyjnui ir tt.

63-26 53rd Drive,
MASPETH 78, N. Y.

NEwton 9-3215

DeKALB TAVERN
VYNAS, LIKERIAI, ALUS

A. SINUS, sav.
352 Onderdonk Avenue

Brooklyn, N. Y.

6 P«L

APSISAUGOJIMAS NUO SUŽEIDIMŲ
Sakoma yra, kad atsarga gėdos nedaro. 

Tai senas ir labai teisingas posakis, kuris nū
dienio skubėjimo laikais ypač įgauna svarbes
nės reikšmės. . >

Praktiškame gyvenime tik retas kuris ir 
dažniausiai tik po nelaimės susidomi.'

Paimkime vaikus nuo 7 ar 8 metų am- 
žaus. Prieš bandydami eiti gatve, jie pažvelgia 
į kairę ir paskui į dešinę pusę, ir, tik įsitikinę, 
kad saugu, perbėga -skersai. To juos išmokė 
jų tėvai. Tai pagirtinas reiškinys, bet patys 
mokytojai ir šiaip jau suaugę žmonės lifbai 
dažnai be jokios apdairos žengia skersai gat
vę, nė nepagalvoję, kad jąja važiuoja auto
mobiliai, dažnai net eidami prieš raudonas 
šviesas.

Štai, automobilio vairuotojas, važiuoda
mas gatve, kurioje yra didelis judėjimas, žval
gosi į šaligatvius ir, žiūrėk, tas jo automobi
lis į ką nors atsimuša. Nelaimė įvyko tik dėl 
neatsargumo. Kas nors skaudžiai nukenčia. 
O to viso būtų galima buvę lengvai Išvengti.

Štai, darbininkas, skubėdamas namo iš 
darbo, tarsi gaisrininkas i gaisravietę bėgda
mas. vejasi gatvekarį ir, nebegalėdamas į jį 
įsiskverbti, parkrenta, dažnai susižeisdamas. 
Čia jis visiškai nepagalvojo, jog galėjo įvykti 
nelaimė. Pagaliau, kam jam reikėįo taip sku
bėti. Jis gerai žinojo, kad netrukus ateis ki
tas gatvekaris ir juo jis būtų galėjęs laimin
gai sugrįžti namo, nors ir keliom minutėm 
vėliau. Kokiam gi galui skubėti ir rizikuoti 
savo gyvybę? Jokio išskaičiavimo - nėra, o pa
vojų.; didelis.

Praktiškų pavyzdžių būtų galima daugy
bę priskaityti, bet šiam tikslui to ir nužteks. 
Kiekviename žingsnyje reikia atsiminti, kad 
yra pavojus susižeisti. <
KAIP GYVENTI ŽIEMOS METU

Kiekvienas metų sezonas savyje turi daug 
gerų ir blogų pusių, žiema, atrodo, turi dau
giausia neigiamybių, šaltis priverčia dėvėti 
sunkius drabūžus, suvaro žmones į vidų, kur 
neretai įvyksta visokių susirgimų. Tačiau ne
reikia pamiršti, kad daugumos tokiu susirgi
mų galima išvengti.

Neabejotinai svarbiausia ‘klaida, tai gyve
namųjų kambarių peršildymas. Tokiuose kam
bariuose labai nejauku būti ir negalima tin
kamai pailsėti po darbo. Tai bereikalingai var
gina k,ūną. Be to, tokiuose kambariuose ne
galima tinkamai išmiegoti, kas palaipsniui 
silpnina žmogaus sveikatą ir sudaro tinkamas 
sąlygas plįsti ligoms.

Gyvenamųjų kambarių šiluma niekad 
privalėtų būti aukštesnė už 75 Farenheito 
laipsnius, žmogus nevisada gali nujausti ši
lumos laipsnį, todėl geriausia yra turėti ter
mometrą ir pagal, jį šilumą reguliuoti.

Antra, tai stoka buto ventilecijos. Tai ir
gi dažnai pareina iš peršildymo. žmogui kas 
minutę reikalinga tam tikras kiekis deguonies 
kvėpuoti. Kambariuose dėl nevėdinimo gero
kai sumažėja deguonies. Jį reikia papildyti 
iš naujo, nes kitaip atsiranda pavojus sveika
tai. Todėl ir reikia vėdinti kambarius, kad vie
toje Sunaudotojo oro — angiuliės dvideginio 
įeitų deguonies.

P0V1LANSKŲ BARAS IR RESTORANAS
SALĖ ŠEIMYNINĖMS PRAMOGOMS 

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

------------  ---------------—-------------------------------------------------------------------------—_J

r

RESTORANAS IR BARAS
ĮVAIRŪS GĖRYMAI IR VALGIAI 

LIETUVIS VIRĖJAS, LIETUVIS BARTENDERIS 
31 So. 3rd St, Brooklyn 11, N. Y.

Telefonas E V. 4-8719

i

JI
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ALBERTS
. ALBERT ELICE. Sav. įsteigta 1920 m.

Didžiausias įvairių baldų išpardavimas 
Miegamųjų ir gyvenamų kambarių baldai. Valgomųjų 
, kambarių baldai ir kiti rakandai.

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

246-48-50-52-54-56 GRAND ST., BROOKLYN, N. T. 
Telefonas EV. 7-4MT

(Atkelta iš 1 psi.).
Kuriam mūšų neaišku, kad 

tos pastangos yra su visu 
griežtumu smerktinos? Nežiū
rint laikinių nesutarimų, vie
ningas kovos vadovavimas -tu
ri būti ir bus—išlaikytas. Mū
sų visuomenės konsilįdacija 
mūsų vyriausiam uždaviniui 
siekti turj būtį — ir kuogrei- 
čiausiai — pasiekta, šiandien- 
turime, būti vieningi -kaip dar 
niekuomet.

Esame vasario 16-osios mi
nėjimo išvakarėse. Anų laikų 
laimėjimų prisiminimas, ku-" 
rių pasėkoje galėjome atkurti 
Lietuvą nepriklausomam gy
venimui, tebūnie mums paska 
tinimas^ suburti mūsų jėgas 
ryžtingai kovai už mūsų lais- . 
va ateitį. Tebūnie priminimas, 
kad sėkminga kova be-.pakan
kamų lėšu( yra negalima. Pa
siuskit, Brangūs Tautiečiai, 
jūsų širdies balso ir jo nuro
dymų dėkite jūsų auką Tėvy
nei laisvinti. Būkite tikri, kad 
jūsų sunkiai uždirbtas ir paau 
kotas pinigas bus tikslingai ir 
taupiai panaudotas mūsų ben
drojo uždavinio įgyvendini
mui.

Lietuvi, kuris apleidai tavo 
tėvų kraštą dar anais laikais, 
bet kurio atminimą mokėjai, 
išsaugoti savo širdy su nuosta
biai gyvu ir jautriu skaidru
mu. —

Lietuvi, kuris dar neseniai 
apleidai Lietuvą ir šimtais sai
tų tebesi surištas su visu, ką 
esi ten palikęs brangaus ir ne
užmirštamo—

Atlik savo pareigą kovojan
čiai Tėvynei.

JOSEPH VASTUNAS 
Real Estate & Insurance 

Paskolos namams 
1008 Gates Avenue

Brooklyn, N. Y. 
GLenmore 5-7285 

^»l A

DAvenport 6-0259

RALPH K R V C H 

FOTOGRAFAS 
65-23 Grand Avenue 

Maspeth, N. Y.

THOMAS MATAS
REAL ESTATE 
81 Fox Street 

Waterbury, Conn.

JONAS SUTKAITIS, 
Laikrodininkas. 

Parduodami nauji ir 
' taisomi bei atnaujinami 
seni laikrodžiai.

449 Grand Street, , 
Brooklyn 11, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-7411
KLEEN KOL COAL COf

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 val.^vakarais

PHIUP BENDER ,
AVALINĖS KRAUTUVĖ

r - .Mūšy krautuvėje <alima gauti Batu, 
tinkamų visiems keturiems metų sezonams, 

iietuviams ypač gerai žinoma,
— mūsų avalinės kokvbė.

245-247 GRAND ST.. BROOKLYN, Ji. Y.
Telefonas: E V. 7-2043 ~ . I

SUTVARKOMI BIZNIO TAKSAI
Mes sutvarkome įvairių rūšių bei jurisdikcijų taksus: fe- 
deraliniūs, 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^Tr 
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.

STANLEY P. ZUBAWICZ (Zubavičius)
111 Ainslie Street, Brooklyn Li, N. Y,

Telefonas: E V. 4-3049

: JONAS PATAŠIUS ■ 
žiedai, laikrodžiai, jų tai

symas, kosmetika ir 
religiniai dalykai.

307 GRAND STREET
-- Brooklyn, N. Y.

ROEBLING SUPPLY Co.
I. FISHMAN

Mes taiserfric viską, kas priklauso 
gaso pečiams. Parduodame naujus 
geso pečius žemomis kainomis.

Patarnavimas garantuotas.
244 ROEBLING STREET, 

BROOKLYN H. N. Y.
Telefonai: EV. 7-5633 

UL. 5-0083

Paminklai
JOS BERMEL INC-

---- H. H.~~ATTHOFF.- Prcs.
PAVYZDŽIAI IR ĮSTAIGA

PRIEŠAIS NAUJUS VARTUS Į ŠV. JONO KAPINES
Kampe Metropolitan ir 8-th Street (Dry Harbor Road) 

MIDDLE VILLAGE. QUEENS COUNTY. N. Y.
Tel. DA\enport 6-2393 DA venport 6-2633

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
JUOZAS GARŠVA

231 Bedford Avenue, Brooklyn, N. Y
KOPLYČIA LAIDOTUVĖMS 

, Telefonas, LVcrgrces 8-9770

STEPHEN AROMISKIS
, • (ARMAKAUSKAS)

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

MATHEW P. BALLAS FUNERAL HOME 
MATHEW P. BALLAS, 

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 DIREKTORIAI

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

ROGERS FUNERAL HOME
P. RADZEVIČIUS, Direktorius 

Telefonas, STagg 2-4409 
Koplyčia Laidotuvėm^ NOTARV PUBLIC

Visi šie laidotuvių direktoriai išnuomoja 
automobilius įvairiems reikalams

ALLIANCE CRYSTAL COCTAIL BAR
Kazys ir Alvina. Buividai

Vienas Jš gražiausių kabaretų mieste. Geriausios 
^rūšies maistas, Įvairiausi gėrimai

"bu ORKESTRAI, “FLOOR SHOW” IR ŠOKIAI 
Vakarais muzika prie baro.

80 ST. MARKS PLACE NEW YORK, N. Y.
(8th St. ir 1st Avenue) GRamercy 7-9765

MALONI VIETA SUSITIKI! PO DARBO

RESTORANAS IR BARAS
ĮVAIRUS GĖRYMAI IR UŽKANDŽIAI

Savininkas — mūsų tautietis GEORGE RACHUN
MORGAN AVĖ. ir HARRISON PLACE, BROOKLYN, N. Y.

Telefonas :^HY 7-9758 J. _
—-------------------------------------------------- -—---------

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

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

Visi Brooidyno ir apylinkės lietuviai perka 
krautuvėje.

Cappiello krautuvėje gaunamos lietuviškos

Cappicllo

plokštelės.

CAPPIELLO KRAUTUVĖ
706 GRAND ST., BROOKLYN

EVergreen 8-7848

NAUJAI ATIDARYTAS

JULIUS’ RESTAURANT
JULIUS DAUGMAI’DIS, 

Savininkas

ĮVAIRŪS GĖRIMAI. PIRMOS RŪŠIES MAISTAS 
273 GRAND STREET, BROOKLYN II, N. Y.

EVergreen 4-9533.

* J t i * * * * *J *I

Generalinis dažymo kontraktorius
STANLEY PETRASH

Pataisymo — pertaisymo darbai
SENIAUSIAS LIETUVIU DAŽYMO KONTRAKTORJUS

9432 lllth STREET, . RICHMOND HILL, N. Y.
Tel. Virginia 9-6354

a. Andriuškevičius

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

485 GRAND STREET
Brooklyn 11, N. Y.

(Ray’s Liquor Store) 
Didelis įvairių rūšių degtinės 

ir ' vyno pasirinkimas.
Juozas ir Izabelė Misiūnai,

Savininkai
W3-55 LEFFERTS BLVD. 

RISHMOND HILL, N. Y.
Virginia 3-3544

S. A. Chernoff, M. D.
Kraujo ir Odos ligos 

223 SECOND AVENUE, 
Room J 4

Tel. GR. 7-7697
------ ---------------------------------------

AJAR
Ajarų šaknys gelb
sti nuo vidurių už
kietėjimo, gerai 
veikia skilvį, pa- 
d e d a pašalinti 
dieglius, nereika
lingus pilvo ga- 
zus, paskatina ne- 

kūno organus ir
IO| ' 

veikliuosius 
taip pat naudinga mažakrau- 
jams. Mokslininkai sako, kad 
a j arų šaknys turi šių minera
lų: sulfuro, fosforo ir potasl- 
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, 

uncijos už $1.00.
ALEXANDER’S CO. 
414 West Broadway

South Roxton 27. Mas*.

6

JOHN’S TAVERN
JOHN SAUKUS, Sat. 

217 Avenue B 
Bayonne, N. J.

TeL: 3-4136
........................ . —— J
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^sudėjus j vieną

IŠ VISO PASAULIO

kartą

kad ir 
pana

padovanojo kara-
20 liuksusinių au-

konfe-
Ponia

Antikomunistinis plakatas, apie kurį rašė mūsų korespon 
dentas Paryžiuje^ parodo štai kokią Stalinas siūlo “taiką”.

cjCitk uantan

staigią 
ir tuo-
Ponia 

giliau- 
šeimai

Naujakurys Augustas Plis- 
kaitis Albany teisme iškėlė 
bylą prieš John Smiegel, Prė-

Reikalauja 25,000 doleriu už “pavergimą”

JONAS MASIULIS 
Vienybės korespondentas 

Paryžiuje

Jungtinių Tautų šeštoji sesi
ja Paryžiuje uždaryta 60 
atstovų- jžū- išsiskirstė?

Aew^brkas jrApyJinkė PRAMOGOS IR
SUSIRINKIMAI

Pad MUd M.re Petras Atkočaitis Tautinių organizacijų kultūrinė veikla

Sidzikauskas, Laisvosios 
Europos Komiteto lietuvių sky 
riaus pirmininkas, šiomis die
nomis grižo iš Europos.

Prof. J. Brazaitis, Vilko na
ry’s ir Užs. Tarnybos Valdyto
jas, praėjusį šeštadienį Brook
lyne lietuvių spaudos atsto
vams padarė pranešimą.

M. Strumskknė, drauge su 
O. Steponauckiene ir kitais iš 
Scrantono, išvyko automobiliu 
į Miami, Florida.

V. Vaiginis, siuvėjų kontrak 
torius, A. Matulio partneris, 
su žmona išvyko kelioms sa
vaitėms atostogų į Floridą.

V. Žukauskas, aktorius, iš
skrido į Chicagą, kur dalyvaus 
ruošiamame koncerte.

Alf. Urbelis, daug metų plau 
kiojęs Amerikos laivais, pa
buvęs trumpą laiką sausumo
je, vėl išplaukė į tolimą kelio
nę. šį kartą aplankys Afriką, 
Azija ir Europą.

Valeriją Kazlauskienę, nau
jame bute 67-48 — 169th St., 
Flushing, L. I. šiomis dieno
mis aplankė A. Ivaškevičienė 
ir M. Karvelienė iš Dorchester, 
Mass., atvežusios daug gražių 
dovanų. - = '

T. Vencevičius, žinomas biz
nierius iš Kearny, N. J., šio
mis dienomis su žmona Teo
file išvyko dviems mėnesiams 
atostogų į Tampa, Florida, kur ? 
gyvena jų sūnus Jonas Vence
vičius , žymus ristikas.

Jurgis Vaškevičius išrinktas 
lietuvių siuvėjų lokalo iždinin 
ku, - vietoj pasitraukusio iš 
pareigų V. Žukausko.

E. Katilienė siunčia linkėji
mus iš Miami, Floridą, kur ji 
būsiantį iki balandžio j į:
ARTISTĖS ANNA KASKAS , 
KONCERTAI KOLONUOSE ■

Artistė Anna Kaskas, -.kuri 
jau keletą metų profesoriauja 
University of Indiana ir nese
niai .paskirta Universiteto Mu
zikos Skyriaus asistentė,, febe- 
koncertuoja.' šį pavasarį ji. tu
rės eilę koncertų šiuose mies
tuose: šeštadienį, kovo 22 d.

Petras Atkočaitis

ne vieną Brook- 
šeimą pasiekė 

būtent, kad tos 
rytą, 9 valandą,

nuos Philadelphijoje, sekma
dienį, kovo 23 d. Baltimore j e, 
šeštadienį, balandžio 26 d., 
Węrcesteryje> ir. sekmadienį, 
balandžio 27 d.,. Waterbury, 
Conn. Jos koncertų- organiza
vimu rūpinasi V. Tysliavjenė.
SERGA JOKUBAITIĘNĖ į

Izabelė Dilienė mums pra
neša, kad jau kuris laikas,-kai 
serga p. Jokubaitienė, stam
baus farmerio iš Sunderland, 
Mass. Povylo Jokūbaičio žmo
na, nuolatinė mūsų laikraščio 
skaitytoja ir bičiulė. Izabelė 
Dilienė linki savo draugei grei 
čiau nugalėti ligą Įr grįžti į 
sveikųjų tarpą. Iš savo pusės 
mes taip pat linkime vienybie- 
tei greičiau pasveikti.
LIETUVIŲ STUDENTŲ 
RĖMIMO REIKALU

Siu mokslo-mėtų pradžioje 
New v Yorke įsikūrė Lietuvių 
Studentų Sąjungos skyrius. 
Skyriui priklauso 26 studentai, 
ų. L$S veiįpar palaižyti Įr vąrg 
staačįis '^lietuvius ’studentus 
sušelpti ;,LSiSf 'New Yorko sky- • 
r lūs vasario. 22 d. .6:30 AUJąnce

Vasario 5 d. 
lyno lietuvių 
skaudi žinia, 
pačios dienos
ligoninėje mirė Petras Atko
čaitis, plačiai žinomas siuvė
jų kontraktorius, kilnus lietu
vis.

Velionis apsirgo plaučių už
degimu dar praeitų metų pa
baigoje, prieš Kalėdas. Tuo
jau buvo nuvežtas Į ligoninę, 
kur paaiškėjo ligos komplika
cija. Visos gydymo priemonės 
buvo panaudotos velionio svei 
katai sugrąžinti. Deja, Petras 
Atkočaitis, sulaukęs 67 metų 
amžiaus, praeito antradienio 
rytą užmerkė akis.

Velionis gimęs Butaičių kai
me, Eržvilko valsčiuje. Į šią 
šalį atvyko būdamas jaunas, 
vos 20 metų. Tai buvo 1905 m. 
Kaip visi anų laikų ateiviai, 
Petras sunkiai dirbo, kol pra
sisiekė. Tiesa, velionis, dar Lie 
tuvoje išmokęs siuvimo ama
to, čia neleido laiko veltui. 
Jau 1912 m. jis kartu su kitais 
lietuviais siuvėjais, Brooklyne 
atidarė dirbtuvę.

Sukūręs pavyzdingą šeimą, 
išplėtęs savo biznį, Petras At
kočaitis, kaip ir jo žmona Pet
ronėlė, sūnus Jonas ir marti 
Elena, buvo uolus mūsų visuo
meninio gyvenimo, bei tauti
nio veikimo dalyvis. Jis buvo 
pirmas su stambesne auka 
kiekvienam didesniam tautos 
reikalui. Nepamiršdavo jis ir 
Vienybės, savo mėgiamiausio 
laikraščio, kasmet po keletą 
kartį)? Ją apdovanodamas. Iki 
pat savo gyvenimo pabaigos 
velionis buvo Lietuvių Siuvė- 
jų Kontraktorių Sąjungos pir 
mininkas, SLA 332 kuopos pir
mininkas ir keleto draugijų 
bei klubų narys. Jis buvo pa
vyzdingas lietuvis amerikietis 
it nuoširdus savo gimtojo kraš 
to patriotas.

Velionis giliame liūdesyje 
paliko žmoną Petronėlę, sūnų 
Joną, marčią Eleną, anūkę Te 
resę, keturis brolius, Antaną ir 
Joną Amerikoje, ir Domininką 
ir Juozą Lietuvoje, be to, se
niau mirusio brolio Izidoriaus 
dukterį ir sūnų.

Mirusio kūnas pašarvotas J. 
Garšvos koplyčioje. Laidoja
mas ši šeštadienį iš Angelų 
Karalienės parapijos bažny
čios.

tradicinę: lietuvių 'študęritų 
šventę —. In Irtum ' Semestri 
(semestro pradžia); Pramogo
je be dainininkų ir artistų da 
lyvauja ir linksmieji broliai. 
Po programos bus šokiai, dai
nos ir žaidimai. LSS New Yor
ko skyrius kviečia visus atsi
lankyti į ši vakarą, drauge pa
silinksminti ir' tuo pačiu pa
remti lietuvius studentui R. p.

Knygų naujienos, . paskuti
niu laiku išėjusios iŠ'spaudos: 
N> Mazaialtės apysakos “Mė
nuo, vadinamas medaus”, J. 
Balio “Lietuvių tautosakos lo
bynas,” St. Ylos kaceto atsi
minimai “įmonės ir žvėrys 
dievų miške,*’ A. Muhtije “San 
Michele knyga,” A Sabaliaus
ko “Nuo Imsrės Iki Orlnoko,” 
A. Vaičiulaičio romanas 
lentina,” 
romanas 
žemiu.

* Infttum Semestri

Va- 
. A. Barono novelių 
“Debesys plaukta pa-

Lietuvos ūkio 
atstatymas

Sausio 18 d. Bostone buvo 
susirinkę posėdžiui Lietuvos 
Ūkio Atst. Studijų komisi
jos nariai: J. Audėnas, B. Bie
linis, J. Dačinskas, Br Galinis,
J. Gimbutas, P. Kaladė, J. Ka
minskas, K. Krikščiukaitis. S. 
Lukšys, J. Mikalauskas. J. ūki
nis, V. Sirutavičius ir A. Vasi
liauskas.

Buvo išklausyta komisijos 
veiklos apžvalga, J..Kaminsko,
K. Bielinio 
nešimai.
LIETUVIŲ 
ŽINIAI

ALTS pirmasis skyrius įsi
steigęs 1949 m. liepos 29 d. be
ne bus didžiausią veiklą išvys
tas 1951 metų laikotarpyje. 
Praėjusiųjų metų skyriaus vai 
dyba buvo išrinkta 1950 m. 
gruodžio 17 d., kurią sudarė: 
Juozas Ginkus — pirmininkas, 

__ Juozas Sidzikauskas — vice
pirm., Kazys Bačauskas—sekr., 
Kazys Krulikas — kasininkas, 
ir Juozas Valakas — ypatin
giems reikalams valdybos na
rys.

1951 metų skyriaus kultūri
nę veiklą apibudina įvykdyti 
8 visuotini sk. narių susirinki
mai ir tiek, pat valdybos posė- 
džų. Susirinkimų metu buvo 
skaitytos paskaitos: “Pirmasis 

j| Lietuvos karalius Mindaugas ir 
Lietuvos krikštas” (700 metų 
Lietuvos valstybės įsteigimo 
sukakčiai paminėti)— S. Nor- 
keliūnaitė, “Televizija” — V. 
Zelenkevičius, “Mažosios Lie
tuvos kovų istorinė apžvalga” 
— K. Krulikas.

Sausio 28 d. surengtas- įspū
dingas Klaipėdos Krašto prie 
Lietuvos prijungimo 28 metų 
sukakties minėjimas, kuriame, 
apie sukilimo eigą skaitė pa
skaitą pats klaipėdiškis suki
lėlių vadas Liet. gen. konsulas 
J. Budrys, šiame minėjime 
pasirodėįmaujai išaugusi solis
tė B. Jacikevičienė.

Skyrius atskirai ir prasmin
gai paminėjo Lietuvos • Nepri
klausomybės 33 metų sukaktį, 
nuoširdžiai talkininkaujant 
Lietuvos dramos teatro artis
tams ir Am. lietuviams daini
ninkams-.

Spalių 27 d. skyrius surengė 
iškilmingą DLK Vytauto 521 
metų mirties minėjimą, ku
riame turiningą paskaitą skai
tė Ulėnienė, jos istoriškas ži
nias ir faktus paryškino J. Tys 
liava, o lietuviams rūpimais 
kenčiančios Lietuvos klausi
mais • painformavo dr. B. Ne- 
mickas.
—1951 m. kovo 11 d. ir bal. 
29 d. su dideliu pasisekimu į- 
vyko dainos bei literatūros li
teratūros vakarai, kuriuose vi
sų su džiaugsmu ir susidomė
jimu buvo išgirsta naujausi 
jaunųjų literatų — rašytojų 
kūriniai bei solistų išpildyta 
momentui pritaikintos dainos 
menas...

Minėjimų metu dainavo Ait
varų kvartetas, vadovaujamas 
muz. Alg. Kačanausko, o solis 
tams mielai talkininkavo muz. 
Al. Mrozinskas.

Skyriaus nariams dalyvau
jant, buvo surengtos skyriaus 
atstova-ms išleistuvės į ■ aukš
tąjį ALTS seimą gegužės 12 d., 
o liepos 14 d. skyriaus narių 
susirinkime ryžtingais prisimi
nimais paminėta drąsių ir did 
vyriškų lakūnų Dariaus — Gi
rėno skridimo 18 m. sukaktis, 

šią gausybę minėjimų, lite
ratūros vakarų bei parengimų 
su dideliu darbštumu organi
zavo bei radijo bangomis gar
sino J. Ginkus, o įdomias ir 
meniškas programas davė mū
sų bičiuliai artistai, solistai ir 
muzikai — dažnai visai ne
mokamai arba tik faktiškai pa 
darytas išlaidas atlyginant.

Prie šalpos darbo skyrius ir
gi yra žymiai prisidėjęs auko
mis bei siuntomis.

Spalių 27 d. minėjme su
rinkta $53.00 aukų Diepholzo 
lietuvių gimnazijai paremti. Iš 
savo kasos ir aukomis iš narių 
skyriaus pasiuntė $25.00 prof. 
M. Biržiškai gimtadienio pro
ga, taip pat rašytojui — žur
nalistui St. Vykintui $23.75 ir 
r t f

ir J. Audėne pra-

PROTESTANTŲ
• t

Nepriklausomybės

* *

*
i

$7. 
turi

ligonei Renatai Jonaitytei
Pirmasis ALTS skyrius 

virš 60 narių. Pereitais metais 
į skyrių įstojo 7 nauji nariai.

Skyrius turėjo savo atstovus 
prie ALT New Yorko Tarybos 
ir prie ALBO k-to.

Skyriaus pirmininko organi
zacinio įgudimo ir pasišventi
mo dėka bei vadovavimu su
kelta aukų nelaimės ištikusiai 
Renatai Jonaitytei gydytį virš 
1,000 dolerių.

š. m. sausio 12 d. visuotina
me susirinkime išrinkta nau
ja 1952 metams skyriaus val
dyba: Juozas Ginkus — pirm., 
Juozas Tysliava — vicepirm., 
Jonas Jankus — sekr., Kazys 
Krulikas — kas., Jurgis Kiau
nė — ypatingiems reikal. vald. 
narys. K. Kr.

Vasario 10 d. po pamaldų 
Apreiškimo Parapijos salėje, 
Brooklyne, šaukiamas Lietuvių 
Tremtinių D-jos susirinkimas. 
Bus renkama nauja 
ir svarstomi svarbūs

valdyba 
reikalai.

val. Ap
salę je,

Vasario 10 d. 8:30 
reiškimo parapijos 
Brooklyne, įvyks iškilmingas 
Lietuvių Sporto Klubo “čarte- 
rio” įteikimas, dalyvaujant vi
siems sportininkams. Po iškil
mių bus šokiai.

Vasario 10 d. šv? Jurgio sa
lėje, 180 New York Avė., Ne- 
warke, 4 v. p. p., įvyks Lietu
vos Nepr. paskelbimo 34 metų 
sukakties minėjimas. Progra
moje: solistė V. Jonuškaitė, 
chorai ir dramos aktoriai. Kai 
bės prelatas Balkūnas, adv. 
Paulis, adv. Salvest, New Jer
sey legislatures narys ir k.

New Yorko Lietuvių Trem
tinių Draugijos susirinkime, 
kuris įvyks vasario 10 d. 12:30 
Apreiškimo parapijos salėje, 
kalbės tik ką iš Europos grįžęs 
V. Sidzikauskas. Be to, kalbės 
K. Bielinis. Po to bus renka
ma nauja valdyba.

Sėkmingam parapijos 
koncertui praėjus

ELIZABETH, N. J. — Sausio 
26 d. šv. Petro ir Povilo parapi 
jos choras, vadovaujamas prof. 
J. Žilevičiaus, surengė koncer
tą ‘tos pačios parapijos salėje.

Koncertą pradėjo vyrų cho
ras, skambiai atlikdamas J. 
Žilevičiaus ir Stasio Šimkaus 
dainas.

Po to, akompanuojant prof. 
J.' Žilevičiui, įvairių kompozi
torių kūrinius solo, dainavo to 
paties choro nariai: L. Moge- 
nienė, Al. Rudzitas, G. Pocie
nė, V. Baranauskas, C. Farley 
Miškinytė ir D. švenčiūnas.

Nepaprastai malonų įspūdį 
sukėlė Kauno Valstybinės Ope 
ros solistė V. Jonuškaitė .pasi
rodymas scenoje. Solistė su gi 
liu lietuvišku įsijautimu, karš 
tomis klausytojų ovacijomis 
pakartotinai 'prašoma, sudai
navo'- septynias mūsų kompo
zitorių dainas. Ypatingai aud
ringų katučių susilaukė jaut
riai atlikti jubiliato prof. J. 
Žilevičiaus kūriniai.-Jų tarpe 
labai nuo taki ngaj praskambė
jo Apynėlis solistės* pareiš- kišeniniai kalendoriai Budėk, 
kimu — jos mamos numylėta ' 
daina. Skaudžią • nuotaiką su
kėlė solistės * V. Jonuškaitės 
sudainuota graudi Aleksandro 
Kačanausko kompozicija Kur 
Prapuolė tas kelelis (kun. A, 
Vienažindžio žodžiai), ^blistei 
•baigus, scenoje pasirodė gau
sus, tautiniais drabužiais pa
sipuošęs, 'mišrus choras. Dar
nių dirigento prof. J. Žilevi
čiaus mostų valdomas choras 
gražiai atliko Anoj pusėj eže
ro ir kitus kūrinius.

Neišdildomą įspūdį paliko C. 
Sasnausko Karvelėli mėlyna-,, 
sis ir J. Žilevičiaus Oi^Jtad iš
auštų — atlikti mišraus choro 
su solo partija, kurią dainavo 
miela viešnia solistė V. Jonuš
kaitė.

Programai pasibaigus, nuo
širdų padėkos žodį solistei V. 
Jonuškaitei, garbingam diri
gentui J. Žilevičiui ir chorui 
tarė klebonas kun. J. Simo
naitis.

Graudu ir miela buvo, kada 
taip sėkmingai pavykusio kon
certo, klausytojams keliant o- 
vacijas, solistei įteikta puošni 
raudonų rožių puokštė.

Nuoširdi padėka tenka iš
reikšti jubiliatui prof. J. Žile
vičiui, kuris gausiomis savo 
kompozicijomis ir brangiais 
lietuvio širdžiai koncertais ža 
dina tautinį Amerikos lietuvių 
sąmoningumą ir primena lie
tuviui tremtiniui, kad ir mū
sų jėgos būtų skirtos kenčian
čiai Tėvynei Lietuvai.

R. J. B.

Vasario 13 d. 8 vai. vak. Da
riaus ir' Girėno poste, Brook- 
lyne, 158 Grand St. šaukiamas 
legijonierių mėnesinis ir kar
tu specialus susirinkimas.

Iš skautu veiklos
šiuo metu vyksta korespon- 

dencinė Skautų Brolijos Va
dovų sueiga, kurioje dalyvau
ja 70 skautų vadovų iš Angli
jos, Australijos, JAV, Kana
dos, Venecuelos ir Vokietijos 
rajonų. Jos tikslas yra pato
bulinti bei pagyvinti skautiš
kąjį veikimą ir išrinkti Vyriau 
siąjį Skautininką, jo pavaduo- 

~toją,~Garbės Gynėją ir . 4 na
rius Liet. Skautų S-gos Tary
bom * šią sueigą veda ra
šytojo Fausto Kiršos pirminin 
kaudamas prezidiumas Bosto
ne.

Jau išleisti gražūs -skautiški

Siame kalendoriuje yra daug 
kasdieniniam gyvenime reika
lingų žinių. Taip pat yra iš
leisti meniški sieniniai kalen
doriai, kurie, turėtų būti kiek
vieno lietuvio buto papuošalas
— brangus savo dvasia, minti
mis bei lietuviškais vaizdais. 
Kiekvienas iš šių ^kalendorių 
kainuoja po 50 centų.

v Daug kas sielojasi “fanibu- 
kų” ir “komikų” žala lietuviš
kajam jaunimui. Patartina už
sakyti Skautų Aidą, kur ras 
daug medžiagos aklėj imo klau
simais ir kuris patenkins jau
nuolių žingeidumą rasti ką 
nors juokingo, nežalojant sa
vo jaunos dvasios. S. A. admi
nistracijos adresas: P. A. Pun
dzevičius, Box 1003, Station C., 
Toronto, Ont., Canada. Kaina
— $3.00 metam.

Bostono skautų vietininki- 
jai buvo perduota trispalvė, 
kurią lietuviai skautai buvo 
iškėlę pernai Pasauliniame 
Skautų sąskridyje Australijoje.

Artimoj ateityj Toronto 
skautai numato įsigyti nuosa
vus namus. Ten be skautiškų
jų institucijų, kaip Skautų Ai
das’ Rajono Vadija, skautų 
būklas ir t. t., numatoma į- 
fcSrdinti ir lietuviškos kultū
ros židiniai* — vaikų darže
lis, vargo mokykla, skaitykla 
ir pan. Skautai ir jų vadovai 
atkakliai telkia lėšas. • R. K- 
r--------------------------—--------—
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JOIN OUR NEW
CHRISTMAS

Latest
Quarterly 

Interest-Dividend
O

CLUB NOW
Credited and
Compounded

Quarterly
A YEAR

On Regular Savings 
Interest starts from the 
month on sums from $25. to $10,000.

Deposits made on or before January 10.
July 10. and October 5 will draw interest from the 

first of such months if left to the end 
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Lietuvos 
minėjimo pamaldos įvyks va
sario mėn. 
Sv. Jono

10 d. 4 vai r 
bažnyčioje.

Maujer St., Brooklyne.
Pamaldų metu išgirsime gie

dant jauną solistę N. Mačiū- 
naitę, o po pamaldų bus bend
ra draugiškumo kavutė. Visi 
lietuviai protestantai ir pri- 
jaučiantie.i yra kviečiami da
lyvauti pamaldose jr kavutėje.

New Yorko Lietuvių Protes- 
tantantų Parapija.

P.
197

Lietuvos- Nepriklausomybės Paskelbimo
34 METŲ SUKAKTIES ‘

MINĖJIMAS
Sekmadieni, Vasario 17 d.

WEBSTER HALL, 11 th St. ir 3rd Ave
New York, N. Y. Pradžia 4 vai. po pietų

Koncerto programoje:
ALGIRDAS BRAZIS, Metropolitan operos artistas

, VINCĖ JONUŠKAITĖ, buv. Liet. op. solistė
OPERETĖS CHORAS, M. Liubersklui vadovaujant

Dainininkams akompanuos pianistas A. MROZINSKAS.
Kalbės: Adv. C. PAULIS, J. AUDĖNAS, 

K. BIELINIS, J. TYSLIAVA.
Kongreso užs. komisijos narė EDNA KELLY 

šokiams gros Adomo Jezavito orkestras.
Bilietų kainas: $2.00, $1.50, $1.00. .

Rengia NEW YORKO LIETUVIŲ TARYBA

of a

SAVINGS BANK
135 Broadway at Bedford Ave., 539 Eastern Pzrkway 

at Nostrand Ave. Brooklyn, N. Y.
YOUR DEPOSITS IN THIS BANK ARE FULLY 

INSURĖt) UP TO $10.000.
Member Federal Deposit Insurance Corporation

ALBRECHT & KOELBER

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

EVergreeh 8-6322

Fasolmo Memorials
Fank FasoUno, Sr.
Ernest FasoUno, 

GAUNAMI ĮVAIRIAUSIO STILIAUS PAMINKLAI, 
MAUZOLIEJAI IR STATULOS.

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

Darbas atliekamas artistiškai, sąžinin
gai ir prieinamomis kainomis.

Pasirinkimas ’neribotas. Tik reikia aplankyti Fasolino 
„ Memorials paminklų parodas...

DIRBTUVĖ IR PARODA:
79-12 METROPOLITAN AVE., MIDDLE VILLAGE, L. L

’ Paminklų paroda:
66-86 80th STREET, MIDDLE VILLAGE, L. L

Savininkas
• Biznio vedėjas.

66-56 80th STREET, MIDDLE VILLAGE, LI

FASOL1NO MEMORIALS
(PRIEŠ PAT ŠVENTO JONO KAPŲ VARTUS)

DAvenport 6-1282

86-™ ST. CASINO
210 East 86th Street Tel.: REgcnt 4

BUtterfield 8
Nuo vasario 8 iki 14 d.

PIRMĄ KARTĄ AMERIKOJE

“MANNER WIRTSCHAFT”
Su Karin Hardt---Volker von Collandę—Carsta Lok*—Josef Sieber— 

Paul Henckels—Erich Fiedler.
“SCHATTEN DER VERGANGENHEIT”

Su Gustav Diessi—Luise Ullrich—Lucie Hoflich----Oscar Sima—Anton
Pointner—Rudolf Carl-—Tibor von Halmay. 
NAUJAUSIA SAVAITĖS APŽVALGA.

PASINAUDOKITE ŠIA PROGA!
DABAlR jums siūloma tikrai žemomis kainomis įvairiausių 

— baldų—stalų, kėdžių, spintų, sofų, lovų, matracų ir t.t.

Pats didžiausias pasirinkimas
Mūsų biznis yra seniai įkurtas ir todėl jis savo rūpestin

gu patarnavimu gerai žinomas visiems Brooklyn© 
lietuviams. KREIPKITĖS DABAR.

FURMAT CO.,
(Prieš Republic teatrą)

445 GRAND STREET * BROOKLYN, N. Y.
EVergreen 4-1530

MA

MIČIULIO RŪBŲ KRAUTUVĖJE
Jūs galite gauti paltų ir siūtų žemesnėmis kai
nomis, negu bet kurioje New Yorko krautuvėje. 
.Bet, žvarbiausia, jūs čia turite tą patį, šimto 
procentų vilnos ir pirmos rūšies darbo drabužių 
pasirinkimą* paeikite persitikrinti!

E P. MITCHELL CO
Manufactures of

FINE CLOTHES FOR MEN

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

(Green Ave. kampas, pirmame aukšte, vienas blokas nuo 
Gates Ave. stoties, vaituolant Broadway BMT Unija),

PABARTI SOVIETŲ OKUPACIJAI LIETUVOJE 
- - - - - - - - - - - - - - - NETRUKUS TURĖS ATEITI GALAS

Vasario 16-tosios proga Lietuvos Diplomatijos Šefo St. Lozoraičio 
pasakyta kalba per Amerikos Balsą

Kalbant apie Lietuvą 
“Tegyvuoja karalienė”- 
Apie Kultūros Centrą 
Iš A. Linkolno laikų

JUOZAS TYSLIAVA
Kalbant apie Vasario Šešio

liktąją...
Dar šio amžiaus pradžioje 

Amerikos lietuviams gerai ži
nomas kun. V. Dembskis rašė, 
kaip jis 1863 m. birželio 24 d. 
“su 40 raitelių” atjojo į Var
nius “.paraginti gabius vyrus į 
karę su maskolium.”

Bet, tai buvo Pirmosios Lie
tuvos saulėleidžio paskutiniai 
spinduliai.

Kiek tai liepia mūsų kovas 
už Antrąją Lietuvą, tai jos 
faktinai prasidėjo Basanavi
čiaus Aušrai brėkštant.

Kas dabar gali pasakyti, ko
kia bus ta Trečioji Lietuva, ku
riai tuo ta^pu skersai’kelio sto
vi tas pats, anot Dembskio, 
maskolius?

Pagaliau Darbininkas, nors 
ir bendradarbio, dr. A. Star
kaus, lūpomis, pareiškė, kad 
“Vasario 16 nėra liūdesio die
na.”

Taį griežtai priešinga toms 
nuomonėms, kurias laikraštis 
skelbė sausio 11 d. Iš viso, ta 
diena tėvams pranciškonams 
nebuvo “giliuklinga”. Pavyz
džiui, tame pačiame Darbinin
ko puslapyje, kur ir kunigas 
Pikturna “neranda pagrindo 
šokti,” pranešama, kad į Lie
tuvos nepriklausomybės pa- 

" skelbimo 34 metų sukakties mi
nėjimą “ketinama kviesti New 
Yorko ...gubernatorius Smith”.

Atleisk jiems, Viešpatie, nes 
tą dieną jie tikrai nežinojo, 
ką rašė.

Brangūs tautiečiai krašte:
Lietuvos diplomatinių ir 

suliarinių atstovų vardu 
iškilmingą, brangią kiekvie
nam lietuviui dieną, kurią 

- švenčiama Lietuvos nepriklau
somybės paskelbimo sukaktis, 
aš kreipiu į Jus širdingo svei
kinimo ir; tvirtos vilties žo
džius.

Mūsų atstovai gali veikti už
sieny, ginti Lietuvos reikalus, 
informuoti svetimas valstybes 
ir viešąją nuomonę apie Jūsų 
sunkią padėtį, todėl kad civi
lizuotas pasaulis nepripažįsta 
vadinamojo Lietuvos įjungimo 
į Sovietų Sąjungą. Lygiai ne
pripažįstama vadinamoji sovie 
tų respublika, kurią sovietai 
neteisėtai sudarė Lietuvoj, 
brutališkai užpuldami mūsų 
kraštą ir pažeisdami mūsų tau 
tos valią bei teisę pačiai lais
vai demokratiškai tvarkyti sa
vo gyvenimą nepriklausomoj 
valstybėj.- Maskvos vyriausybė 
yra padėjusi didelių pastangų, 
kad jos pretenzijos į Lietuvą 
būtų tarptautiniai pripažintos. 
Bet tos pastangos liko bergz-

džios. Vakarų valstybės, jų tar 
pe pirmiausia Jungtinės Ame
rikos Valstybės atsisakė sovie
tų reikalavimus patenkinti. So 
vietų buvimas Lietuvoje yra 
laikomas neteisėta laikine ka 
rine okupacija, taigi jis laiko
mas tokia padėtimi, kuriai tu
ri ateiti galas.

Pasaulis žino, kad Jūs, bran
gūs broliai ir sesers, nežiūrint 
barbariško teroro ir nežmoniš
ko persekiojimo, kurių pagal
ba bolševikai stengiasi Jus pa
laužti, išlaikot pasiryžimą at
statyti nepriklausomą Lietu
vos valstybę. Šis Jūsų pasiryži
mas yra ° svarbiausias pagrin
das, kuriuo veikia Lietuvos at
stovai ir šimtai tūkstančių lie
tuvių užsieny, ištikimai tarnau 
darni Lietuvai ir dirbdami jos 
išlaisvinimui iš sovietų okupa
cijos.

Vienas tikslų, kurių siekia 
sovietai tiek mūsų krašte, tiek 
kiekvienoj kitoj jų pavergtoj 
šaly, yra užgesinti viltį, kad iš
sivadavimas iš jų jungo gali
mas, ir sudaryti Įspūdi, kad jie 
nustato . ir sprendžia Europos, 
pasaulio likimą. Bet tikrovė y-

ra visiškai kita. Sovietų Sąjun
ga, kad ir kokia didelė būtų 
jos teritorija, yra daugiausia 
atžagareiviška, barbariška ir 
atsilikusi valstybė. Jeigu ji ne- 
subirėjo paskatiniame kare, tai 
tik sąjungininkų pagalbos dė
ka. Savo kriminaline tarptau
tine politika,’* agresijomis ir 
persekiojimais, Sovietų Sąjun
ga yra ne tik sukėlusi prieš sa
ve mirtiną šimto milijonų Ry
tų ir Centro Europos žmonių 
neapykantą, iš kurių ji atėmė 
kiekvieną laisvės" krislą, bet 
taip pat visuotinį susirūpinimą 
dėl pavojaus, kurį sovietai il
gainiui galėtų sudaryti visai 
žmonijai. PrieJ tą pavojų or
ganizuojami milžiniški neišse
miami civilizuoto pasaulio ma
terialiniai ištekliai, ruošiami 
nepaprasti techniški išradimai 

•ir mobilizuojamos tos galingos 
dvasinės jėgos, kurios yra su- 
kūrusios krikščionišką civili
zaciją. Sovietų pavojus turės 
būti pašalintas. Viena būtinų 
tam sąlygų bus sugrąžinimas 
laisvės visoms valstybėms, ku
rias sovietai yra užvaldę, taigi« 
ir Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymas. Nors šiandien dar 
niekas negali pasakyti,^kada 
tai įvyks, bet laisvės valanda 

v tikrai mums ateis.
Šitos vilties bolševikai nega

li užgesinti mūsų širdyse. Te
šviečia ji tiems, kas kovoja ir 
žūsta už Lietuvos laisvę, kas 
jai dirba ir kas Jos su širdgėla

• lankia. *

Mirė karalius, — tegyvuoja 
karalienė!

Toje pačioje vietoje, kur sto
vi akmens statula, vaizduojan
ti nutukusią Anglijos karalie
nę Viktoriją, laikančią ranko
je, lyg bulvę, žemės kamuolį, 
šiomis dienomis iškilmingai 
perskaityta proklamacija:

* “...Kilni ir galinga princesė 
Elzbieta Aleksandra Marija da
bar tampa karaliene Elzbieta 
II iš Dievo malonės...”

Žodžiu, anglai, 4au turėję 
keletą karalienių, dabar vėl 
galės giedoti “God save the 
Queen...”

Ir Churchillas pareiškė, kad 
Anglija esanti garsi savo kara
lienėmis... '

Ar tokia bus ir Elzbieta, už
sidėjusi keturiasdešimtąjį iš 
eilės Anglijos suvereno vaini
ką, tai tik ateitis paporins.

Kalbant apie Lietuvių Kul
tūros Namų statymą...

Artimas šio laikraščio bičiu
lis, S. M. Karvelis, andai man 
paduoda 1911 m. atspaustą 
“Lietuviškų Draugijų Sąjun
gos Didžiajame New Yorke” 
programą, kur, tarp kita ko, 
sakoma:

“...turi įsteigti Liaudies Na
mo Fondą ir kuomet jame ra
sis tam tikslui reikalinga su
ma piningų, tai turi būt pasta
tytas Brooklyne Liaudies Na
mas.”

Taigi, nieko naujo, po mėnu
liu.

Užpernai kai kurių Chicagos 
lietuvių galvose buvo gimęs su
manymas statyti Tautos Na
mus. Nutilo, ir vis dėl tų “pi
ningų”... , *

# * 
' ♦

Mūsų korespondentas iš Ro- 
chesterio rašo, kad “kun. D. 
Mackevičius... laikraščius Vie
nybę ir Dirvą prilygino komu
nistinei Laisvei.” 
r-Tegu, pamaniau sau. Bet 
štai aną dieną girdžiu, 
mūsiškis kun. Pikturna 
šiai kalbėjęs...

Prisipažinsiu, 
buvau truputį

kad šį 
nustebintas:

SOVIETAI SUKŪRĖ VERGIJĄ
KOKIOS PASAULIS NĖRA MATĘS 

Ponia Roosevelt paaiškino Vienybes korespondentui, kaip jos žodžiai 
buvo iškraipyti ir mintis neteisngai perduota -

Brangus lietuviai užsieny:
Jau daug metų jūs kuo galėdami padedat Tėvyhei kovoti už 

jos laisvę, tai yra, už mūsų visų laisvę. Juo toliau,/tuo daugiau 
pareigų mums uždeda Lietuvos nepriklausomybės byla. Tačiau 
lygiagrečiai, nors ir lėtai, gerėja sąlygos mumsr^veikti tarptau
tinėj plotmėj, priminti pasauliui apie Tautos kančias ir reikšti 
jos valią išsivaduoti iš sovietų okupacijos. Būkime pasiryžę ir 
pasiruošę savo pareigas Tėvynei ir toliau ištikimai atlikti.

Į mus yra nukreiptos Tautos akys. Temato ji mus, užsienio 
lietuvius, susibūrusius į vieną didelę brolišką bendruomenę, ku
riai svarbiausias principas yra demokratinis, taigi savitarpe to
lerancija bei pagarba pagrįstas bendradarbiavimas, o vyriausias 
įstatymas — Lietuvos gerovė.

Šį linkėjimą reikšdamas, aš sveikinu Jus iš visos širdies.
STASYS LOZORAITIS,

Lietuvos. Diplomatijos šefas 
1952 metų vasario mėnesio 3 dieną.

Kaip kun. Pikturna, kuris ben
dradarbiauja Vienybėje, jai 
pranešinėdamas vietos žinias, 
galėjo taip vaSdmainiauti, ir 
dar bažnyčioje?...

Kas būtų, jeigu mes im’tume 
čiupinėti aną garsųjį vieno 
barzdoto kunigo memorandu
mą... apie “katalikišką ir ne
katalikišką komunizmą?...

Apie Linkolną, kurio gimta
dieni, toli gražu, ne visos vals
tybes švenčia, yra parašyta 
tūkstančiai knygų.

Bet, tos istorijos, kaip vienas 
Linkolno nužudymo sąmoksli
ninkų, John Surratt, atbėgo į 
Vatikaną ir tarnavo popiežiaus 
gvardijoje, tur būt nė vienoje 
tų knygų neparašyta.

Įdomu, kah Surratt, kurio 
motina, kartu su tiesioginiu 
Linkolno žudiku Booth, taip 
pat buvo pakarta, vis dėlto iš
vengė bausmės.

Istorikams tebėra neaišku, 
kodėl Surratt, suimtas Egipte 
ir pagaliau atvežtas į Wash- 
ingtoną, niekad nebuvo teisia
mas.

• JT generalinis sekretorius Trygve Lie mano, jog pasau
linio karo pavojus esąs mažesnis negu buvo prieš metus laiko.

• Cekoslovakų teisingumo ministeris pareiškė, jog Slansskis 
ir jo bendradarbiai norėjo nužudyti prezidentą Gottwaldą. 80% 
per ši “valymą” suimtų asmenų yra žydų kilmės.

• Italija žada nutraukti su Sovietų Sąjunga susitarimą ir, 
nežiūrint visų Maskvos grasinimų, pasiliks Atlanto sąjungoje.

• Trun^nui išsireiškus, kad jam nepatinka dabartinis 
Ispanijos rėžimas, frankistinė Madrido spauda kaltina .prezi
dentą, kad jis klauso katalikiškos Ispanijos priešų franc-maso- 
nų įsakymų.

• Derybos Korėjoje tebėra vis tokioje pat padėty, kai ir 
prieš pusmetį, bet nei viena pusė nesiryžta jas nutraukti. De
legacijos jau nebepasitenkina tam reikalui skirtais barakais ir 
projektuoja statyti specialius namus.

• Paryžiuje uždraudus ruošti antifašistines demonstraci
jas, komunistai buvo paskelbę streiką, bet jis pasibaigė didžiau
siu nepasisekimu.

• Anglai į amerikiečių pasiūlymą pasinaudoti JAV teri
torija atominės bombos išbandymui, atsakė, kad jie turi pas sa
ve užtenkamai vietos, kur galės susprogdinti anglišką atominę 
bombą.

• Arabijos-Amerikos naftos bendrovė 
liaus Ibn Seoud žmonoms (o jų yra virš 100) 
tomobilių, 250,000 dolerių vertės.

ston Holow farmos savininką. 
Pliskaitis ir jo žmona reika
lauja iš farmos savininko 25,- 
000 dolerių atlyginimo už tai, 
kad pastarasis juos laikęs kaip 
vergus, vertęs dirbti be atlygi
nimo ir gąsdinęs siųsti “atgal 
i Rusiją,” jeigu jie apleistų 
farmą.

Farmos savininkas Smigel 
teisme tuos kaltinimus panei
gė, aiškindamas, kad jis Plis- 
kaičiams davęs maistą, kam
barį ir po 80 dolerių į mėnesį.

Pliskaičiai, kurie dabar gy
vena Newark, N. J., be tų 25,- 
000 dolerių, kaip atlyginimo už 
“pavergimą.” dar reikalauja 
1,134 dolerių už darbą, skai
tant po 18 dolerių į dieną.

Pliskaičiai atvyko iš trem
ties 1949 metų vasarą.. Pliskai- 
tienė yra Smigelio giminaitė.

SĄJUNGININKŲ DERYBOS 
SU VAKARŲ VOKIETIJA

Tarp Washington©, Pary
žiaus ir Londono vyksta pasi
tarimai Vokietijos klausimu. 
Jei Washingtone žiūrima opti
mistiškai, Londone mažiau. 
Manoma, kad vis dėlto at
virai išsiaiškinus su Adenaue
rio, galima bus risti išeitį.

Per šią sesiją, kuri tęsėsi 81 
dieną buvo susirinkta 666 po
sėdžiams. Buvo atsnausta 40 < 
milijonų įvairįų dokumentų ko 
pijų, kuriuo’
vietą, gautųsi 83,000 puslapių 
storumo knyga.

Posėdžių aprašymuose buvo, 
sunaudota 600 milijonai žo
džių! Kas dar gali tvirtinti, 
kad JT tyliai dirbo?

Bet išlaidos irgi astronomiš
kos, nors nauda buvo maža.

— Jokios naudos! pasakė 
Malikas.

Bet JT pirmininkas . Padillo 
Nervo galvoja priešingai ir 
mano, jog šiokie tokie rezulta
tai vis dėl to buvo pasiekti__

Anglų laikraštis Daily Mail 
charakteringai, atvaizdavo JT 
delegatus karikatūroje bešo
kančius sukryžiuotomis ranko
mis ir begiedančius dainelę. 
“Tai ne sudiev, tik iki pasima
tymo," o delegatų vardai pa
ženklinti: “Laiko gaišinimas," 
“Pinigų mėtymas." “Tuščios 
pastangos,” “Bergždžias dar
bas"...

Paskutinę, spaudos konfe
renciją surengė JAV delegaci
jos pirmininkė Ponia Franklin
D. Roosevelt vasario mėn. 6 d. bus išaiškintas ir sustabdytas 
ryte. Per tą konferenciją kaip 
tik buvo patirta apie 
Anglijos karaliaus mirti 
jau per britu radiją 
Rcosevlt išreiškė savo 
šią užuojautą karaliaus 
ir britų tautų šeimai.

Per tą paskutiniąją- 
renciją, tarp kitko,*
Roosevelt dar kartą pabrėžė 
savo aiškų nusistatymą* sovie
tų ir sovietų užgrobtų tautų 
tautų atžvilgiu pasakydama:

Naujoje sovietų imperijoje, 
daugiau yra ne autonominių 
tautų, nei bet kurioje iš senų-

jų koloninių imperijų, ir tos 
sovietų, pavergtom lautos keh- 
čia tokioje verguvės sistemos 
priespaudoje, kokios. pasaulis 
niekad nėra mafęs.”

Prisimindamas labai neįtiki
nančiai skambančius ir lietu
viškoje spaudoje Eltos nese
niai paskleistus kaltinimus Po
niai Roosevelt dėl jos pareiški
mo New York Herald Tribune 
korespondentui genocido rei
kalu, Vienybės korespondentas 
paklausė Ponios Roosevelt kaip • 
interpretuotas tas jos pasisa
kymas.

Ponia Roosevelt mielai į 
klausimą atsakė ir šį reikalą 
tuoj prisimindama paaiškino, 
kad klausimas buvęs jai ant 
greitųjų užduotas ir jos atsa
kymas blogai interpretuotas.

Ji atsakydama turėjusi gal
voje genocido klausimo kėlimo 
forma, o ne ką kitą.

Ji pabrėžė, kad toks rimtas 
klausimas keltinas, bet kalti
nimai neturf būti mesti ant 
greitųjų ir tinkamai klausimo 
neparuošus. Genocido klausi
mą reikia kelti labai rūpestin
gai dokumentuojant ir bendra 
tvarka — įnešant į JT darbų 
programą — formaliais keliais 
ir visu rimtumu.

Vienybės korespondentas pa 
žadėjo Peniai Roosevelt tą pa- _ 
aiškinimą perduoti lietuvių 
spaudai. Reikia tikėtis, kad tuo

prieš Ponią Roosevelt per greit 
ir nepatikrinus nukreiptas pa
sikarščiavusiųjų mūsų tautie
čių veikimas.

Ponia Roosevelt dar pridūrė, 
skaitlingų korespondentų dė
mesiui, kad apie du mėnesius 
užtruksianti kelionėje į Arti- 

. m uosius ir Tolimuosius Rytus 
ir per tą laiką negalėsianti j 
laiškus atsakinėti.

Tarpe besiskirstančių iš JT 
Rūmų korespondentų teko nu
girsti tekį anekdotą atėjusi iš 
“išlaisvintos” Varšuvos.
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