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Antikomunistinis plakatas, apie kurį rašė mūsų korespon 
dentas Paryžiuje^ parodo štai kokią Stalinas siūlo “taiką”.
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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-
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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 
quarterly dividend period.

THE

Accounts 
first of every

Founded in 1886 by 
Juozas Paukštis

Apri! 5, LXVII M. 7 N. 412 Bedford Ave., Brooklyn 11. N. Y

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.

(Nukelta į 7 psL)
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ALUS, DEGTINĖ, VYNAS

2207 N. 2nd STREET,

CONN. Vie- 
vasario 17 d.

DR. M. Į. COLNEY
148 Grand Street 

WATERBURY, CONN.
Telefonas 3-4747

PRIĖMIMO VALANDOS; 
ruo 10 vai. rvte iki 3 vai. vak.

Vasario 10 d. St. Nickolas sa
lėje įvyko iškilmingas Vasario 
16 minėjimas. Algirdas Brazis, 
Metropolitan, operos solistas, 
buv. Lietuvos operos solistė 
Barbora Darlys ir M. Kižytė 
padainavo liaudies dainų ir o- 
peros arijų, labai šiltai klausy
tojų priimtų, A. Brazis turėjo 
keletą kartų kartoti, audringų 
publikos plojmų šaukiamas 
dainuoti savo tikrai meisteriš- 
kai išpildomas, arijas, dainas. -

B. Darlys ir M. Kižytė, kilu- 
si iš.' kaimyninio Pittstono, bu
vo geros nuotaikos ir ypač 

, taį sudainavo duetą Meilė 
' ' vynės nemari.

Leonardas šimutis, ALT
mininkas, atvykęs iš Chicagos, 
pasakė jautrią kalbą, kviesda
mas Pennsylvanijos lietuvius

WALTER’S CAFE 
W. Medveckas, Sav.

Degtinė, alus ir vynas 
1124 W. Pratt St 

Baltimore, Md.

BROADWAY 
RESTAURANT

Geras maistas, įvairūs > 
gėrimai

Charles G. Slokus, Sav. 
(Daugiau,' kaip 20 m. buvęs 

draudimo agentas)
154 ĘąsĮ Main Street 

Waterbury, Conn.
? Tel.: 3-9766

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

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

Philadelphia, Pa.

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

Alus, degtinė, vytus 
305 BROADWAY 

SO. BOSTON, MASS 
SO 8-9094

J. MARKIEWICZ
AND

SONS, Ine.
Laidotuvių Direktoriai 

15 Trumbull Street 
New Haven, Conn.

Tel.: 5-9229

dabartinis Chicagos San- 
District patikėtinis (trus- 
ir patikėtinių pirminin- 
yra paskirtas kandidatu

nuoširdžiai jungtis į Lietuvos 
nepriklausomybės atstatytojų 
eiles. Wyoming slėnio lietuviai 
gražiai pasirengė vasario 16 
minėjimui, sutraukdami gra
žų būrį Wilkes Barre, Pittstono 
ir Scrantono lietuvių.

Minėjimo gražiam pasiseki
mui daug dirbo A. Norvaiša, 
ALRKS 5 apskrities pirminin
kas, Pr. Kvetkus, A. Dėdinas ir 
kiti.

Artistams, rengėjams pri
klauso gili padėka už gražų Lie 
tuvos nepriklausomybės minė
jimo surengimą.

Lietuvių politinė 
veikla Chicagoje

Republikonų partija pastatė 
tris lietuvius kandidatus j auk
štas valdvietes. Adv. Antanas 
Olis, 
itary 
tee) 
kas,
į tą pat vietą.

Adv. Antanas Lapinskas pa- 
sikrtas kandidatu į teisėj us.

Juozas Spaitis, nuo seniai 
pagarsėjęs veiklus lietuvių biz
nierius, yra paskirtas kandida
tu į Illinois valstybės legisla
tures atstovus.

Jau baigiama sudaryti Chi
cagos lietuvių nepartinis ko
mitetas, kuris darbuosis už lie
tuvių kandidatų laimėjimą. Pa’ 
našus lietuvių komitetas buvo 
sudarytas prieš porą metų, kai 
bankininkas Jonas Brenza kan 
didatavo į Cook apskrities iž
dininkus.

Vienas lietuvis demokratas, 
Jjiznierius, stoja lietuviams re- 
publikonams talkon už lietu
vių republikonų kandidatų lai
mėjimą. Tas' demokratas pa
brėžė, kad jis ragins ir kitus 
demokratus. ' F- G.

ROCHESTER, N. Y., Vasario 
16 d. minėjimas šiemet Ro- 
chesteryje įvyks vasario 24 die
ną. Minėjimą ruošia vietos A- 
LTo skyrius ir į minėjimą at
vyksta J. E. vysk. V. Brizgys, 
kuris bus pagrindiniu kalbėto
ju. Meninėje programoje daly
vaus Rochesterio lietuvių cho
ras, vedamas muz. J?. Armono 
ir tautinių šokėjų grupė. Ta 
proga bus renkamos aukos Lie
tuvos vadavimo reikalui.

Vasario 1,6. dieną, ALTo sky
riaus, per lietuvišką radijo va
landėlę ruošia specialę pro
gramą.

GARDNER, MA& — Vietos 
lietuviai VASARIO r6 minėji
mą ruošia vasario 23 d. 7 vaL 
Millers Opera Hali, 53 Pine St. 
Ta proga iš Worcesterio._pa- . 
kviestas Meno Mėgėjų Ratelis. 
Paskaitą skaitys A. Gražulis. 
Po programos bus šokiai gro
jant L. Krasauskaitės vado
vaujamam orkestrui.

PITTSTON, PA. — Vasario 
minėjimas įvyks sekmadienį 
vasario 24 d., šv. Kazimiero 
parapijos svetainėje. Pradžia 
7:30 vakare. Programoje: kal
bos, dainos gyv. pav. ir t. t.

Kalbės: Luzerne apskr. dist. 
attorney Louis Feldman, mies
to meras John Allardyse, kun. 
Alfonsas Žukauskas, neseniai 1. 
iš tremties atvykęs dr. K. Gir
tautas. Dainuos Broniaus Vove
rio vad. vyrų choras. Progra
mos vedėju bus dr. Bronius 
Kazlas. \

Minėjimą rengia ALT ir BA- 
LF skyriai. . A. G.

BROCKTON, MASS. — Ne- 
klausamybės minėjimas buvo 
suruoštas vasario 10 d. prade--, 
dant iškilmingomis pamaldo-. 
mis šv. Roko bažnyčioje, per 
kurias giedojo operos solistas 
St. Liepas. Iškilmingas aktas’ 
ir koncertas įvyko tą pačią die ’ 
na Winthorp mokyklos salėje. 
Pagrindiniu kalbėtoju buvo dr. 
B. Kalvaitis iš Bostono, o kon
certinę dalį atliko operos solis
tas St. Liepas, muzikas J. Ka-’ 
činskas, aktorius H. Kačinskas 
ir vyrų choras, vadovaujamas 
muziko J. Gaidelio.

Minėj iman buvo pakviesti 
sen. H. C. Lodge miesto me
ras G. Lucey ir Lietuvos garbės 
konsulas adv. A.

WATERBURY, 
tos ALT skyrius

■>6 vai. vakare šv. Juozapo pa
rapijos salėje, Waterbury, ruo
šia Vasario šešioliktosios mi
nėjimą. Kalbėtojais pakviesti 
prof. Kazys Pakštas, B. Nemic- 
kas ir kiti. Bus įdomi meninė 
programa. Kviečiami atsilank- 
kyti visi į šių milžinišką de
monstraciją už Lietuvos laisvę.

PATS NESKAITO IR KITUS 
RAGINA NESKAITYTI

ROCHESTER, N. Y. — Vasa
rio 3 d. pamokslo metu kun. D. 
Mackevičius, kalbėdamas5 apie 
reikalą remti katalikišką spau
dą, laikraščius Vienybę ir Dir
vą prilygino komunistinei Lais
vei. Daugelis parapijiečių liko 
labai nepatenkinti tokiu kun. 
Mackevičiaus elegesiu, juo la
biau, kad jis pats jokių lietu
viškų laikraščių neskaito, to
dėl kyla klausimas, kas jį taip 
informavo?

— Vasario 15 d., 8 vai. vaka
ro, Lithuanistikos kursų ruo
šiamų paskaitų cikle, paskaitą 
skaitys žurn. Henrikas žemelis 
tema: “Lietuvių tautos rezis
tencija okupacijų metais”.

— Teko patirti, kad žurn. H. 
žemelis, nuo pat atvykimo die
nos ^aktyviai dirbęs vietos ALT 
skyriuje, norėdamas daugiau 
atsidėti savo tiesioginiam pro
fesiniam darbui ir dėl kai ku
rių priešingumų su ALT cent
ru, iš vietos ALT valdybos pa
sitraukia. V. T.

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 Drive, Can
ton, Conn. -

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

Green ir Leonard Sts.
Waterbury, Conn < '

STANLEY SHUKIS
Pristato J namus pirmos 
rūšies medžiagos drabužius: 

siutus, paltus ir t.t. 
Priimami užsakymai

Atvksta i namus pamieruot 
607 Washington Ave. 

Waterbury, Conn.

kįekvie-Artistės Anna Kaskas vardas yra žinomas kiekvie
nam lietuviui, bet tik maža dalis mūsų visuomenės tu
rėjo progos išgirsti/šią žymiausiąją lietuvaitę dainininkę.

šeštadienį, kovo 22 d., 8 vai. vakare įvyksta pirmasis 
Osos Kaskas koncertas Philadelphijoje. Koncertas ren
giamas Lietuvių Muzikalinėje Salėje, Tilton Street ir 
Allegheny Ave.

Sekmadienį kovo 23 d., 3 vai. po pietų Lietuvių Salėje 
įvyks Onos Kaskas koncertas Baltimorėje. šio koncerto 
ypač nekantria liaukia naujakuriai, kurie Anna Kaskas 
težino iš jos vardo. ’ - . .

STANDARD FEDERAL
SAVINGS 

and Loan Association of
* Baltimore City
Metinis divtdentas 3%

684

Kiekvienas indėlis apdraustas federalinės 
valdžios apdrauda iki 16,000 -

Baltimore, 30 J Md.Washington Blvd.

COLONIAL BAR RESTAURANT
GUS TUNAITIS, Savininkas 

PIRMOS RŪŠIES MAISTAS IR GĖRIMAI.

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

GR. 4-2939

SILVER BELL BAKING CO
(Taip dabar vadinasi Varpo kepykla)

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

BALČIŪNAS, savininkasANTANAS

* r.

4

5S

Aukos Vienybės 
. popierio fondui

A. Rekešienė
Woodhaven, L. 1............ 5.00

J. Rikselis ................  5.00
. K. Lauras

Jewet City, Conn......... 1.00
K. Ramanauskas

Chicago, .Ill; '..
P. Svetka

Maspeth, L—I. .
L. Urba

Maspeth, L. L .

GERIAUSIS

. 1.00

e 2.00

1.00

INSURANCE
REAL ESTATE
ORMAN <S MICHELSON

111-15 JAMAICA AVE.

v.

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

Įvairiausi gėrimai ir valgiaL
ROUTE 27-A, ISLIP, Is I., N. Y.

Bay Shore 2996.
J

UNION BRONZE FOUNDRY
High Grade Bronze Castings

SAVININKAS
(Pėda nuo Union Avenue)

Bridgeport, Conn.
TEL.: 3-4696

UŽGAVĖNIŲ BLYNAI '■ —
HARTFORD, CONN. — Artė

jant gavėnios metui vietos 
skautės ir skautai, pagal lietu
viškus papročius, vasario 24 d. - 
7 vai. v. Hartfordo lietuvių mo
kykloj, kampas Capitol Ave. ir 
B/oad St. rengia Užgavėnių 
blynus — kaukių balių.

Programoje: Lašininio ir Ka 
napinio kova, linksmieji bro
liai, ir kt. šokiams gros geras 
orkestras, gi sesės vaišins sve
čius savo kaptais blynais.

Kepa visokių rūšių duoną, ypač 
specialištai -Europos rudinės duo
nos, kurios jie kepa keliolika rūšių

baking 
Brooklyn, n.*

SILVER
Box 44

John Baltaduonis
FRANKFORD AVENUE

CAFE
1700 Frankford Ave.,

___ — ’

WILLIAM VALAITIS
j,Visokeriopas automobilių tąsymas

730-2 E. Moyamensing Avė 
Philadelphia, Pa.

Tel. Howard 8-0596
t

r

Vedybom ir parem 
keksų ekspertai

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

BELL BAKING CO.
Middle Island, L. L

HOTEL GRUSH
RESTORANAS ir BARAS

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

patogius ir nebrangius kambarius.

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

HOLLYWOOD INN & HALL
ELZBIETA RUDAUSKIENĖ

Savininkė

4)

pavyzdingai prity-

ir knyga), 
ir Nepri-

KAS PASIRŪPINS KITAIS?

Street,

ROOSEVELT FURNITURE

St. Butkus

UŽMIROME, KAIP ATRODO MOTERIS Labai

i
kal-

die-

į mus 
veidu

ir ten mergaites paleido į 
stovėjusį tuščią baraką.

kaip 
njū-

dy- 
žmo

Moteris staiga pažiūri 
ir nušvitusiu linksmu 
lietuviškai prabilo: -

PAŠVAISTĖS
VIRŠ GALVŲ 
lietuviai patekome

— Tai jūs lietuviai! 
malonu čia saviškius sutikti!

pirmutinė tokia teisinga, atvira, 
apie Amerikos 
jų sunkumus, 
geresnio, švie- 
viršeliai, labai

92 Franklm 
STAMFORD, CONNECTICUT 

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

• AR JAU MATEI NAUJĄ MCSŲ ŽURNALO NUMERĮ?! 
VADVC yra vienintelis lietuvių karių-veteranų žurna-

1 natas 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 veidrody s.

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: š- m. Lapkričio 23-jai 

“Lietuvos Kariuomenės kūrimosi ir Nepriklausomybės 
Ko valgą>” o metų pradžioje—Erick Williams garsios 
kn The Wooden Horse” vertimą. Si 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 
tas remia ir “Lietuvos Kariuomenės kūrimosi 
klausomybės Kovų apžvalgos” išleidimą.

Nelaukdami nė dienos, visi rašome redak- V ARYQ 
cijai: 156 Steamboat Rd.. Great Neck, L. I., IxM.lv 10 
N. Y., arba adm.— 680 Bushwick Ave., Brooklyn 21, N. Y. 
Kas kartą paskaitė bent vieną mūsų žurnalo numerį — 
tas niekados nebesiskyrė su KARIU!

Pereitų metų pabaigoje buvo 
kreiptasi atskirais laiškais į 
lietuviškas organizacijas, drau 
gijas ir sambūrius (kurių tik 
adresai buvo žinomi), prašant 
kiekvienos iš jų .apsiimti nuo
latiniai išlaikyti nors vieną 
mokinį bendrabuty y j e. Tas kai 
nuotų 20 dol. mėnesiui, kuriuos 
galima įmokėti per BALF'ą ar 
kitu kuriuo PBL Vok. Krašto

laukiame Jus 
adresais: 
Krašto Val-

Zentral-
Hannover -

ATSIKŪRUSI LEIDYKLA P ATRIA
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, žurnalus, į- 
vairias brošiūras, piknikų ir parengimų programas, 
bei jų skelbimus. Įvairias biznieriams reikalingas 
sąskaitas, blankas, vizitines korteles,’ kvietimus ir kt.

DARBAS ATLIEKAMAS punktualiai iij 
rusių spaudos žinovų. 

•Su pagarba

Čia parašyta apie Amerikos lietuvius
ŠIRDIES RŪMAI — nepaprastas naujas romanas, ku7 

riame apšrašoma viena Amerikos lietuvių šeima, ypač jų 
dukrelė, kuri vaikščioja su savo gydytoju širdies rūmuose. 
Knyga 450 puslapių, iliustruota, labai gražiai atspausdin
ta, kaina 4 doleriai.'

ŠLIUPTARNIAI
įdomi ir stambi nkyga (istorinis romanas) 
lietuvių tautinį ir kultūrinį atgimimą, apie 
vargus, kančias ir kovas dėl lietuvybės ir 
sesnio rytojaus. 652 puslapiai, kieti drobės 
graži spaudu kaina 3 doleriai.

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

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

Vasario 16 d. 34-tą kartą 
minime Lietuvos Nepriklauso
mybės paskelbimą ir tą dieną 
sukanka lygiai metai, kaip tuo 
reikšmingu vardu buvo iškil
mingai pavadinta vienintėlė 
laisvame pasaulyje išlikusi tik
rai lietuviška Vasario 16 gim
nazija, Diepholze.

Be jos Vokietijoje dar veikia 
9 lietuvių pradžios ir vargo
mokyklos. Gimnazijoje ir tose ' Valdybos nurodytu būdu, 
mokyklose mokosi 323 lietuvių 
jaunuoliai, kuriems dėsto pa
mokas 27 mokytojai. Visoms 
šioms mokykloms išlaikyti rei
kia nepaprastai daug lėšų, ta
čiau daugiausia jų reikia prie 
gimnazijos veikiančiam moki
nių bendrabučiui, kuriame da
bar yra 90 mokinių.

Maisto produktų kainoms 
Vokietijoje pakilus, vieno mo
kinio—išlaikymąs bendrabuty
je mėnesiui kainuoja virš 80,— 
DM., kas sudaro 20 dolerių. Dė 
ka nenuilstamų mūsų mokyklų 
rėmėjų ir talkininkų, iki šiol 
pavyko išlaikyti gimnaziją ir 
visas mokyklas veikiančias.

Paskutiniu metu, iš užjūrio 
plaukiančios tam tikslui aukos 
labai sumažėjo, rėmėjai ir tal
kininkai rodo nuovargio žy
mių. BLB Vokietijos Krašto 
Valdyba gimnazijos ir mokyk
lų išlaikymo reikalams privers 
ta įbristi į skolas, nes aukos 
plaukia nereguliariai.

Vasario 16 gimnazija yra vi
sų laisvojo pasaulio lietuvių 
kūrinys. Jos likimas yra visos 
pasaulio lietuvių bendruome
nės rankose. Tuo kūriniu ir jo 
kūrėjais — pasaulio lietuviais 
stebisi visi svetimtaučiai, ku
rie tik turėjo ir turi progos jį 
pažinti. Stebisi nepalaužiama 
pasaulio lietuvių vienybe ir su
sipratimu. Deja, tas spindan- 
tis lietuvių jaunuomenės švie
timo židinys šiandien atsidūrė 
pavojuje sugriūti dėl lėšų sto
kos, jei nesurasime naujų1 bū
dų jam išlaikyti.

Atsižvelgiant į susidariusią 
beveik kritišką padėtį ir blo
gėjančias materialines per
spektyvas, PLB Vokietijos 
Krašto Valdyba nešdama tie
sioginę atsakomybę už savų 
mokyklų ir Vasario 16 gimnazi 
jos išlaikymą, jaučia pareigą 
laiku painformuoti apie sūsida 
riusią padėtį viso pasaulio lie
tuvius.

Į šitą Vasario 16 gimnazijos 
atsišaukimą pirmasis atsiliepė 
Dainavos Meno Ansamblis, 
esantis Chięagoje, pasižadėda
mas nuolatiniai išlaikyti vie
ną mokinį bendrabutyje, aukš 
čiau nurodytomis > sąlygomis. 
Tai sveikintinas ir sektinas pa
vyzdys visoms kitoms draugi
joms, organizacijoms ir sam
būriams. Gimnazijos direkto
rius Antanas.Giedraitis prane
ša, kad Ansamblio išlaikymui 
Pedagogų Taryba paskyrė pir
mosios klasės (Ansamblio pa
geidavimu muzikalią) ' mokinę 
Danutę Ošurkaitę. Apie tai 
pranešta jai ir jos tėvams.

Dainavos Ansamblis pralau
žė pirmuosius ledus ir parodė 
kelią, kuriuo eidami galime ir . 
toliau išlaikyti veikiančias sa
vas mokyklas ir gimnaziją. PL 

_B Vokietijos Krašto Valdyba 
ir Vasario 16 Gimnazijos Va
dovybė šaukiasi ■ į visas kitas 
lietuviškas organi&įaciįas jr pra 
šo pasekti gražiu Dainavos An
samblio pavyzdžiu, nes dar 89 
mokiniai bendrabutyje ieško 
išlaikytojų! Draugijos su sa
vo išlaikomaisiais mokiniais 
ir jų tėvais galės palaikyti 
nuolatinį ryšį laiškais ir bus 
jų betarpiai informuojami a- 
pie visus /rūpimus klausimus. 
Užsimegs artimas ir nuolatinis 
ryšys tarp rėmėjų ir remiamų
jų. Kiekvieno naujo globėjo 
(daugijos) ir globojamojo var
dai bus skelbiami plačioje lie
tuvių spaudoje.

Kviečiame visas pasaulio lie
tuvių organizacijas, draugijas 
ir sambūrius į tą didžiąją tal
ką. . Neleiskime žūti paskuti- 
nioms lietuviškoms mokyk
loms it neįšstumkime mūsų 

brangų jaunimą į svetimųjų 
mokyklas — nutautėjimui. Bū 
kime ir toliau stiprūs dvasia 
ir vieningi, kad galėtume grįž
ti į išslaisvinusią iš vergijos

mūsų tėvynę Lietuvą ne tuščio 
mis rankomis!

Mes nekantriai 
atsiliepiant, šiais

PLB Vokietijos
dyba (Litauisches 
komitee) (20a) 
Kleefeld Hegelstr. 6. Germany 
arba tiesiog: Lietuvių Vasario 
16 Gimnazija (Litauisches 
Gymnasiujn) (23) • Diepholtz— 
Am Flugpįatz, Germany.

PLB Vokietijos Krašto Val
dyba ir Vasario 16 Gimnazijos 
Pedagogų Taryba.

įsi-'

Margutis steigia 
muzikos premiją

Margutis, norėdamas
jungti savo įnašu į Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenę jos tau- 
nei dvasiai ir gyvybei palaiky
ti, paskatinant lietuviškos mu
zikos kūrybą, steigia 500 dole
rių MUZIKOS PREMIJĄ ir ją 
skiria šiomis konkurso sąlygo
mis:

1) Už dvi jury komisijos pri
pažintas geriausias dainas ski
riama $500.00: I-ji premija 
$300.00 ir II-ji $200.00.

2) Dainos turi būti origina
lios, lietuviškos minties, nie
kur nespausdintos ir nedai
nuotos, parašytos solo balsui.?

3) Jury komisijai dainos pri
siunčiamos iki 1952 metų lap
kričio mėn. 30 d. Autorius siun 
čiąs dainą pasirašo slapyvar
džiu. Atskirame voke pažymi 
savo tikrą pavardę. Vienas as
muo gali konkursui patiekti ir, 
daugiau dainų. Dainos turi bū
ti perrašytos svetima ranka.

4) Konkurse gali dalyvauti 
viso pasaulio lietuviai muzikai.

5) Premijuotos dainos lieka 
Margučio nuosavybėje. Nepre
mijuotos dainos grąžinamos 
autoriams jų nurodytu adresu.

6) Jury komisiją sudaro: 
pirmininkas Antanas Olis, na
riai: Juzė Augustaitytė-Vaičiū
nienė, Stasys Baranauskas, Ju 
zefina Daužvardienė, Aleksan
dras Kučiūnas ir Antanas Po
cius.

7) Dainos siunčiamos šiuo 
adresu: Margutis — “Dainos 
Konkursui” 6755 S. Western 
Avenue, Chicago 36, Ill.

8) Jury komisija daro spren
dimą absoliutine balsų daugu
ma.

VLIKO DELEGACIJOS DERYBOMS SU
MIN. S. LOZORAIČIU VESTI

PAREIŠKIMAS
Amerikos 
spaudoje 
kuriuose

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE l
Lithuanian Alliance of America ?

DIDŽIAUSIA IR TURTINGIAUSIA

Pastaruoju laiku 
lietuvių periodinėj 
tilpo eilė straipsnių, 
pasisakoma dėl VLIKo vestų
su p. Lozoraičiu derybų, dėl 
susitarimo vertinimo, ir prie 
progos ieškoma susidariusios 
padėties kaltininkų. Pav. Drau 
gas straipsny “Lietuvių vieny
bės klausimu” (Nr. 288 iš 10. 
XII. 51) sako: “Mūsų turimo
mis informacijomis kalčiausia 
bus toj VLIKo delegacija, su
sidedanti iš visų grupių atsto
vų, imant ir tautininkus, kuri 
tikrai blogai atstovavo savo 
organizaciją, nes sutiko priim
ti tokį susitarimo tekstą, ku
riuo faktiškai buvo norima V- 
LIKą likviduoti... Pagaliau kai 
čiausios yra prieškatalikiško- 
sios VLIKo grupės, kurios lap-- 
kričio 18 d. atmetė VLIKo pri
dėtas pataisas prie susitari
mo.”

Darbininkas straipsny “Kie
no vardan” (Nr. 48 iš 9. X. m.) 
labai griežtu balsu klausia: 
“Kieno vardan VLIKo atstovai 
(Norkaitis, Makauskis, Ka
minskas, Šidiškis) pasiryžo nu- ' 
vertinti VLIKą?”

Nesiimdami susitarimo ver
tinti ir nesileisdami kaltininkų 
ieškoti, žemiau pasirašiusieji 
laiko savo pareiga visuomenei 
paaiškinti, kaip derybos vyko.

1. Deryboms su p. Lozoraičiu 
vesti VLIKas paskyrė tokios 
sudėties delegaciją: Dr. P. Kar 
velis, J. Norkaitis, J. Makaus
kis ir T. Šidiškis. Kandidatais 
paskyrė prof. J. Kaminską ir 
prof. Brazaitį. Dr. P. Karveliui 
dar prieš deryboms praside
dant išvykus, jį pavadavo prof. 
J. Kaminskas. Po dviejų dery
bų dienų, J. Kaminskui išvy
kus į Rastattą emigracijos rei
kalais (apie tai Kaminskas iš 
anksto VLIKą Įspėjo), jį pava
davo prof. J. Brazaitis. Trys 
delegacijos nariai — Norkaitis, 
Makauskis ir Šidiškis — dery
bose dalyvavo visą laiką. Susi
tarimą pasirašė: Norkaitis, 
Kaminskas, Makauskis ir Ši
diškis.

2. Deryboms su p. Lozorai
čiu vesti delegacija gavo iš 
VLIKo tokio turinio instrukci
ją (VLIKo pasisakymas dėl p. 
Lozoraičio Nicoj pasiūlytų jo 
aštuonių punktų):

9 Kad ir labai siekiant ben
dradarbiavimo tarp VLlKo ir 
Lietuvos diplomatinių ratstovų 
— VLIKas randa, kad S. L. pa
siūlymai (jo aštuonj punktai) 
nesudaro pasitarimams pag
rindo. '

• Tiksliausia priemonė vai
singam bend radarbiavimui 
tarp VLIKo ir Lietuvos diplo
matų būtų atsiekta,’ jeigu S. L. 
sutiktų įeiti į V. T. užsienių 
reikalų tarnybai vadovauti, 
kaip kad yra sutarta Berno 
konfereitcijos metu.

• Tuo atveju, jeigu S. L. 
šiam pasiūlymui nepritartų, — 
pasiūlyti jam, jau ne kaipo S. 
L., bet kaipo Lietuvos Diplo
matų atstovui, sudaryti iš VL
IKo ir jo veiksnį Lietuvos už
sienio politikos reikalams nu
statyti.

prel. M. Krupavi- 
J. Brazaičiu, L. 
derybų dienomis 
dalyviams apie 

apie klausimus ar
dėl kurių derybos

• Jeigu S. nepritartą, ir 
šiam siūlymui, — siūlyti jam 
periodinių konferencijų tarp 
VLIKo ir D. atstovų praktika
vimą.’’ Derybose su p. Lozorai
čių delegacija tų instrukciją ir 
laikėsi. Ir dar daugiau.

3. Prieš pradėdama derybas, 
delegacija buvo nusistačiusi 
palaikyti pastovų kontaktą su 
vietoje buvusiais VLIKo na
riais, kad juos informuotą a- 
pie derybų eigą ir su jais tar
tus! Taip delegacija ir darė, 
nuo pat derybų pradžios ir iki 
joms pasibaigiant (2. IX. 13. 
51) delegacija bendruose posė
džiuose su 
čium, prof. 
Prapuoleniu 
pranešinėjo

’ derybų eigą, 
punktus,
kliuvo, tarėsi del ginčijamą 
klausimų sprendimo ir dery
bose taip laikydavosi, kaip tuo
se* pasitarimuose būdavo bend
rai nustatoma. Tiek pasiekto 
susitarimo klausimai,' tiek ir 
ginčijamieji buvo aptariami vi 
sai konkrečiai, svarbiems punk 
tams bendrai nustatant ir ją 
redakciją. Pats susitarimo teks 
to projektas buvo bendrai, tek- 
sutaliai apsvarstytas ir bend
rai aprobuotas. Tas pat buvo 
padaryta ir su komunikato 
tekstu. Vienintelį esminį dėl 
susitarimo rezervą yra pada
ręs VLIKo pirmininkas, stoda-, 
mas už tai, kad jei ne susitari
mo tekste, tai bent derybų pro
tokole būtų pasakyta, jog de
rybų eigoje nebuvo kalbėta a- 
pie tai, kas yra diplomatijos 
šefas, kas yra užakcentuota 
pasitarimų IH-mė prot. iš 1951 
IX. 7. r....

Po šių paaiškinimų mes pa
liekame pačiai mūsų visuome
nei spręsti, kiek VLIKo dele
gacija deryboms su p. Lozorai
čiu vesti yra smerktina už jai 
pavesto uždavinio atlikimą.

Delegacijos Pirm.: (pas.) 
J. Norkaitis 

Nariai: J. Kaminskas, J. Ma- 
kauskis, T. Šidiškis

BEE HIVE 
RESTAURANT

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

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

COMPANY
čia gaunami geriausi bal
dai, televizijos ir radijo 
aparatai, siuvamos maži-.'1 
nos, šaldytuvai ir visi kiti^ 
namų apyrangai reikalingi , 
dalykai.
DUODAMA IŠMOKĖJIMUI 

15 MĖNESIŲ .
JOKIOS GARANTUOS

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 nemokamai
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.

ANTHONY MARTIN
3759 N. 7th STREET,Baras ir sales pramogoms

>8,316,834
25,543 
82.S97 

175,000 
1,112,033 

166.666 
22.723

850:000 
5 5.431 
10,31 1 
22.07 7 
3,520

547,778

VINCO VIDGINIO
MAISTO KRAUTUVĖ
438 JEFFERSON ST.

Philadelphia, Pa.
. TR. 7-6627

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

LIETUVIŠKA
LIBERTY FEDERAL SAVINGS 

AND LOAN ASSOCIATION
Philadelph^t, Pa. •

235 NORTH BROAD STREET 
(Temporary Address)

New Building Under Constructioa 
at 202-04 North Broad Street
STATEMENT OF CONDITION 
AS OF DECEMBER 31, 1951

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

TOTAL—$9,9177587
LIABILITIES

Members’ Share Accounts........... $8,428,470
Advances----

Federal Home Loan Bank . . . 
Loans In Process, ............................
Other Liabilities ............................
Employees' Retirement Reserve . . 
Other Specific Reserves...................
General Reserves . . . $25X5.500 
Surplus......................... 252,278

TOTAL—S9.<) T7.
CHARLES S. CHELEDEN. President

PHILADELPHIA, PA
MALONI LIETUVIŠKA UŽEIGA 

ANTHONY BALCHIUNAS, SAV. 
113 SOUTH 34th STREET 

Arti Pennsylvanijos Universiteto

PETER DAVIDONIS
VYNAI — LIKERIAI — ALUS 

2327 Brown Street Philadelphia. Pa.

ADAMS’ CAFE
RESTORANAS IR BARAS 

941 SPRING GARDEN, PHILADELPHIA, PA.
Tel. PO 5-9785

Laisvei švintant.. (7)

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

Atdara pirmadieniais, ketvirtadieniais iki 9:30 vai. vak. Sekmad. noo 11—4:38 popiet
. / $

sis ir nosį. Ti k akys tesi maty
davo. Tokiu apdaru vos paju
dėdavome.

J. GUTAUSKAS, Sav. 
. Įvairūs gėrimai, pirmos 

rūšies virtuvė 
201-203 E. Chapel Street

- New Haven, Conn,

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

inkstų ir kepenų ligos, 
žemas ir aukštas krau- 
sutrikimai, ausų ligos, 

reumatizmas, judėjimo

Įvairių rūšių negalavimai, skilvio, 
tulžies, pūslės visoki negalavimai, 
jo spaudimas, astma, kvėpavimo 
nervų negalavimai, neuralgija, 
sunkumai ir kitos ligos.

Naujai atidalytas lietuviškas 'restoranas Ir baras

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

TeL PO 5-9566

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 
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 Quartullo, New York 51, N. Y.
DAUG PADĖKOS LAIŠKŲ JŪS GALITE MATYT MANO BIURE

. DR. J. MILLER, D. C. Ph. C. 790 broad street, Newark, n. j.
PRIĖMIMO VALANDOS: Važiuoti iš New York — Hudson Tubs išCortlant

k Kasdien nuo 9 ryto iki 7:30 vakare St. 14th St. ar Mtb St. 20-30 min. iki Newarko.
Tel. Mitchell 2-0773 Nuo stoties tik 4 blokai.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

JUOZAS KAVALIAUSKAS
LICENSED PENNA AND NEW JERSEY 

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

j

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

1113 tyt. Vernon Street Telefonas Poplar 4118
PHILADELPHIA, PA.

Moderniška laidojimo įstaiga: didelė graži koplyčia, erdvi salė ra 
bara, pakele  vingiems suteikiama nakvynė — viskas nemokamaL 

Nelaimės valandą kreipkitės į mūši] ištaigą, dieną ar naktį 
<<• — mes visados pasirengf suteikti genantį patarnavimą.

Rusai vis dėlto yra dideli 
Šovinistai. Daugelis jų piktu
mu norėjo mums uždrausti 
lietuviškai šnekėti. Girdi, mes 
nesuprantame jūsų kalbos. Gal 
jūs kalbate ką nors prieš mus. 
Mes atsikirsdavome z, jiems ir 
(toliau drąsiai lietuviškai 
bėdavome.
LIETUVIS NUGALI 
KELIASDEŠIMT RUSŲ

Kai du mūsų lietuvius, 
specialistus, atskyrė nuo
sų, sugalvojo jie atsigriebti. 
Kartą užpuolė vieną lietuvį 
sluMėją, Jufgį Digrį, apie 30 
nišų kareivių ir ginkluoti pei
liais, akmenimis ir pagaliais, 
pradėjo keikti ir šaukti, kad 
tu dabar lietuviškai nebekal
bėsi. Mūsų Jurgis buvo smar
kus vyras. Pasigriebė baslį ir 
pypkę įsikandęs, dairosi į jį 
apspitusius rusus. Tie jį kei
kia, bet vis dar nepuola. Rlau 
sėsi klausėsi jų burnojimų, įr 
pagaliau pritrūko kantrybės. 
Kai pasisuko basliu aplink, 
ruseliams kliuvo: vieniems per 
rankas, kitiems per šonus. Iš-

krito iš jų rankų akmens ir 
peiliai.' Ruseliai pradėjo bėg
ti, o mūsų Jurgis juos vytis ir 
basliu vaišinti per nugaras;

Rusai, pralaimėję mūšį, nu
ėjo pas kuopos vadą skųstis, 
kad juos lietuvis apkūlė. Kuo
pos vadas ar buvo pro langą 
matęs, dt iŠ kitų sužinojęs, 
skundikus sugėdino. Girdi, jūs 
pradėjote jį pulti ir neįveikė
te jo. Taigi geriau tylėkite.
“RAGANA’* IŠEINA
MALKŲ NEŠTI

Per 3 mėnesius šiame l^raš- 
te nematėme jokios moters. 
Gyvenome lyg Adomas prieš 
Ievos sutvėrimą. Beveik pra
dėjome užmiršti, kaip atrodo 
moteris.

Kartą, bedirbant prie gele
žinkelio, pamatėme atvažiuo
jantį traukinį. Iš vagonų bal
tavo galvos. Sustoję žiūrime, 
gal žąsis veža, bet traukiniui 
priartėjus, pamatėme veža
mas mergaites.

Traukinys sustojo už kokių 
3 kilometrų nuo mušti stovyk-

los 
jau 
Mūsų vyrai apsidžiaugė ir dar 
tą pat vakarą su muzikos in
strumentais nuėjo pasišokti. 
Pasirodo, tai "darbininkes at
vežė iš Ukrainos. Jų tarpe bu
vo ir viena lietuvaitė tremti
nė. Vėliau pradėjo ir daugiau 
civilių atvežti darbams.

Į rudenį, žemei visai įšalus, 
mūsų komandą panaikino ir 
mus perkėlė į stotį. Čia dir
bome Įvairius darbus. Kad bū
tų Imandros apylinkėje dau
giau lietuvių civilių, nieko ne
girdėjome. Kažkaip tose 
kūmose nesueidavome su 
nėmis.

Vieną šaltą spalio mėn.
ną mane su suvalkiečiu Pranu 
Klimavičium .paskyrė prie sto
ties raštinės malkų pjaustyti. 
Plaustom, skaldom ir mėtom 
pagalius toliau. Išeina malkų 
nešti viena negraži, nuo bu
vusių raupų duobėtu veidu, 
moteris. Mano Pranas ir sako 
mSn^— Vaje, kokia ragana iš
ėjo malkų išnešti!

Jai malonu, bet mums po 
tokių žodžių nelabai malonu. 
Nėra kur‘akių dėti.
ŠIAURĖS
ŽAIDŽIA

Keturį 
sargybų komandą 124 viorste. 
Reikėjo saugoti geležinkelio 
tiltą, einant per Imadros eže
ro vieną įlanką. Tiltas buvo 
medinis.

Jau buvo šalta, ežeras ledu 
aptrauktas. Mūsų būstinė bu
vo prie pat geležinkelio ma
žutis barakėlis. Be prieangio, 
duris tiesiog į lauką. Lubos ir 
pamatai žemėmis neapipilti, 
todėl žiemą labai šalta. Sie
nos per ilgąją žiemą nuolat 
būdavo šerkšna, lyg sniegu, 
aptrauktos, o grindys ledu ap
trauktos. Dieną naktį kūren
davome geležini pečiuką, ir 
pagal jį būdavo nuolat šlapia. 
Miegodavome apsirengę. O ap 
sirengjmas buvo nemenkas: 
marškiniai, vatinėlė, kailiniai 
ir milinė. Ant kojų 3 poros šil 
tų kojinių ir r veltiniai. Kepu
rė apdengdavo visą galvą, au-

Per didžiuosius šalčius vos 
po pusvalandį ar 15 minučių 
teišlaikydavome sargyboje ant 
tilto. Nuolat vis bėginėdavome 
į barakėlį sušilti.

Mums buvo įsakyta per til
tą nieko nepraleisti be leidi
mų, -o ypač, kad pro tilto apa 
čią nepravažiuotų lapiai. 
tais būdavo blogiausia. : 
jie mato, kad ant tilto 
kareivis, pravažiuodavo 
žinkelio bėgiais į kitą 
Tai būdavo sunku. Bet 
kareivis nuo tilto nueidavo į 
vidų sušilti, lapiai skubiai ,pra 
smukdavo tilto apačia. Mums 
tekdavo daug darbo, užtrinant 
padarytas vėžias, kad atvykę 
vadai nepastebėtų.

Labai gražu būdavo žiemą, 
kai danguje pasirodydavo šiau 
rėš pašvaistės. Krutėdavo, bliz 
gedavo. Vienas galas šviesėda
vo, kitas tamsėdavo. Keisdavo 
ir išvaizdą. Kartais pasidaro 
kaip žuvų kaulai, kartais kaip 
apkasai, ir dar kitaip.
“KOJOS DEGA, 
GALVA ŠALA”

toli pečiuko. Jo galva su ke
pure buvo prispausta prie pat 
sienos, o kojos su veltiniais 
kabojo prie pat įraudusio pe
čiuko. Nuo 
užsidegė, o 
jinių mūsų 
čia karščio.

karščio veltiniai 
per tris ps^as ko
jenas dar nejau-

degi! — Suriko ba

. Su 
Kada 
stovi 
gele- 
,pusę. 
kada

Turėjome linksmas kūčias. 
Mūsų ilgasis Jonas miegojo ne-

— Jonai, 
rakėlyje budintis kareivis.

Johas šoko, ogi kepurė pri
šalusi prie sienos. Trypia, ge
sina veltinius, o mes juokia
mės: “Tai kraštas, kada kojos 
dega, o galva šala!”

ATSISAKOM PILIETYBĖS
Dar prieš bolševikų pervers 

mą visoje Rusijoje vyko karš
ta Rusijos Steigiamojo Seimo 
rinkimų kova. Deja, tik pas 
mus ji buvo šaltoka, kaip šal
tas ir pats mūsų užkampis. 
Pas mus buvo užsukęs tik vie
nų bolševikų agitatorius iš ka
reivių tarpo. Iš kitų partijų 
nematėme.

Atvykęs bolševikų partijos 
agitatorius sujaukė kareivinė
se mūsų kuopos mitingą. Kal
bėjo karštai, tikru bolševiki
niu užsidegimu.

— Balsuokime tik už bolše
vikų partijos sąrašą. Tik už 
Nr.> 5,— nuolat skambėjo'* jo 
kalboje agitaciniai šūkiai. Mat,

ėjo Nr. 5.
Po mitingo ir mes lietuviai 

kareiviai “sušaukėme savo mi
tingą”. Kalbėjome, žinoma, 
paprastai, kaip ir visuomet. 
Be karštų šūkių, be pakelto 
balso. Nutarėm Rusijos Stei
giamojo Seimo rinkimuose ne
dalyvauti. Svarbiausia, dėl šių 
priežasčių: Siekiame pilnos 
Lietuvos nepriklausomybės ir 
atsiskyrimo nuo Rusijos, to
dėl nesijaučiame dabar esą 
Rusijos piliečiais. Rusijos vi
daus reikalai pačių rusų daly
kas, jr mes neturime i juos 
kištis. Rusijos partijoms, nors 
ir demokratinėmis nepasitikė
jome. Dar anksčiau Kerenskis 
šį pasitikėjimą apvylė. Primi
nęs apie Lenkijos nepriklau
somybę ir jai dar priskyrę® * 
lietuviškąją Suvalkų guberni
ją, Lietuvai nieko nepažadėjo, 
šis Kerenskio žygis mus visai 
atšaldė ir naujosios revoliuci
nės Rusijos atžvilgiu. Ar mo
narchijas, ar 
sas — mums 
imperialistas.

demokratas 
atrodė toks

m-

SU-' Sekančiame 
DIEV. ŠALTASIS MURMANO 
KRAŠTE!

numery



A. Alekna
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r
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REgent 9-4156

2 psi.

šil-
Tė-

A
ALUS, DEGTINĖ, VYNAS

2207 N. 2nd STREET,

CONN. Vie- 
vasario 17 d.

DR. M. Į. COLNEY
148 Grand Street 

WATERBURY, CONN.
Telefonas 3-4747

PRIĖMIMO VALANDOS; 
ruo 10 vai. rvte iki 3 vai. vak.

Vasario 10 d. St. Nickolas sa
lėje įvyko iškilmingas Vasario 
16 minėjimas. Algirdas Brazis, 
Metropolitan, operos solistas, 
buv. Lietuvos operos solistė 
Barbora Darlys ir M. Kižytė 
padainavo liaudies dainų ir o- 
peros arijų, labai šiltai klausy
tojų priimtų, A. Brazis turėjo 
keletą kartų kartoti, audringų 
publikos plojmų šaukiamas 
dainuoti savo tikrai meisteriš- 
kai išpildomas, arijas, dainas. -

B. Darlys ir M. Kižytė, kilu- 
si iš.' kaimyninio Pittstono, bu
vo geros nuotaikos ir ypač 

, taį sudainavo duetą Meilė 
' ' vynės nemari.

Leonardas šimutis, ALT
mininkas, atvykęs iš Chicagos, 
pasakė jautrią kalbą, kviesda
mas Pennsylvanijos lietuvius

WALTER’S CAFE 
W. Medveckas, Sav.

Degtinė, alus ir vynas 
1124 W. Pratt St 

Baltimore, Md.

BROADWAY 
RESTAURANT

Geras maistas, įvairūs > 
gėrimai

Charles G. Slokus, Sav. 
(Daugiau,' kaip 20 m. buvęs 

draudimo agentas)
154 ĘąsĮ Main Street 

Waterbury, Conn.
? Tel.: 3-9766

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

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

Philadelphia, Pa.

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

Alus, degtinė, vytus 
305 BROADWAY 

SO. BOSTON, MASS 
SO 8-9094

J. MARKIEWICZ
AND

SONS, Ine.
Laidotuvių Direktoriai 

15 Trumbull Street 
New Haven, Conn.

Tel.: 5-9229

dabartinis Chicagos San- 
District patikėtinis (trus- 
ir patikėtinių pirminin- 
yra paskirtas kandidatu

nuoširdžiai jungtis į Lietuvos 
nepriklausomybės atstatytojų 
eiles. Wyoming slėnio lietuviai 
gražiai pasirengė vasario 16 
minėjimui, sutraukdami gra
žų būrį Wilkes Barre, Pittstono 
ir Scrantono lietuvių.

Minėjimo gražiam pasiseki
mui daug dirbo A. Norvaiša, 
ALRKS 5 apskrities pirminin
kas, Pr. Kvetkus, A. Dėdinas ir 
kiti.

Artistams, rengėjams pri
klauso gili padėka už gražų Lie 
tuvos nepriklausomybės minė
jimo surengimą.

Lietuvių politinė 
veikla Chicagoje

Republikonų partija pastatė 
tris lietuvius kandidatus j auk
štas valdvietes. Adv. Antanas 
Olis, 
itary 
tee) 
kas,
į tą pat vietą.

Adv. Antanas Lapinskas pa- 
sikrtas kandidatu į teisėj us.

Juozas Spaitis, nuo seniai 
pagarsėjęs veiklus lietuvių biz
nierius, yra paskirtas kandida
tu į Illinois valstybės legisla
tures atstovus.

Jau baigiama sudaryti Chi
cagos lietuvių nepartinis ko
mitetas, kuris darbuosis už lie
tuvių kandidatų laimėjimą. Pa’ 
našus lietuvių komitetas buvo 
sudarytas prieš porą metų, kai 
bankininkas Jonas Brenza kan 
didatavo į Cook apskrities iž
dininkus.

Vienas lietuvis demokratas, 
Jjiznierius, stoja lietuviams re- 
publikonams talkon už lietu
vių republikonų kandidatų lai
mėjimą. Tas' demokratas pa
brėžė, kad jis ragins ir kitus 
demokratus. ' F- G.

ROCHESTER, N. Y., Vasario 
16 d. minėjimas šiemet Ro- 
chesteryje įvyks vasario 24 die
ną. Minėjimą ruošia vietos A- 
LTo skyrius ir į minėjimą at
vyksta J. E. vysk. V. Brizgys, 
kuris bus pagrindiniu kalbėto
ju. Meninėje programoje daly
vaus Rochesterio lietuvių cho
ras, vedamas muz. J?. Armono 
ir tautinių šokėjų grupė. Ta 
proga bus renkamos aukos Lie
tuvos vadavimo reikalui.

Vasario 1,6. dieną, ALTo sky
riaus, per lietuvišką radijo va
landėlę ruošia specialę pro
gramą.

GARDNER, MA& — Vietos 
lietuviai VASARIO r6 minėji
mą ruošia vasario 23 d. 7 vaL 
Millers Opera Hali, 53 Pine St. 
Ta proga iš Worcesterio._pa- . 
kviestas Meno Mėgėjų Ratelis. 
Paskaitą skaitys A. Gražulis. 
Po programos bus šokiai gro
jant L. Krasauskaitės vado
vaujamam orkestrui.

PITTSTON, PA. — Vasario 
minėjimas įvyks sekmadienį 
vasario 24 d., šv. Kazimiero 
parapijos svetainėje. Pradžia 
7:30 vakare. Programoje: kal
bos, dainos gyv. pav. ir t. t.

Kalbės: Luzerne apskr. dist. 
attorney Louis Feldman, mies
to meras John Allardyse, kun. 
Alfonsas Žukauskas, neseniai 1. 
iš tremties atvykęs dr. K. Gir
tautas. Dainuos Broniaus Vove
rio vad. vyrų choras. Progra
mos vedėju bus dr. Bronius 
Kazlas. \

Minėjimą rengia ALT ir BA- 
LF skyriai. . A. G.

BROCKTON, MASS. — Ne- 
klausamybės minėjimas buvo 
suruoštas vasario 10 d. prade--, 
dant iškilmingomis pamaldo-. 
mis šv. Roko bažnyčioje, per 
kurias giedojo operos solistas 
St. Liepas. Iškilmingas aktas’ 
ir koncertas įvyko tą pačią die ’ 
na Winthorp mokyklos salėje. 
Pagrindiniu kalbėtoju buvo dr. 
B. Kalvaitis iš Bostono, o kon
certinę dalį atliko operos solis
tas St. Liepas, muzikas J. Ka-’ 
činskas, aktorius H. Kačinskas 
ir vyrų choras, vadovaujamas 
muziko J. Gaidelio.

Minėj iman buvo pakviesti 
sen. H. C. Lodge miesto me
ras G. Lucey ir Lietuvos garbės 
konsulas adv. A.

WATERBURY, 
tos ALT skyrius

■>6 vai. vakare šv. Juozapo pa
rapijos salėje, Waterbury, ruo
šia Vasario šešioliktosios mi
nėjimą. Kalbėtojais pakviesti 
prof. Kazys Pakštas, B. Nemic- 
kas ir kiti. Bus įdomi meninė 
programa. Kviečiami atsilank- 
kyti visi į šių milžinišką de
monstraciją už Lietuvos laisvę.

PATS NESKAITO IR KITUS 
RAGINA NESKAITYTI

ROCHESTER, N. Y. — Vasa
rio 3 d. pamokslo metu kun. D. 
Mackevičius, kalbėdamas5 apie 
reikalą remti katalikišką spau
dą, laikraščius Vienybę ir Dir
vą prilygino komunistinei Lais
vei. Daugelis parapijiečių liko 
labai nepatenkinti tokiu kun. 
Mackevičiaus elegesiu, juo la
biau, kad jis pats jokių lietu
viškų laikraščių neskaito, to
dėl kyla klausimas, kas jį taip 
informavo?

— Vasario 15 d., 8 vai. vaka
ro, Lithuanistikos kursų ruo
šiamų paskaitų cikle, paskaitą 
skaitys žurn. Henrikas žemelis 
tema: “Lietuvių tautos rezis
tencija okupacijų metais”.

— Teko patirti, kad žurn. H. 
žemelis, nuo pat atvykimo die
nos ^aktyviai dirbęs vietos ALT 
skyriuje, norėdamas daugiau 
atsidėti savo tiesioginiam pro
fesiniam darbui ir dėl kai ku
rių priešingumų su ALT cent
ru, iš vietos ALT valdybos pa
sitraukia. V. T.

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 Drive, Can
ton, Conn. -

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

Green ir Leonard Sts.
Waterbury, Conn < '

STANLEY SHUKIS
Pristato J namus pirmos 
rūšies medžiagos drabužius: 

siutus, paltus ir t.t. 
Priimami užsakymai

Atvksta i namus pamieruot 
607 Washington Ave. 

Waterbury, Conn.

kįekvie-Artistės Anna Kaskas vardas yra žinomas kiekvie
nam lietuviui, bet tik maža dalis mūsų visuomenės tu
rėjo progos išgirsti/šią žymiausiąją lietuvaitę dainininkę.

šeštadienį, kovo 22 d., 8 vai. vakare įvyksta pirmasis 
Osos Kaskas koncertas Philadelphijoje. Koncertas ren
giamas Lietuvių Muzikalinėje Salėje, Tilton Street ir 
Allegheny Ave.

Sekmadienį kovo 23 d., 3 vai. po pietų Lietuvių Salėje 
įvyks Onos Kaskas koncertas Baltimorėje. šio koncerto 
ypač nekantria liaukia naujakuriai, kurie Anna Kaskas 
težino iš jos vardo. ’ - . .

STANDARD FEDERAL
SAVINGS 

and Loan Association of
* Baltimore City
Metinis divtdentas 3%

684

Kiekvienas indėlis apdraustas federalinės 
valdžios apdrauda iki 16,000 -

Baltimore, 30 J Md.Washington Blvd.

COLONIAL BAR RESTAURANT
GUS TUNAITIS, Savininkas 

PIRMOS RŪŠIES MAISTAS IR GĖRIMAI.

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

GR. 4-2939

SILVER BELL BAKING CO
(Taip dabar vadinasi Varpo kepykla)

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

BALČIŪNAS, savininkasANTANAS

* r.

4

5S

Aukos Vienybės 
. popierio fondui

A. Rekešienė
Woodhaven, L. 1............ 5.00

J. Rikselis ................  5.00
. K. Lauras

Jewet City, Conn......... 1.00
K. Ramanauskas

Chicago, .Ill; '..
P. Svetka

Maspeth, L—I. .
L. Urba

Maspeth, L. L .

GERIAUSIS

. 1.00

e 2.00

1.00

INSURANCE
REAL ESTATE
ORMAN <S MICHELSON

111-15 JAMAICA AVE.

v.

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

Įvairiausi gėrimai ir valgiaL
ROUTE 27-A, ISLIP, Is I., N. Y.

Bay Shore 2996.
J

UNION BRONZE FOUNDRY
High Grade Bronze Castings

SAVININKAS
(Pėda nuo Union Avenue)

Bridgeport, Conn.
TEL.: 3-4696

UŽGAVĖNIŲ BLYNAI '■ —
HARTFORD, CONN. — Artė

jant gavėnios metui vietos 
skautės ir skautai, pagal lietu
viškus papročius, vasario 24 d. - 
7 vai. v. Hartfordo lietuvių mo
kykloj, kampas Capitol Ave. ir 
B/oad St. rengia Užgavėnių 
blynus — kaukių balių.

Programoje: Lašininio ir Ka 
napinio kova, linksmieji bro
liai, ir kt. šokiams gros geras 
orkestras, gi sesės vaišins sve
čius savo kaptais blynais.

Kepa visokių rūšių duoną, ypač 
specialištai -Europos rudinės duo
nos, kurios jie kepa keliolika rūšių

baking 
Brooklyn, n.*

SILVER
Box 44

John Baltaduonis
FRANKFORD AVENUE

CAFE
1700 Frankford Ave.,

___ — ’

WILLIAM VALAITIS
j,Visokeriopas automobilių tąsymas

730-2 E. Moyamensing Avė 
Philadelphia, Pa.

Tel. Howard 8-0596
t

r

Vedybom ir parem 
keksų ekspertai

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

BELL BAKING CO.
Middle Island, L. L

HOTEL GRUSH
RESTORANAS ir BARAS

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

patogius ir nebrangius kambarius.

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

HOLLYWOOD INN & HALL
ELZBIETA RUDAUSKIENĖ

Savininkė

4)

pavyzdingai prity-

ir knyga), 
ir Nepri-

KAS PASIRŪPINS KITAIS?

Street,

ROOSEVELT FURNITURE

St. Butkus

UŽMIROME, KAIP ATRODO MOTERIS Labai

i
kal-

die-

į mus 
veidu

ir ten mergaites paleido į 
stovėjusį tuščią baraką.

kaip 
njū-

dy- 
žmo

Moteris staiga pažiūri 
ir nušvitusiu linksmu 
lietuviškai prabilo: -

PAŠVAISTĖS
VIRŠ GALVŲ 
lietuviai patekome

— Tai jūs lietuviai! 
malonu čia saviškius sutikti!

pirmutinė tokia teisinga, atvira, 
apie Amerikos 
jų sunkumus, 
geresnio, švie- 
viršeliai, labai

92 Franklm 
STAMFORD, CONNECTICUT 

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

• AR JAU MATEI NAUJĄ MCSŲ ŽURNALO NUMERĮ?! 
VADVC yra vienintelis lietuvių karių-veteranų žurna-

1 natas 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 veidrody s.

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: š- m. Lapkričio 23-jai 

“Lietuvos Kariuomenės kūrimosi ir Nepriklausomybės 
Ko valgą>” o metų pradžioje—Erick Williams garsios 
kn The Wooden Horse” vertimą. Si 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 
tas remia ir “Lietuvos Kariuomenės kūrimosi 
klausomybės Kovų apžvalgos” išleidimą.

Nelaukdami nė dienos, visi rašome redak- V ARYQ 
cijai: 156 Steamboat Rd.. Great Neck, L. I., IxM.lv 10 
N. Y., arba adm.— 680 Bushwick Ave., Brooklyn 21, N. Y. 
Kas kartą paskaitė bent vieną mūsų žurnalo numerį — 
tas niekados nebesiskyrė su KARIU!

Pereitų metų pabaigoje buvo 
kreiptasi atskirais laiškais į 
lietuviškas organizacijas, drau 
gijas ir sambūrius (kurių tik 
adresai buvo žinomi), prašant 
kiekvienos iš jų .apsiimti nuo
latiniai išlaikyti nors vieną 
mokinį bendrabuty y j e. Tas kai 
nuotų 20 dol. mėnesiui, kuriuos 
galima įmokėti per BALF'ą ar 
kitu kuriuo PBL Vok. Krašto

laukiame Jus 
adresais: 
Krašto Val-

Zentral-
Hannover -

ATSIKŪRUSI LEIDYKLA P ATRIA
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, žurnalus, į- 
vairias brošiūras, piknikų ir parengimų programas, 
bei jų skelbimus. Įvairias biznieriams reikalingas 
sąskaitas, blankas, vizitines korteles,’ kvietimus ir kt.

DARBAS ATLIEKAMAS punktualiai iij 
rusių spaudos žinovų. 

•Su pagarba

Čia parašyta apie Amerikos lietuvius
ŠIRDIES RŪMAI — nepaprastas naujas romanas, ku7 

riame apšrašoma viena Amerikos lietuvių šeima, ypač jų 
dukrelė, kuri vaikščioja su savo gydytoju širdies rūmuose. 
Knyga 450 puslapių, iliustruota, labai gražiai atspausdin
ta, kaina 4 doleriai.'

ŠLIUPTARNIAI
įdomi ir stambi nkyga (istorinis romanas) 
lietuvių tautinį ir kultūrinį atgimimą, apie 
vargus, kančias ir kovas dėl lietuvybės ir 
sesnio rytojaus. 652 puslapiai, kieti drobės 
graži spaudu kaina 3 doleriai.

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

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

Vasario 16 d. 34-tą kartą 
minime Lietuvos Nepriklauso
mybės paskelbimą ir tą dieną 
sukanka lygiai metai, kaip tuo 
reikšmingu vardu buvo iškil
mingai pavadinta vienintėlė 
laisvame pasaulyje išlikusi tik
rai lietuviška Vasario 16 gim
nazija, Diepholze.

Be jos Vokietijoje dar veikia 
9 lietuvių pradžios ir vargo
mokyklos. Gimnazijoje ir tose ' Valdybos nurodytu būdu, 
mokyklose mokosi 323 lietuvių 
jaunuoliai, kuriems dėsto pa
mokas 27 mokytojai. Visoms 
šioms mokykloms išlaikyti rei
kia nepaprastai daug lėšų, ta
čiau daugiausia jų reikia prie 
gimnazijos veikiančiam moki
nių bendrabučiui, kuriame da
bar yra 90 mokinių.

Maisto produktų kainoms 
Vokietijoje pakilus, vieno mo
kinio—išlaikymąs bendrabuty
je mėnesiui kainuoja virš 80,— 
DM., kas sudaro 20 dolerių. Dė 
ka nenuilstamų mūsų mokyklų 
rėmėjų ir talkininkų, iki šiol 
pavyko išlaikyti gimnaziją ir 
visas mokyklas veikiančias.

Paskutiniu metu, iš užjūrio 
plaukiančios tam tikslui aukos 
labai sumažėjo, rėmėjai ir tal
kininkai rodo nuovargio žy
mių. BLB Vokietijos Krašto 
Valdyba gimnazijos ir mokyk
lų išlaikymo reikalams privers 
ta įbristi į skolas, nes aukos 
plaukia nereguliariai.

Vasario 16 gimnazija yra vi
sų laisvojo pasaulio lietuvių 
kūrinys. Jos likimas yra visos 
pasaulio lietuvių bendruome
nės rankose. Tuo kūriniu ir jo 
kūrėjais — pasaulio lietuviais 
stebisi visi svetimtaučiai, ku
rie tik turėjo ir turi progos jį 
pažinti. Stebisi nepalaužiama 
pasaulio lietuvių vienybe ir su
sipratimu. Deja, tas spindan- 
tis lietuvių jaunuomenės švie
timo židinys šiandien atsidūrė 
pavojuje sugriūti dėl lėšų sto
kos, jei nesurasime naujų1 bū
dų jam išlaikyti.

Atsižvelgiant į susidariusią 
beveik kritišką padėtį ir blo
gėjančias materialines per
spektyvas, PLB Vokietijos 
Krašto Valdyba nešdama tie
sioginę atsakomybę už savų 
mokyklų ir Vasario 16 gimnazi 
jos išlaikymą, jaučia pareigą 
laiku painformuoti apie sūsida 
riusią padėtį viso pasaulio lie
tuvius.

Į šitą Vasario 16 gimnazijos 
atsišaukimą pirmasis atsiliepė 
Dainavos Meno Ansamblis, 
esantis Chięagoje, pasižadėda
mas nuolatiniai išlaikyti vie
ną mokinį bendrabutyje, aukš 
čiau nurodytomis > sąlygomis. 
Tai sveikintinas ir sektinas pa
vyzdys visoms kitoms draugi
joms, organizacijoms ir sam
būriams. Gimnazijos direkto
rius Antanas.Giedraitis prane
ša, kad Ansamblio išlaikymui 
Pedagogų Taryba paskyrė pir
mosios klasės (Ansamblio pa
geidavimu muzikalią) ' mokinę 
Danutę Ošurkaitę. Apie tai 
pranešta jai ir jos tėvams.

Dainavos Ansamblis pralau
žė pirmuosius ledus ir parodė 
kelią, kuriuo eidami galime ir . 
toliau išlaikyti veikiančias sa
vas mokyklas ir gimnaziją. PL 

_B Vokietijos Krašto Valdyba 
ir Vasario 16 Gimnazijos Va
dovybė šaukiasi ■ į visas kitas 
lietuviškas organi&įaciįas jr pra 
šo pasekti gražiu Dainavos An
samblio pavyzdžiu, nes dar 89 
mokiniai bendrabutyje ieško 
išlaikytojų! Draugijos su sa
vo išlaikomaisiais mokiniais 
ir jų tėvais galės palaikyti 
nuolatinį ryšį laiškais ir bus 
jų betarpiai informuojami a- 
pie visus /rūpimus klausimus. 
Užsimegs artimas ir nuolatinis 
ryšys tarp rėmėjų ir remiamų
jų. Kiekvieno naujo globėjo 
(daugijos) ir globojamojo var
dai bus skelbiami plačioje lie
tuvių spaudoje.

Kviečiame visas pasaulio lie
tuvių organizacijas, draugijas 
ir sambūrius į tą didžiąją tal
ką. . Neleiskime žūti paskuti- 
nioms lietuviškoms mokyk
loms it neįšstumkime mūsų 

brangų jaunimą į svetimųjų 
mokyklas — nutautėjimui. Bū 
kime ir toliau stiprūs dvasia 
ir vieningi, kad galėtume grįž
ti į išslaisvinusią iš vergijos

mūsų tėvynę Lietuvą ne tuščio 
mis rankomis!

Mes nekantriai 
atsiliepiant, šiais

PLB Vokietijos
dyba (Litauisches 
komitee) (20a) 
Kleefeld Hegelstr. 6. Germany 
arba tiesiog: Lietuvių Vasario 
16 Gimnazija (Litauisches 
Gymnasiujn) (23) • Diepholtz— 
Am Flugpįatz, Germany.

PLB Vokietijos Krašto Val
dyba ir Vasario 16 Gimnazijos 
Pedagogų Taryba.

įsi-'

Margutis steigia 
muzikos premiją

Margutis, norėdamas
jungti savo įnašu į Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenę jos tau- 
nei dvasiai ir gyvybei palaiky
ti, paskatinant lietuviškos mu
zikos kūrybą, steigia 500 dole
rių MUZIKOS PREMIJĄ ir ją 
skiria šiomis konkurso sąlygo
mis:

1) Už dvi jury komisijos pri
pažintas geriausias dainas ski
riama $500.00: I-ji premija 
$300.00 ir II-ji $200.00.

2) Dainos turi būti origina
lios, lietuviškos minties, nie
kur nespausdintos ir nedai
nuotos, parašytos solo balsui.?

3) Jury komisijai dainos pri
siunčiamos iki 1952 metų lap
kričio mėn. 30 d. Autorius siun 
čiąs dainą pasirašo slapyvar
džiu. Atskirame voke pažymi 
savo tikrą pavardę. Vienas as
muo gali konkursui patiekti ir, 
daugiau dainų. Dainos turi bū
ti perrašytos svetima ranka.

4) Konkurse gali dalyvauti 
viso pasaulio lietuviai muzikai.

5) Premijuotos dainos lieka 
Margučio nuosavybėje. Nepre
mijuotos dainos grąžinamos 
autoriams jų nurodytu adresu.

6) Jury komisiją sudaro: 
pirmininkas Antanas Olis, na
riai: Juzė Augustaitytė-Vaičiū
nienė, Stasys Baranauskas, Ju 
zefina Daužvardienė, Aleksan
dras Kučiūnas ir Antanas Po
cius.

7) Dainos siunčiamos šiuo 
adresu: Margutis — “Dainos 
Konkursui” 6755 S. Western 
Avenue, Chicago 36, Ill.

8) Jury komisija daro spren
dimą absoliutine balsų daugu
ma.

VLIKO DELEGACIJOS DERYBOMS SU
MIN. S. LOZORAIČIU VESTI

PAREIŠKIMAS
Amerikos 
spaudoje 
kuriuose

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE l
Lithuanian Alliance of America ?

DIDŽIAUSIA IR TURTINGIAUSIA

Pastaruoju laiku 
lietuvių periodinėj 
tilpo eilė straipsnių, 
pasisakoma dėl VLIKo vestų
su p. Lozoraičiu derybų, dėl 
susitarimo vertinimo, ir prie 
progos ieškoma susidariusios 
padėties kaltininkų. Pav. Drau 
gas straipsny “Lietuvių vieny
bės klausimu” (Nr. 288 iš 10. 
XII. 51) sako: “Mūsų turimo
mis informacijomis kalčiausia 
bus toj VLIKo delegacija, su
sidedanti iš visų grupių atsto
vų, imant ir tautininkus, kuri 
tikrai blogai atstovavo savo 
organizaciją, nes sutiko priim
ti tokį susitarimo tekstą, ku
riuo faktiškai buvo norima V- 
LIKą likviduoti... Pagaliau kai 
čiausios yra prieškatalikiško- 
sios VLIKo grupės, kurios lap-- 
kričio 18 d. atmetė VLIKo pri
dėtas pataisas prie susitari
mo.”

Darbininkas straipsny “Kie
no vardan” (Nr. 48 iš 9. X. m.) 
labai griežtu balsu klausia: 
“Kieno vardan VLIKo atstovai 
(Norkaitis, Makauskis, Ka
minskas, Šidiškis) pasiryžo nu- ' 
vertinti VLIKą?”

Nesiimdami susitarimo ver
tinti ir nesileisdami kaltininkų 
ieškoti, žemiau pasirašiusieji 
laiko savo pareiga visuomenei 
paaiškinti, kaip derybos vyko.

1. Deryboms su p. Lozoraičiu 
vesti VLIKas paskyrė tokios 
sudėties delegaciją: Dr. P. Kar 
velis, J. Norkaitis, J. Makaus
kis ir T. Šidiškis. Kandidatais 
paskyrė prof. J. Kaminską ir 
prof. Brazaitį. Dr. P. Karveliui 
dar prieš deryboms praside
dant išvykus, jį pavadavo prof. 
J. Kaminskas. Po dviejų dery
bų dienų, J. Kaminskui išvy
kus į Rastattą emigracijos rei
kalais (apie tai Kaminskas iš 
anksto VLIKą Įspėjo), jį pava
davo prof. J. Brazaitis. Trys 
delegacijos nariai — Norkaitis, 
Makauskis ir Šidiškis — dery
bose dalyvavo visą laiką. Susi
tarimą pasirašė: Norkaitis, 
Kaminskas, Makauskis ir Ši
diškis.

2. Deryboms su p. Lozorai
čiu vesti delegacija gavo iš 
VLIKo tokio turinio instrukci
ją (VLIKo pasisakymas dėl p. 
Lozoraičio Nicoj pasiūlytų jo 
aštuonių punktų):

9 Kad ir labai siekiant ben
dradarbiavimo tarp VLlKo ir 
Lietuvos diplomatinių ratstovų 
— VLIKas randa, kad S. L. pa
siūlymai (jo aštuonj punktai) 
nesudaro pasitarimams pag
rindo. '

• Tiksliausia priemonė vai
singam bend radarbiavimui 
tarp VLIKo ir Lietuvos diplo
matų būtų atsiekta,’ jeigu S. L. 
sutiktų įeiti į V. T. užsienių 
reikalų tarnybai vadovauti, 
kaip kad yra sutarta Berno 
konfereitcijos metu.

• Tuo atveju, jeigu S. L. 
šiam pasiūlymui nepritartų, — 
pasiūlyti jam, jau ne kaipo S. 
L., bet kaipo Lietuvos Diplo
matų atstovui, sudaryti iš VL
IKo ir jo veiksnį Lietuvos už
sienio politikos reikalams nu
statyti.

prel. M. Krupavi- 
J. Brazaičiu, L. 
derybų dienomis 
dalyviams apie 

apie klausimus ar
dėl kurių derybos

• Jeigu S. nepritartą, ir 
šiam siūlymui, — siūlyti jam 
periodinių konferencijų tarp 
VLIKo ir D. atstovų praktika
vimą.’’ Derybose su p. Lozorai
čių delegacija tų instrukciją ir 
laikėsi. Ir dar daugiau.

3. Prieš pradėdama derybas, 
delegacija buvo nusistačiusi 
palaikyti pastovų kontaktą su 
vietoje buvusiais VLIKo na
riais, kad juos informuotą a- 
pie derybų eigą ir su jais tar
tus! Taip delegacija ir darė, 
nuo pat derybų pradžios ir iki 
joms pasibaigiant (2. IX. 13. 
51) delegacija bendruose posė
džiuose su 
čium, prof. 
Prapuoleniu 
pranešinėjo

’ derybų eigą, 
punktus,
kliuvo, tarėsi del ginčijamą 
klausimų sprendimo ir dery
bose taip laikydavosi, kaip tuo
se* pasitarimuose būdavo bend
rai nustatoma. Tiek pasiekto 
susitarimo klausimai,' tiek ir 
ginčijamieji buvo aptariami vi 
sai konkrečiai, svarbiems punk 
tams bendrai nustatant ir ją 
redakciją. Pats susitarimo teks 
to projektas buvo bendrai, tek- 
sutaliai apsvarstytas ir bend
rai aprobuotas. Tas pat buvo 
padaryta ir su komunikato 
tekstu. Vienintelį esminį dėl 
susitarimo rezervą yra pada
ręs VLIKo pirmininkas, stoda-, 
mas už tai, kad jei ne susitari
mo tekste, tai bent derybų pro
tokole būtų pasakyta, jog de
rybų eigoje nebuvo kalbėta a- 
pie tai, kas yra diplomatijos 
šefas, kas yra užakcentuota 
pasitarimų IH-mė prot. iš 1951 
IX. 7. r....

Po šių paaiškinimų mes pa
liekame pačiai mūsų visuome
nei spręsti, kiek VLIKo dele
gacija deryboms su p. Lozorai
čiu vesti yra smerktina už jai 
pavesto uždavinio atlikimą.

Delegacijos Pirm.: (pas.) 
J. Norkaitis 

Nariai: J. Kaminskas, J. Ma- 
kauskis, T. Šidiškis

BEE HIVE 
RESTAURANT

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

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

COMPANY
čia gaunami geriausi bal
dai, televizijos ir radijo 
aparatai, siuvamos maži-.'1 
nos, šaldytuvai ir visi kiti^ 
namų apyrangai reikalingi , 
dalykai.
DUODAMA IŠMOKĖJIMUI 

15 MĖNESIŲ .
JOKIOS GARANTUOS

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 nemokamai
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.

ANTHONY MARTIN
3759 N. 7th STREET,Baras ir sales pramogoms

>8,316,834
25,543 
82.S97 

175,000 
1,112,033 

166.666 
22.723

850:000 
5 5.431 
10,31 1 
22.07 7 
3,520

547,778

VINCO VIDGINIO
MAISTO KRAUTUVĖ
438 JEFFERSON ST.

Philadelphia, Pa.
. TR. 7-6627

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

LIETUVIŠKA
LIBERTY FEDERAL SAVINGS 

AND LOAN ASSOCIATION
Philadelph^t, Pa. •

235 NORTH BROAD STREET 
(Temporary Address)

New Building Under Constructioa 
at 202-04 North Broad Street
STATEMENT OF CONDITION 
AS OF DECEMBER 31, 1951

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

TOTAL—$9,9177587
LIABILITIES

Members’ Share Accounts........... $8,428,470
Advances----

Federal Home Loan Bank . . . 
Loans In Process, ............................
Other Liabilities ............................
Employees' Retirement Reserve . . 
Other Specific Reserves...................
General Reserves . . . $25X5.500 
Surplus......................... 252,278

TOTAL—S9.<) T7.
CHARLES S. CHELEDEN. President

PHILADELPHIA, PA
MALONI LIETUVIŠKA UŽEIGA 

ANTHONY BALCHIUNAS, SAV. 
113 SOUTH 34th STREET 

Arti Pennsylvanijos Universiteto

PETER DAVIDONIS
VYNAI — LIKERIAI — ALUS 

2327 Brown Street Philadelphia. Pa.

ADAMS’ CAFE
RESTORANAS IR BARAS 

941 SPRING GARDEN, PHILADELPHIA, PA.
Tel. PO 5-9785

Laisvei švintant.. (7)

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

Atdara pirmadieniais, ketvirtadieniais iki 9:30 vai. vak. Sekmad. noo 11—4:38 popiet
. / $

sis ir nosį. Ti k akys tesi maty
davo. Tokiu apdaru vos paju
dėdavome.

J. GUTAUSKAS, Sav. 
. Įvairūs gėrimai, pirmos 

rūšies virtuvė 
201-203 E. Chapel Street

- New Haven, Conn,

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

inkstų ir kepenų ligos, 
žemas ir aukštas krau- 
sutrikimai, ausų ligos, 

reumatizmas, judėjimo

Įvairių rūšių negalavimai, skilvio, 
tulžies, pūslės visoki negalavimai, 
jo spaudimas, astma, kvėpavimo 
nervų negalavimai, neuralgija, 
sunkumai ir kitos ligos.

Naujai atidalytas lietuviškas 'restoranas Ir baras

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

TeL PO 5-9566

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 
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 Quartullo, New York 51, N. Y.
DAUG PADĖKOS LAIŠKŲ JŪS GALITE MATYT MANO BIURE

. DR. J. MILLER, D. C. Ph. C. 790 broad street, Newark, n. j.
PRIĖMIMO VALANDOS: Važiuoti iš New York — Hudson Tubs išCortlant

k Kasdien nuo 9 ryto iki 7:30 vakare St. 14th St. ar Mtb St. 20-30 min. iki Newarko.
Tel. Mitchell 2-0773 Nuo stoties tik 4 blokai.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

JUOZAS KAVALIAUSKAS
LICENSED PENNA AND NEW JERSEY 

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

j

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

1113 tyt. Vernon Street Telefonas Poplar 4118
PHILADELPHIA, PA.

Moderniška laidojimo įstaiga: didelė graži koplyčia, erdvi salė ra 
bara, pakele  vingiems suteikiama nakvynė — viskas nemokamaL 

Nelaimės valandą kreipkitės į mūši] ištaigą, dieną ar naktį 
<<• — mes visados pasirengf suteikti genantį patarnavimą.

Rusai vis dėlto yra dideli 
Šovinistai. Daugelis jų piktu
mu norėjo mums uždrausti 
lietuviškai šnekėti. Girdi, mes 
nesuprantame jūsų kalbos. Gal 
jūs kalbate ką nors prieš mus. 
Mes atsikirsdavome z, jiems ir 
(toliau drąsiai lietuviškai 
bėdavome.
LIETUVIS NUGALI 
KELIASDEŠIMT RUSŲ

Kai du mūsų lietuvius, 
specialistus, atskyrė nuo
sų, sugalvojo jie atsigriebti. 
Kartą užpuolė vieną lietuvį 
sluMėją, Jufgį Digrį, apie 30 
nišų kareivių ir ginkluoti pei
liais, akmenimis ir pagaliais, 
pradėjo keikti ir šaukti, kad 
tu dabar lietuviškai nebekal
bėsi. Mūsų Jurgis buvo smar
kus vyras. Pasigriebė baslį ir 
pypkę įsikandęs, dairosi į jį 
apspitusius rusus. Tie jį kei
kia, bet vis dar nepuola. Rlau 
sėsi klausėsi jų burnojimų, įr 
pagaliau pritrūko kantrybės. 
Kai pasisuko basliu aplink, 
ruseliams kliuvo: vieniems per 
rankas, kitiems per šonus. Iš-

krito iš jų rankų akmens ir 
peiliai.' Ruseliai pradėjo bėg
ti, o mūsų Jurgis juos vytis ir 
basliu vaišinti per nugaras;

Rusai, pralaimėję mūšį, nu
ėjo pas kuopos vadą skųstis, 
kad juos lietuvis apkūlė. Kuo
pos vadas ar buvo pro langą 
matęs, dt iŠ kitų sužinojęs, 
skundikus sugėdino. Girdi, jūs 
pradėjote jį pulti ir neįveikė
te jo. Taigi geriau tylėkite.
“RAGANA’* IŠEINA
MALKŲ NEŠTI

Per 3 mėnesius šiame l^raš- 
te nematėme jokios moters. 
Gyvenome lyg Adomas prieš 
Ievos sutvėrimą. Beveik pra
dėjome užmiršti, kaip atrodo 
moteris.

Kartą, bedirbant prie gele
žinkelio, pamatėme atvažiuo
jantį traukinį. Iš vagonų bal
tavo galvos. Sustoję žiūrime, 
gal žąsis veža, bet traukiniui 
priartėjus, pamatėme veža
mas mergaites.

Traukinys sustojo už kokių 
3 kilometrų nuo mušti stovyk-

los 
jau 
Mūsų vyrai apsidžiaugė ir dar 
tą pat vakarą su muzikos in
strumentais nuėjo pasišokti. 
Pasirodo, tai "darbininkes at
vežė iš Ukrainos. Jų tarpe bu
vo ir viena lietuvaitė tremti
nė. Vėliau pradėjo ir daugiau 
civilių atvežti darbams.

Į rudenį, žemei visai įšalus, 
mūsų komandą panaikino ir 
mus perkėlė į stotį. Čia dir
bome Įvairius darbus. Kad bū
tų Imandros apylinkėje dau
giau lietuvių civilių, nieko ne
girdėjome. Kažkaip tose 
kūmose nesueidavome su 
nėmis.

Vieną šaltą spalio mėn.
ną mane su suvalkiečiu Pranu 
Klimavičium .paskyrė prie sto
ties raštinės malkų pjaustyti. 
Plaustom, skaldom ir mėtom 
pagalius toliau. Išeina malkų 
nešti viena negraži, nuo bu
vusių raupų duobėtu veidu, 
moteris. Mano Pranas ir sako 
mSn^— Vaje, kokia ragana iš
ėjo malkų išnešti!

Jai malonu, bet mums po 
tokių žodžių nelabai malonu. 
Nėra kur‘akių dėti.
ŠIAURĖS
ŽAIDŽIA

Keturį 
sargybų komandą 124 viorste. 
Reikėjo saugoti geležinkelio 
tiltą, einant per Imadros eže
ro vieną įlanką. Tiltas buvo 
medinis.

Jau buvo šalta, ežeras ledu 
aptrauktas. Mūsų būstinė bu
vo prie pat geležinkelio ma
žutis barakėlis. Be prieangio, 
duris tiesiog į lauką. Lubos ir 
pamatai žemėmis neapipilti, 
todėl žiemą labai šalta. Sie
nos per ilgąją žiemą nuolat 
būdavo šerkšna, lyg sniegu, 
aptrauktos, o grindys ledu ap
trauktos. Dieną naktį kūren
davome geležini pečiuką, ir 
pagal jį būdavo nuolat šlapia. 
Miegodavome apsirengę. O ap 
sirengjmas buvo nemenkas: 
marškiniai, vatinėlė, kailiniai 
ir milinė. Ant kojų 3 poros šil 
tų kojinių ir r veltiniai. Kepu
rė apdengdavo visą galvą, au-

Per didžiuosius šalčius vos 
po pusvalandį ar 15 minučių 
teišlaikydavome sargyboje ant 
tilto. Nuolat vis bėginėdavome 
į barakėlį sušilti.

Mums buvo įsakyta per til
tą nieko nepraleisti be leidi
mų, -o ypač, kad pro tilto apa 
čią nepravažiuotų lapiai. 
tais būdavo blogiausia. : 
jie mato, kad ant tilto 
kareivis, pravažiuodavo 
žinkelio bėgiais į kitą 
Tai būdavo sunku. Bet 
kareivis nuo tilto nueidavo į 
vidų sušilti, lapiai skubiai ,pra 
smukdavo tilto apačia. Mums 
tekdavo daug darbo, užtrinant 
padarytas vėžias, kad atvykę 
vadai nepastebėtų.

Labai gražu būdavo žiemą, 
kai danguje pasirodydavo šiau 
rėš pašvaistės. Krutėdavo, bliz 
gedavo. Vienas galas šviesėda
vo, kitas tamsėdavo. Keisdavo 
ir išvaizdą. Kartais pasidaro 
kaip žuvų kaulai, kartais kaip 
apkasai, ir dar kitaip.
“KOJOS DEGA, 
GALVA ŠALA”

toli pečiuko. Jo galva su ke
pure buvo prispausta prie pat 
sienos, o kojos su veltiniais 
kabojo prie pat įraudusio pe
čiuko. Nuo 
užsidegė, o 
jinių mūsų 
čia karščio.

karščio veltiniai 
per tris ps^as ko
jenas dar nejau-

degi! — Suriko ba

. Su 
Kada 
stovi 
gele- 
,pusę. 
kada

Turėjome linksmas kūčias. 
Mūsų ilgasis Jonas miegojo ne-

— Jonai, 
rakėlyje budintis kareivis.

Johas šoko, ogi kepurė pri
šalusi prie sienos. Trypia, ge
sina veltinius, o mes juokia
mės: “Tai kraštas, kada kojos 
dega, o galva šala!”

ATSISAKOM PILIETYBĖS
Dar prieš bolševikų pervers 

mą visoje Rusijoje vyko karš
ta Rusijos Steigiamojo Seimo 
rinkimų kova. Deja, tik pas 
mus ji buvo šaltoka, kaip šal
tas ir pats mūsų užkampis. 
Pas mus buvo užsukęs tik vie
nų bolševikų agitatorius iš ka
reivių tarpo. Iš kitų partijų 
nematėme.

Atvykęs bolševikų partijos 
agitatorius sujaukė kareivinė
se mūsų kuopos mitingą. Kal
bėjo karštai, tikru bolševiki
niu užsidegimu.

— Balsuokime tik už bolše
vikų partijos sąrašą. Tik už 
Nr.> 5,— nuolat skambėjo'* jo 
kalboje agitaciniai šūkiai. Mat,

ėjo Nr. 5.
Po mitingo ir mes lietuviai 

kareiviai “sušaukėme savo mi
tingą”. Kalbėjome, žinoma, 
paprastai, kaip ir visuomet. 
Be karštų šūkių, be pakelto 
balso. Nutarėm Rusijos Stei
giamojo Seimo rinkimuose ne
dalyvauti. Svarbiausia, dėl šių 
priežasčių: Siekiame pilnos 
Lietuvos nepriklausomybės ir 
atsiskyrimo nuo Rusijos, to
dėl nesijaučiame dabar esą 
Rusijos piliečiais. Rusijos vi
daus reikalai pačių rusų daly
kas, jr mes neturime i juos 
kištis. Rusijos partijoms, nors 
ir demokratinėmis nepasitikė
jome. Dar anksčiau Kerenskis 
šį pasitikėjimą apvylė. Primi
nęs apie Lenkijos nepriklau
somybę ir jai dar priskyrę® * 
lietuviškąją Suvalkų guberni
ją, Lietuvai nieko nepažadėjo, 
šis Kerenskio žygis mus visai 
atšaldė ir naujosios revoliuci
nės Rusijos atžvilgiu. Ar mo
narchijas, ar 
sas — mums 
imperialistas.

demokratas 
atrodė toks

m-

SU-' Sekančiame 
DIEV. ŠALTASIS MURMANO 
KRAŠTE!
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KRYžfo
Nugalėta ir sąjungininkų jė- 
m is sutramdyta Vokietija, 

septyneriems me- 
kelia nerimą, orga- 
laisvąjį pasaulį, 
reikalavimų į Saaro

nepraėjus 
tams, vėl 
frizuojant

Po jes
kraštą, po norėjimo įeiti į At
lanto są.ungą, štai dabar Ade- 
naueris pradeda šantažuoti: 
“jei nepadarysite tai ką aš no
riu, kreipsiuos i Maskvą”. Tam 
grąs nimui patvirtinti, Bonnos 
parlar rntas net priėmė naują 
y Ir tymą dvi Vokietijos suvie- 
riįimo...

Niekas nežinome ir turtūt 
nebesuūnosime, kuri buvo tik
roji Lietuvos valstybės nepri
klausomybės diena.

Ta "diena” skęsta mūsų tau
tos senosios istorijos glūdumo
se. Karalių Mindaugą laikome 
pirmuoju Lietuvos valstybės 
kūrė. u. Bet lietuvių tautos 
gentys ir prieš jį gyveno per 
daugelį šimtmečių. Jos nebu
vo svetimų pajungtos, gyveno 
laisvos, tvarkėsi pagal savo bū
dą ir sąlygas. Lietuvos valsty
bės, bent jos paskirų genčių ir 
provincijų “nepriklausomybės 
pirmoji diena” mums nežino
ma ir greičiausia tokios “die
nes” nei būti negali. Tokios 
dienos beturi visos labai senos 
tautos.

Vasario Šešioliktoji yra la
bai jauna data. Ji nereiškia 
Lietuvos valstybės nepriklau
somybės įkūrimo. Ji žymi tik 
senosios Lietuvos valstybės 
nepriklausomybės atstatymą, 
rusų okupacijos šimtmečiui pa
sibaigus. Kaipo tokia, naujo
sios Lietuvos Respublikos gy
venime jj yra ir pasiliks pati 
žymiausioji data ir turiningiau 
šieji šventė mūsų la kų lietu
viams.

Rašo BRONYS RAILA

tautos dvasinė įr fizinė stipry
bė niekad nepabėga iš savo 
gimtojo krašto, — ji visuomet 
yra Tėvynėje, ir ji vienintelė 
sudaro garantiją naujai nepri
klausomybei atstatyti, sunkiau 
šiai laisvės kovos daliai pakel
ti. Bet mes, tarsi kažkokio 
tvaiko pagauti, užsienyje da
rome žaidimą ir jam pavadin
ti net naujus, keistus žodžius 
išgalvcjame. Sugalvojome, jog 
iš_ čia vadovaujame ir vado
vausime Lietuvos išlaisvinimui. 
Sugalvojome “vadovaujančius 
veiksnius,” kalbame apie “va
dovaujantį išlaisvinimo 
bą,” kartais J vadiname
“kova"... Net neparausdami 
linksniuojame tuos “išlaisvini- 
nimui vadovaujančius veiks- 

” tarsi geriausi tautos vai

dar

nius

sai aišku, jie tai daro su min
timi, kad mūsų tautinių, vals
tybinių, diplomatinių, rezisten 
cinių jėgų dezorganizacijai, 
skaldymui ir neleistinam inkri
minavimu! turėtų būti ima
masi stabdančių priemonių. 
Tik tie, kuriems ši “valdančio
ji padėtis,” matyt, patinka ar 
yra kokiais nors, sumetimais 
naudinga, dar tebetvirtina, jog 
viskas tvąrfcoj, saugok Dieve 
nereikia . jokių reformų, tik 
mes vieni žinome, kaip vado
vauti ir vaduoti.

Tą puikybes skraistę vertėtų 
nusimauti nes ją vistiek skau
džiai nuima patsai gyvenimas.

Jis parodo žaizdas, ir tai nė
ra linksma. Kad nėra suprati
mo ir noro gydytis, tai jau 
tikrai liūdna. O savo prisidary
tas bėdas ir tautinių , ėgų de
zorganizaciją mėginti suversti 
kitiems, yra neteisinga ir visai

kai Tėvynėje nei laisvino, nei ’ negražu. Vienybę ardo ne tie, 
kovojo ,nei gali vadovauti. 
Tirsi jie ir vėliau, lemiamą 
valandą, nei nelaisvins, nei ne- 
vrdues. Tarsi ne mes jiems tu
rėjome ir dar turėsime padėti, 
bet jie privalo mūsų valdžios 
ambicijoms tarnauti ir būtinai 
mūsų vadovavimą —pripažinti. 
Ar negalima dėl to nuolat ty
lėti?

LIETUVO S LAISVINIMO DARBUI

Amtrikai sunku suprasti, 
k.yra didelis antogonnmas 
hurepoje, tiek tarp didžiųjų, 
tiek tarp mažųjų, vaistyb.ų 
Per š’m mečius tarp Prancūzi
jos įr \okietijcs nebuvo ramios 
valandėlės.'

Be.t Amerika mano, kad vis
kas tas paliko praeity, jau bus 
užmiršta JEuropa gali sukur
ti Jungtinešž^Falstybes. '

Kad Ein^pbs armija būsian
ti geriaųsžft|jpagrindu tokiai fe
ll ratinei Europai.

Tačiau
/ sai ki-a:p 
. Kodėl?

Lietuvos Valstybės Taryba, 
paskelbdama nepriklausomybės 
atstatymą, atliko istorinį ir 
šventą aktą. Bet su tuo popie- 
rio gabalu Lietuvos valstybė 
dar neatsirado. Nebūtų ir atsi
radusi, jei ne visų tautiečių pa
stangos, pasiaukojimas ir va
lia Prezidento Wilsono paskelb
tieji tautų apsisprendimo dės- • 
riai mums būtų ir likę negyvo
mis raidėmis, kaip ir šiandien 
gėdingai buvo paniekinti viso
kiu. Atlanto čarteriai...

patys europiečiai vi- 
žiūri.

Dėl to, kad jie gerai žino, 
k?ip sunkįaį visa tai realizuo
jama. Nežiūrint didelio pavo
jaus iš Rytu, Vckietija pasilie- 

/ ka ugnis kalniu iš kurio . kiek
io vien u mementu galės pradėti 
l.vtržJis karšta lava.

Ar per paskutinius dvide
šimt me.ų įsuropa nepergyve- 
r.o du karus vien dėl Vokieti- 

'< jos kaitės? • •
Versalio suis buvo uždė- 

r jusi imperiaiistinti Vokietijai 
į ptrc.gą. atstatyti Europoj griu- 
? vėsius, kuriucs pridarė jos 
t Lt ichswehras, nusiginkluoti ir 
t'gerbti naujas Europas sienas, 

sukurtas tuo pagrindu, kad 
’/kiekviena tauta turinti teisę 
J pati apsispręsti.

Po dešimties metų Vokietija 
sulaužė šią, ^sutartį, atsisaky- 
dema mokėti reparacijas. Po 
penkiolikos metų, apgaudama 
visas kontroles, pradėjo gink
luotis, o po dvidešimt metų 
pre dėjo stumti iš kelio visus, 
kurie kliudė jos imperializmui.

Lietuvos nepriklausomybę rei 
■kėjo iškovoti. Tai padarė mū
sų kariai savanoriai. Poetai ir 
laikraštininkai “prikėlė tautą 
iš miego,” politikai ją subūrė 
ir valstybiškai įsąmonino, ka
riai savanoriai savo krau u ir 
drąsa žodžiams ir svajonėms 
suteikė kūną. Valstybės nejku
riamos vien gerais; norais ir 
net pinigais. Ir'žydų didelis pi
nigas nebūtų patsjvienas įkū
ręs Izraelio, jei jų laisvės ko
votojai toje žemėje nebūtų au
koję kraujo.

Nebus kitaip ir su mumis, 
kai vėl ateis laikas ir sąlygos 
antrą kartą atnaujinti 'Lietu
ves valstybės laisvę. Net jei ir 
kitį perblokš kada bolševizmo 
imperiją, mūsų tauta tik tada 
gaus laisvę ir mūsų valstybė 
bus visų pripažinta, kai mūsų 
tautos vaikai savo gimtinėje 
žemėje pirmiausia patys pa
ims vairą i rankas. O kad jį • 
paimtų, turės turėti valią, su
pratimą ir tinkamą pajėgą. Už 
laisvės teisę reikės kovoti ir 
ryžtis didelėms aukoms.

Yra kiek liūdna, kad mes, 
išblaškyti ar sau nuo seniau į- 
sikūrę užsieniuose, ne sykį pa
mirštame, jog pati didžiausioji

Amerika iki agrc- 
prieš Lenkiją nie- 
žinoti. Kada pir-

Anglija ir 
sijos dienos 
ko nenorėjo 
mą kartą vokiečiai Centrinėje
Europoje parode savo nagus, 
prancūzai norėjo atgal oku
puoti Reiną, bet anglai pasi
priešino... 1940 metais vokie
čiai okupavo Prancūziją, ir ji 
turėjo keturis metus laukti kol 
anglai su ameriikečiais ją išva
duos.

Washingtonass šiandien 
tikį į vokiečių pavojų. Bet 
niau irgi niekas netikėjo.

“Weimaro Vokietija, tai 
kaizerinė Voiketija-”

Šiandien sakoma:
“Bonnos Vokietija, tai 

hitlerinė!”
Bet kas gali garantuoti,

rytoj Vokietijoj nebus tokia 
kokia buvo vakar?

nc- 
se-

ne

nc

kad

vo- 
ar-

ša

šiomis dienomis Lisabonoj 
susirenka Atlanto taryba, kuri 
turės galutinai nutarti dėl 
kiečių dalyvavimo Europos 
mijoje. ,

Vokietija turi dalyvauti,
ko visi, bet... jai negalima leis
ti pas save gamintis ginklus.

Ga! būt, tai yra geriausia iš
eitis. nes" Vokietija be ginklų 
arsenalo nesudarys pavojaus 
vakarų valstybėms.

Tačiau ne visi tos nuomo
nės. Lisabonon suvaJavę kariš
kiai stovi kryžkelėje.

Pelitinių emigrantų galvose
na sirginėjo kelis metus ir 
šiandien serga gal sunkiausiai. 
Ir todėl pats laikas galvoti apie 
nueito kelio reformą.

Tautos Fondo Valdytojas sa
vo atsišaukime į brangiuosius 
tautiečius, prašyd^mis Vasa
rio Šešioliktosios proga dau
giau aukoti tautos laisvinimo 
reikalams, tarp kitko pažymi, 
kad “laikini nesutarimai mūsų 
kovos vadovaujančiame orga
ne, VLIKe, neišlyginti,” o taip- 

. gi Vliko ir pasiuntinių “santy
kiai,” esą, teikia progą kitiems 
“mūsų jėgas skaldyti,” ‘,‘puose- 

. lėti asmenines ar grupines vil

kurie reikalauja vieningo dar
bo, išmintingo bendradarbia^ 
vimo, mūsų realios būklės duo
menimis pagrįsto veikimo, o 
Qe svajonėmis ir ambicijomis 
ant mėnulio. Nebus ginču dėl 
Lietuvos laisvinimo ir talkinin 
kavimo lietuvių rezistencijai, 
kai įvairūs valdytojai peranks- 
tr nesistengs valdyti, o daugiau 
galvos ir aukos, kad Lietuvos 
vaikai galėtų laisvą valdymąsi 
pasiekti, kad užsieniuose sve
timieji mūsų bylą geriau su
prastų ir įsitikintų, jog mes 
mokame ne tiek žodžiais žais
ti, kiek valstybiškai galvoti ir 
suderintai dirbti.

Vasario Šešioliktoji yra die
na, kuri įgalins ryškiausiai pri
mena daugelį dėsnių, kuriais 
yra grindžiamas nepriklauso
mybės kelias. Primena ir dau
gelį negerovių. Kaip anuomet 
užsienio lietuviai ruošėsi pa
dėti Tėvynei, taip ruoškimės ir 
šiandien. Kaip anuomet jie 
Amerikos lietuvių seimuose ir 
Petrapilio seimuose barėsi ir 
skaldėsi, taip, deja, skaldomės 
mūsų daugelis ir dabar. Kaip 
tuo skaldymusi jie anuomet 
silpnino bendrąjį tautos pajė-

Kam versti bėda kitiems ar 
taip vaikiškai inkriminuoti ki
tus “jėgų skaldymu,” kai pačio 
VLIKo grupiniai “laikini nesu- * gumą, taip, deja, jį silpniname 

.tarimai” ir mūsų tautinių bei 
valstybinių jėgų skaldymas pa
siekė tokio laipsnio, jog bud-

- resnieji tautiečiai spontaniš
kai ėmė kelti balsą: — ar nesi
liausite, ar bent kartą susitvar 
kyšite? Pagaliau, kokie nieka- 
dėjai ta “proga” naudo, asi? Pa 
skaitykite, Valdytojau, laikraš
čius ir įsitikinsite, kiek straips 
niu ir protesto rezoliucijų bei 
kitokių pareiškimų ten kone 
nuolat mirga. Juos pasirašo po 
dešimtį ir daugiau įvairių or
ganizacijų, draugijų, net poli
tinių partijų (įeinančių ir į 
VLIKą),^ pasirašo nusipelnę 
mūsų valstybei ir rezistencijai 
asmenys, gal nedaug menkesni 
už pačius valdytojus.

Ar tai jie daro vienybės ardy
mo mintimi ir viltimi? Ne, vi-

ir mes dabar. Bet Tėvynėje, vy
rai tada vieningai griebėsi už 

. ginklų ir Laisvę įstiprino. Ti
kiu, tą patį’■’dar padarys Tėvy
nės vyrai' ir šokantį kartą. O 
mums, kurie’ dabar garsiai skel 
blames'-' esąr “vadovaujantieji 
veiksniai”, gal bus kiek ir gėda, 
nes kelis metus skaldėme, kon
kuravome, diskriminavome, <au 
kas rinkome; bet Tėvynės re
zistencijai nei sulūžusiu centu 
nepadėjorūe^•-kai tam buvo ir 
progos. ;ir būdų, ir žmonių, ku-' 
rie nepagailėjo savo gyvybės.

Tebūnie gyva mūsų tarpe dr. 
Basaniauš dvasia! Ir neuž
mirškime dr. Kudirkos gies
mės žodžių':' — Tegu Tavo vai
kai eina vien takais dorybės, 
tegu dirba Tavo naudai ir žmo 
n iii gėrybei...

Napoleonas Lietuvoje (Z)

PAVERGTA TAUTA NETURI
. PASIKLIAUTI UŽSIENIO PAGALBA

dėjo spinduliuoti liberalinės 
. idėjos, grasinančios visokiems 
sostams.

tautą... ir pilnai užjaučiu

lenkų emigrantai 
jų kraštai nega- 
nepriklausomybės 
pagalbos. Bet ta

Tuoj po sietuvos —.Lenkijos 
padalinimo, 1795 metais į va
karų Europą pasitraukė dau
guma kcvo.usių už nepriklau
somybės atstatymą.

Visi emigrantai pradėjo gru
puotis Paryžiuje, jau tada bu
vusiu tapęs laisvės žydiniu.

Lietuvių ir 
įsitikino, jog 
galės atgauti 
be svetimųjų
jų išsilasvinimo kova jau tais 
laikais, kaip ir šiandien nebu
vo vieninga, dėl skirtingų po
litiškų pažiūrų. Vadavimas vy
ko didžiausiame chaose. Kai- 
kurie emigrantai manė, jog 
Lenkiją ir Lietuvą galima bus 
atstatyti tik įvykdžius krašte 
sukilimą, padedant Turkijai ir 
Švedijai, kiti galvojo apie 
siją ir tik mažas skaičius 
Prancūziją.

Labiau pramatantieji
kius patriotai suprato, kad pa
togiausios sąlygos Lietuvos — 
Lenkijos valstybės atstatymui 
galės kilti tik Europoje vyks
tant dideliam perversmui. Ir 
šį perversmą galės sukelti tik 
Prancūzija, iš kurios jau pra

Prū 
apie

lvy-

PIRMASIS LIETUVIŲ 
KREIPIMASIS j NAPOLEONĄ

Tuo metu Europoje kaip tik 
pasirodė naujas žmogus, kuris 
vienas savo genijališku protu 
galėjo pakeisti visą Europą. 
Sis žmogus vadinosi generolas 
Bonapartas. Emigrantai tuoj 
pasistengė sueiti su juo į kon
taktą ir jį suinteresuoti Lietu
vos — Lenkijos likimu.

Lietuvių didikas Mykolas O- 
ginskis iš Konstinopolio para
šė 1796 metais Bonapartui, tuo 
laiku buvusiam Italijoje pran- 
zūzų armijos vyriausiam vadui, 
pilną entuziazmo laišką, pra
šydamas būti lietuvių —- lenkų 
gynėju. Taj buvo pirmasis lie
tuvių — lenkų atsišaukimas, 
kurį Bonapartas gavo.

Susipažinęs su laišku, Bona
partas pasfšbukė vieną iįftvo 
štabe karininkų lenkų kilmės 
Sulkcwski ir parodė jam laiš
ką:

— Ką aš turiu atsakyti? Ką 
aš galiu pažadėti?... Aš myliu

j ūsų 
padarytam neteisingumui, ku
rį ji turi šiandien pakelti... 
padalinimas buvo neteisėtas ir 
niekas negali jį palaikyti... 
Bet... lenkai ir lietuviai neturi 
pasikliauti vien užsienio pa
galba... Tauta, kuri buvo pa
vergta savo kaimynų, 
prisikelti tik su ginklu 
Je.

Tokie buvo pirmieji 
parto žodžiai Lenkijai 

■ tuvai.

tegali 
ranko-

Bona- 
ir Lie-

STEIGIAMI LEGIJONAI
Juose nebuvo didelių paža

dų, bet jie turėjo magišką 
reikšmę visai tai herojiškai 
epopėjai, kurį vėliau prasidėjo. 
Ir galima drąsiai tvirtinti, jog 
Napoleonas Bonapartas, busi
masis imperatorius, suvaidino 
didelį vaidmenį Lietuvos—Len
kijos ateityje.

Emigrantai pasiliko prie tos 
minties, kad savo tėvynę jie 
galės išlaisvinti tik su ginklu 
rankoje, ateidami iš Prancūzi
jos. Tuoj buvo sudarytas pro
jektas įsteigti lenkų legijonus,

pasikalbę j.ir o su L. Rezistencinės Santarvės V. Komiteto nariu Drunga 
pasakyti, kad ligšiolinė yiiįco 
veikla bendrų lietuviškų reika
lų aspekte būtų buvus patqn-. 
klnama. .. . 1 J J.

; . j

—Kas reikalinga daryti, kad 
apjungus visus vadavimo dar
bui? • ■f :

Pirmiausia, reikia siekti vi
sus apjungiančio lietuviško 
centrinio organo sudarymo, 
kurio lietuviška visuomehė už
sieny kaip tik ir pasigenda. 
Mano nuomone, visas Lietuvos 
laisvinimo pastangas apjun
giančio organo sudarymas tu
rėtų išeiti iš plačios lietuviškos 
užsienyje konferencijos, kurio
je be egzistuojančių politįnįių 
partijų ir ' rezistencinių orga
nizacijų, turėtų taip .pat daly
vauti aktyviai besireiškiančios 
visuomenės organizacijos/ To
kio centrinio organo - veikla 
galėtų būti sėkminga, nes >jo 
nariai būtų įpareigoti’ visuo
menei labai gyvu atsakomybes 
ryšiu. Vilkui šios ypatybės la
bai trūksta ir tai nenuostabu, 
nes pa v. Vlike yra pora atsto
vų, kurie atstovauja organiza
cijas, -nustojusias veikti - jau 
prieš dvidešimt metų. - ■ ž

— Kiek turi tiesos kai kurių 
- tvirtinimai, kad LRS yra jfci*

šistinė organizacija? . >
Tokius - tvirtinimus diskutuo

ti būtų tikslu tik tuo - atveju, 
jei .kalbamų tvirtinimų • ąūtb- 
riai savo pareiškimus., kaip 
nors argumentuotų. Šiaip jubs 
tenlū atmesti, kaip blogos yą-

VYT. GEDRIMAS
Karolis Drunga yra vienas aktyviausių jaunosios kartos re

zistentų. Jis buvo vienas iš didžiausių buv. pogrindžio organi
zacijos L. Laisvės Kovotojų S-gos steigėjų ir tos Sąjungos po
grindžio laikraščio Laisvės Kovotojas vienas iš leidėjų ir redak
torių. 1944 ir. ir 1946-47 m. Vliko narys. Vėliau su kitais buvo 
suimtas ir kalinamas nacių kalėjimuose. Išėjęs iš kalėjimo, kar
ti*. su kitu kovos draugu, pirmas nustatė ryšį tarp krašto ir lais
vojo pasaulio. Bet kalėjimas pakirto sveikatą ir nuo 1947 m. ser
ga Tbc. Šiuo metu guli ligoninėje.

Nežiūrint ilgos ir sunkios ligos, D. Drunga ir dabar su pasi
tikėjimu žiūri į Lietuvos ateitį, vienodai rūpinasi laisvės kova 
ir mielai sutiko Jūsų bendradarbiui atsakyti į patiektus klausi
mus.

— Kokios priežastys privedė 
prie Lietuvių Rezistencinės 
Santarvės steigimo?

— Tas faktas, kad lietuviš
koje visuomenėje nebuvo LRS 
įsisteigimo jokios stipresnės re 
zistencinės organizacijos —bu
vo ir yra pagrindine LRS įsi
steigimo priežastimi.

Politinės partijos, kiek jos 
bebūtų suinteresuotos Lietuvos 
išlaisvinimu ir kiek jos tam 
tikslui beskirtų pastangų, vis- 
vien savo pagrindiniu tikslu 
laiko savo pasauliožiūrinės, so- - 
dalinės ir ekonominės progra
mos realizavimą bei palankių 
išeities pozicijų sudarymą sa
vo partiniai politinių interesų 
pravedimui. Esmėje tai, žino
ma, nėra bloga, nes perma
nentiniu politinės akci.os tiks 
lu yra ne “karas,’> bet sociali
nio ir ekonominio gyvenimo 
veido formavimas taikoje. Mū
sų tautos tragedijos akivaiz
doje lietuviškame organizaci
niame bei politiniame gyveni
me šiuo metu reikia stiprinti 
tas jėgas, kurios Lietuvos Iš
laisvinimo reikalą vertina kaip 
vienintelį, pirmą ir paskutinį, 
savo programos punktą.

Nuo 1945 m. mūsų centrinių 
politinių institucijų gyvenime 
bent 50%- energijos ir pastan
gų buvo sunaudojama vidaus 
politinėms kovoms, kurias jo
kiu būdu negalima suvesti į bet 
kokį pozityvų santykį su Lie
tuvos išlaisvinimo pastango
mis. Todėl visiškai nenuosta
bu, kad lietuviškoje visuome
nėje gimė tendencijos, reika-- 
laujančios, kad lietuviškų po
litinių . institucijų sudėtis ir 
veikla ir lietuviškos visuome
nės plačiame pasaulyje pasta n 
gos būtų vedamos ir derina
mos tik su tuo, kas gali padė
ti Lietuvos išlaisvinimui ir o
vos dėl Lietuvos laisvės 
efektyvinimui.

Viena tokių tendencijų
alia išraiška ir buvo LRS įsi- 
steigimas.

— Koks yra pagrindinis LRS 
tikslas?—

kų pastangų Lietuvai išlaisvin
ti stiprinimui ir derinimui. 
Taip pat tik iš to .taško LRS 
vertins visų lietuviškų pollti,- 
nių, kultūrinių, ekonominių ir 
socialinių faktorių veiklą.

' . * f

nizacija, dar prieš savo gimi
mą atliko darbą, apie kurį, de
ja, ir šiuo metu dar viešai ne
galima kalbėti. Galiu tik pa
brėžti, kad šį darbą LRS vyk
dys jr toliau, nesigalėdama jo
kiu materialinių bei. fizinių 
pastangų.

— Kokia Jūsų nuominė apie 
mūsų vadovaujančių veiksnių 
veiklą?

Jūsų klausimas yra labai pla 
tus, nes tų veiksnių yra bent 
keletas. Aiškumo dėlei turiu 
pasitenkinti tik keliomis pa
stabomis apie 'Vliką. Ir tai reiš 
kiu savo asmenišką nuomonę.

Vlikas;. atlikęs didelį vaid
menį antinacinėje rezistenci
nėje veikloje Lietuvoj, užsie
nyje atsikūręs, po 1945 m, ne
pateisino visų lietuvių vilčių. 
Vietoj tapęs .organu, atitinkan 
čiu savo pavadinimui, Vlikas 
palaipsniui išvirto į lietuvišką 
vainikėlį ant rklerikalinės gal
vos 
ze, 
vei 
vo
lizavimo. Praktiškoji klerikalų 
veto teisė Vlike buvo išnaudo
ta net tam, kad bandyti mums 
palankių vakarų valstybių a- 
kyse likviduoti Lietuvos Nepri
klausomybės juridinio- tęstinu
mo faktą vien todėl, kad ši tęs
tinumą reprezentuoją 'asme
nys ;a r asmuo nėra klerikalinės 
srovės narys.

Vliko istoriją nuo 1945 m. 
dviem trečdaliais sudaro ne 
darbas Lietuvos išlaisvinimui, 
bet sėkmingos ar nesėkmin
gos neklerikalinių grųpių pa
stangos atsilaikyti prieš kleri
kalinės srovės tendenci.as, šie 
kiančias visą lietuvišką politi
nį gyvenimą ir institucijas pa
versti klerikalinės srovės par
tiniu palivarku.

Tokios atmosferos pasėkoje 
Vlikas, savaime aišku, galėjo 
tik dalinai pasišvęsti bend
riems lietuviškiems reikalams 
ir todėl jokiu budu negalima

lamai, šiuo sunkiu.mūsų/fah?

nemato, kaip tik savo
Aš neabejoju,. kad tolimesnis 
LRS gyvenimas sudėdins ttibs,

ko-
su-

re-

Į ši klausimą atsakiau pra- 
pradžioje. LSR visas savo pa
stangas ir visą lietuviškos vi
suomenės Jai teikiamą pasiti
kėjimą sunaudos tik lietuviš-

uniformas su prancūzįš- 
kokardom, gaudavo pran- 
kareivio atlyginimą ir ga 
pasidaryti Lombardijos

kurie iki Lietuvos — Lenkijos 
išlaisvinimo tarnautų Prancū
zijai. Lenkų generolas Damb
rowski 1795 metais pasiūlė 
prancūzams steigti tokius len
kų legijonus. Direktorija prin
cipui pritarė, bet negalėjo ras
ti tam priemones ir pasiūlė 
Bonapartui, kuris buvo Itali
joje, priimti lenkus legijonus 
į Lombardijos armiją.*

Xegijonieriai nešiojo lenkiš
kas 
kom 
cūzų 
Įėjo
piliečiais, neprarasdami teisių 
sugrįžti į-savo gimtąjį kraštą. 
..Visi legijonieriai buvo len

kai, bet jų tarpe, kaip sako is
torikai, buvę ir lietuvių.
PIRMASIS nusivylimas

Emigracijos vadai, kurdami 
šį legi.oną manė, jog žygiuo
dami su prancūzų armija prieš 
Austriją, pereis į Lenkiją ir 
kovos savo tėvynėj. Tačiau me 
tai bėgo ir didelis legijonierių 
skaičius žuvo Italijoje ar prie 
Dunojaus bei Reino, bet nema
tė Lenkijos žemių.

Buvo manyta, kad. pagaliau 
pasirašant taiką su Austrija, 
bus iškeltas Lenkijos klausi
mas. Priešingai jų viltims tai
kos sutarty, pasirašytoj Cam
po Forio 1797 metais ir Lune- 
ville 1901 metais, ne žodžiu 
nebuvo užsiminta apie Lenki-

5

ir savo .esmėj e tapo tik ba
is kurios klerikalinei sro- 
buvo progų siekti visų sa- 
totalitarinių užmačių' rea-

tais. . ' - • - _ - _
— Kiek žinau, turite dau^ ži* 

nių apie pavėr^tą Lietuvą.- Gal 
galėtumėt jomis pasidalinti šū 
skaitytojais? . ‘

— Galiu pasakyti tik.'iįįkį 
kad LRS nuo sčne apiė pa
vergtą Lietuvą. labaį > £erai &Į* 
formuota; Bendro pobūdžio

davo. įr.'liėtuyišką spaudą.; Nė;- 
atsargi infontiaciją ‘ jitR yti

prie jau-- žinomų - faktų - nieko 
kito negalėčiau .pridėti. • • . J -

—Ką Jūs galvojate apie N>il 
jienų užminimą, kad LRSį 
būt pagalba, duodanti kraštui 
per NKVD kiiialus?

— Labai gaila, kad Naujie
nos šią. temą daro viešų /dis
kusijų ob.ektu. Tai labai šlykš 
tį insinuacija, kuri parodo kibk 
toli Naujienos yra nuo dalies 
lietuviškų . reikalų. Tokie—į ir 
jiems panašūs-pareiškimai gė
dą daro tik pačioms Naujie
noms. ... 1

<»

^J.ai^kair.- v .: ■----—_______ t -

Pone Redaktoriau,
Frašau artimiausiame Vie

nybės numeryje, patalpinti ši 
mano laišką.

S. m. sausio 18 d. Vienybės 
3 N. tilpo, slapyvarde prisiden
gusio asmens (St. Žymantas), 
straipsnis užvardintas: “Ar 
tikrai liaudininkams rūpi Lie
tuva?” Neliesdamas melagin
gų ir šmeižiančių išvedžioji
mų apie LVLS-ą, o ypatingai 
apie Chicagos liaudininkų su
važiavimą (1951 XII 15-16 d.), 
noriu čia atremti tik tą straips 
nib dalį kuri liečia mane.

St. Žymantas daro man 
šiuos užmetimus:
' 1. “K. Zaikauskas suvažia- 

ant 
B.

vime metė didelį šešėlį 
buvLVLS-gos - pirmininko 
Bleliuko”.

2. Suvažiavime aš būk 
esu pasakęs: “kad jis (Bieliu- 
kas) dalyvauja LRS-oj, LRS-se 
jieremtina”.

3. “žalkausko parėmimas sa
vo laiku paleisto pikto ir nie
kšiško šmeižto prieš B. Bieliu- 
ką atsiduoda stačiai Chicagos 
skerdyklomis”.

4. “Ką Zaikauskas yra Lie
tuvos laisvei nuveikęs, nuo o- 
kupacijos pradžios, nežinau. 
Vargu ar ką reikšminga, nes 
įš Lietuvos jis išvyko 1940 me
tais ir jojo nuo to 
vo”.

Į tai lioriu štai 
ti:. / '

T. Jokio šešėlio 
Bleliuko Chicagos

laiko nebu-

aš ant B. 
liaudininkų 

suvažiavime negalėjau mesti, 
-nes jau daug anksčiau viena
me lietuvių organizacijos susi
rinkime, vienas žymus Ameri
kos lietuvių veikėjas B. Bieliu- 
kui, nors tuomet dar ir nebu
vusiam Amerikoje, viešai metė 
neištikimybės kaltinimą, šis 
įvykis plačiai žinomas ir kiek 
man žinoma, iki šios dienos, 
Baliukui mestas sunkus kalti
nimas nėra atšauktas.
.^.2, Taip pasakyti aš negalė
jau,' nes kaip -tada taįp ir da
bar esu - tos nuomonės, kad 
kol. LRS-ė. nėra save subordina 
tUŠį Vilkui, ji išviso nėra rem
tina, nežiūrint ar joje 'daly
vauja Bięliųkas ar.ne.

ją*, kaip ir per antrą į pasauli
nį karą, 1939-1945 metais, len
kų armija kovojo Afrikoje ir 
Italijoje, niekas jų nepaklausė; 
kokia turės būtį Jų tėvynė..

Pagaliau, tų legijonų liku
čiai buvo inkorporuoti į pran
cūzų armiją ir pasiųsti į Saint 
Dominique, negrų sukilimui nu 
malšinti... Dauguma lenkų ir 
lietuvių kareivių ten žuvo nuo 
geltonojo drugio. T

SLAPTAS SĄJŪDIS
Taip pasibaigė herojiško le- 

gijeno avantiūra, .pirmas lietu
vių — lenkų bandymas organi
zuoti karinius -padalinius, ku
rie išvaduotų tėvynę. Nepasiek 
ta to tikslo, kurio buvo siekia
ma. Lietuvos — Lenkijos klau
simas buvo perdaug kompli
kuotas, ir Bonapartas norėjo 
bent laikinai laikytis nuošaliai 
šio klausimo. Net įr vėliau, ka
da rusų — austrų armija prie 
Austerlitz buvo nugalėta, šis 
klausimas nebuvo iškeltas.

Situose visuose bandymuose 
Lietuva nepasiliko abejinga. 
Dauguma jos politikų ir kariš
kių vadų buvo įsto.ę į šiuos le- 
gijonus. Lietuvių sukilimo va
dai, kaip Mykolas Oginskis, 
Karolis Prozoras ir Romualdas 
Giedraitis, buvę Prancūzijoje, 
išvien su lenkais kovojo už ne
priklausomybės aįstatymą. A- 
pie Italijoje įsteigtus legijonus 
buvo žinoma net tolimiausiuo-

se Lietuvos kampeliuose.
Nežiūrint to, kad kaį kurie 

lietuvių didikai jau pradžioje 
rusams pradėjo rodyti palan
kumą, kovingai nusiteikusių 
elementų -netrūko. Tais laikais 
Lietuvoje pradėjo organizuotis 
slapta patriotiška * organtzacL 
ja. Su gen. Giedraičio pagalba 
Vilniuje 1796 metais buvo su
organizuotas revoliucinis šta
bai- .. ? J

Bet rusai įspėti apie šios or
ganizacijos veiklą, per vienį 
jos narį vykstantį' f Prahčūzl? 
ją, susekė - visus štabo nartus. 
1797 metais beveik visi Jfė bū? 
vo suimti. Tie kurie nespė.o 
pabėgti, buvo ištremti 
rą.

Paskelbus visuotiną 
tiją ir sugrįžus 1901 m. 
kiems emigrantams,
Aleksandrui viešpataujant, dėl 
jo liberališkų idėjų, vis plačiau 
pradeda įsigalėti susitaikimo 
su rusais nuotaika. Tačiau . 
naujos Napoleono pergalės ir 
rusų pralaimėjimas 1805 me
tais Austrijoje, Lietuvoje buvo 
sutiktas su dideliu susidomėji
mu. Vėl užsidegė nauja viltis, 
par i j otų akys iš naujo nukry
po į Prancūziją.

Sekančiame numery: KAI 
NAPOLEONAS VIDURY NE
MUNO SUSITIKO SU CARU 
ALEKSANDRU.

į Sibi-

amnes- 
politlš-

ra yra už
<3. Bieliųką mažai tępažino- 

--jaur;/iik rętkąrčiąis sųsitikda-
Vbm ir jis man darydavo gerą 
ir malonų įspūdį.
. Pavasary 1948 metų, man 
vykstant Amerikon, vienas ar
timas ir patikimas man žmo
gus labai daug papasakojo 
man apie B. Bieliuką buvusį 
tada LVLS CK-to pirmininką. 
Jis papasakojo man svarbių 
faktų ir šiaip išvedžiojimų iš 
kurių sekė išvada, kad B. Bie- 
iiukas nėra Lietuvos darbui iš
tikimas. Visas jojo papasako
jimas > buvo nuoširdus ir įtiki
nantis, aš jaučiau, kad jis ken- 
čia-ir- tą įtarimą slėpti savyje 
h'ebegali. Man pasidarė tiesiog 
baisu ir -aš pasakiau jam, kad 
atvykęs Chicagon, aš apie jo
jo papasakojimus pranešiu 
aukščiausiam mūsų autorite
tui dr. K. Griniui. Jis su tuo 
sutiko. Chicagon atvykęs aš 

\ tai ir padariau. Daug vėliau, 
susidarius Chicagoje LVLS-os 
C, K-tui, to K-to pirmininkui 
prašant, aš apie visą tai pra
nešiau C. K-tui raštu.

. . -4. Netiesa, kad aš nuo 1940 
metų nesu buvęs Lietuvoje. 
1943 metais gruodžio mėn. Vo
kietijoje susirgau ir gavęs 6 

. savaites atostogų, pusiau lega
liai grįžau Lietuvon, kur ir 

. išbuvau jki liepos 15 d. 1944
metų. O kas dėl nuopelnų Lie- 

- tuvos laisvei tai jau ne sveti
ma pavarde pasivadinusiam sla 
.pukui J. L. Žymantui juos-ver
tinti.

Labai gailiuosi, kad'sis mano 
pareiškimas, dėl mano ligos, 
kiek pavėlavo.

Prašau P. Redaktoriaus, pri
imti mano pagarbos pareiški
mą. K. Zaikauskas

St. Žymantas, Vienybės nr. 
3, “aprašydamas’’-1951 m. gruo 
tižlo 15-16. d. d. įvykusį Chi
cago! e, liaudininkų suvažiavi
mą, tarp kitų prasdmanymų, 
teigia^ kad aš LRS narius, mi
nėtame suvažiavime, esu pa
vadinęs “lachudromis”. Pareiš- 

( kiu, kad tas neatitinka tiesai. 
SUVažiavimo diskusijose, esu, 
tarp kita ko, palietęs kai ku
riuos praeity (N. Liet.) pasi- 

’ reiškusius .pataloginio pobū
džio, politinius reiškinius, ku-

rie trumpą o Nepriklausomos 
Lietuvos gyvenimo laikotarpį, 
— Lietuvių Savanorių Tautos 
šviesųjį idealizmo, pasišventi
mo ir aukų kūrinį, sutepė. 
Buv. ano meto tokių politinių 
tendencijų šalininkus pava
dinau minėtu barbarizmu.

St. Žymantas, gyvenantis 
Anglijoje, liaudininkų suva
žiavime nedalyvavo ir mano 
pareiškimų negalėjo girdėti. 
Pasirodo, kad St. Žymantas 
minėtame liaudininkų susirin
kime “dalyvavo” per savo agen 
tą, prisiglaudusį liaudininkų 
vardu, nes suvažiaviman, ku
ris buvo savybinis, buvo kvies
ti tik liaudininkai. Deja, agen
tūrinės žinios, dažniausiai, bū
na iškreiptos ir netikslios, nes 
jas renkąs agentas tarn'au. a 
iš anksto jam nustatytam tiks 
lui ir yra sudrumstos nuotai
kos žmogus, kas taip pat ken
kia ne tik teisingai reikalą 
perteikti, bet ir jį suvokti. Tai 
patvirtina St. Žymanto straips 
nis — aprašymas. Iš St. Žy
manto suvažiavimo “aprašy
mo” matyti, kad jo agento — 
informatoriaus, kaip ir paties 
St. Žymanto uždavinys ir tiks
las buvo: apjuodinti LVLS-gą 
ir jos' atskirus žmones. Aš ne
siimu spręsti, kiek tokių indi
vidų vidinis nusiteikimas ne
sutaria su pradžioje minėta 
sąvoka Tačiau, kiekvienu at
veju, St. Žymantas ir jo bend
ras, nežiūrint visų aplinkybių, 
neturėjo teisės ir pagrindo mi
nėtąjį, sakysim, “komplimen
tą,” kito vardu, priskirti vi
siems LRS nariams. Ta proga 
pažymėtina, kad St. ' Zyman- 

- tas, kaip ir jo bendras — in
formatorius, yra pasirašęs po 
LRS deklaracija, kur prokla
muojama krikščioniškoji mo
ralė, humaniškumas, toleran
cija, vienybė ir geri santykiai 
su visais, kurie siekia Lietuvos 
Nepriklausomybės.

Be to, turiū .pažymėti, kad 
St. Žymanto noras mane pa
žeminti, nurodant, kad mano 
gerbiami ir gerai pažįstami 
asmenys: prof. Biržiška, J. 
Ciuberkis, K. Drunga ir J. Vėb- 

“ mane šimteriopai 
vertingesni — neatsiekia tiks
lo, manęs negali įžeisti. Turė
jimas už save vertingesnių pa
žįstamų, o tuo labiau kovos 
draugų manyje kelia pasidi
džiavimą. Aš mielai norėčiau, 
kaip nors iškelti Ir St. Žyman
to asmenybės pranašumą, LRS 
narių akyse, bet, de;a, “prezi
dentui” Paršaičiui mirus, ne
randu gyvųjų veikėjų tarpe 
tokio didelio masto, mįslingų 
aspiracijų, autoriteto, kurį Št. 
Žymanto metodu, šimtą kar
tų padidinęs galėtume'! gauti 

. asmenybę, prilygstančią St.
Žymantui.

A. Mackevičius

žydėjime, mūsų

PRANCŪZIJOJE PASIRODĖ VELNIAS...
Machorre kaimelyje jauna mergina Denise Encely sutiko velnią, mūvinti 

raudonas pirštines, kuris ją kvietė eti Į pragarą — Vietos klebonui 
nepasisekė “išvaryti” piktą dvastą

Gal kiek nuostabu, kad dvi
dešimtame amžiuje, pačiame 
civilizacijos
žemėje vaikščic.a velniai. Bet 
jei Popiežiui ir piemenėliams 
pasirodo šventieji, tai kodėl 
negalėtų pasirodyti piktoji dva 
šia?— žmonės kalba.

Ir štai Prancūzijoje, kur sa
koma, kad “Dievas gyvena,” 
pasirodo, sau būstinę pasirin
ko ir velnias.

Pirenėjų kalnų pašlaitėje, 
Carcassono pietuose, Machorre 
kaimely, viena mergaitė, kaip 
ir ta piemenėlė, kuri Lurde 

.matė šv. Mergelę, tvirtina:
“Aš mačiau velnią.”

Ir* visa Encely šeima penkias 
dienas pergyveno didžiausią 
baimę, nes visą laiką nuošalia
me kalnų ūky dėjosi keisti 

Jykai.
Velnias tikrai pasirinko 

togią vietą. Aplink šį ūkį
keletą mylių niekas negyvena 
šiame ūkyje gyvena aštuoni 
žmonės, kurie naktį miega vie
name kambary. Vėliausiai jie 
buvo likę tik septyni. Antrasis 
sūnus mirė trumpai sirgęs ir 
po jo mirties šiame ūkyje tuo
jau pradėjo vaidintis.

ši keista istorija prasidėjo 
tada, kai jaučiais traukiamas 
vežimas, klimpdamas į purvą 
iki ašių, nuvežė

— Ar jis buvo 
paklausė vėliau žmonės 
gaitę.

Jis buvo apžėlęs, kaip 
lys.

Jis sustojo priešais ją 
žingsnius.

—Vienas tavo brolių yra mi
ręs, — pasakė jis jai.

barzdotas?
mer-

gyvu-

per 3

vandeniu, 
švęsto 

klebonas matė 
dalykus.
dieną visi tie 
išnyko.

da-

pa
per

į kapus numi-

motina ant 
keistą, panašų

Grįžus namo, 
veidrodžio rado 
į kryžių ženklą. Ji su skuduru 
nušluostė veidrodį, bet ženklas 
vėl .pasirodė. Tuo pačiu laiku 
vyresnioji duktė Margarita ant 

Sangų rado panašius ženklus 
nubraižytus. Ji- irgi bandė nu
valyti, bet ženklai iš naujo pa
sirodydavo.

Vėliau buvo dar baisiau.
Pradžioje žirniai, buvę puo

de, pasipylė po pirkią. Jie ne- 
riedėjo, bet nukritę ant grin
dų sustojo, lyg prilipę.

Jaunesnioji mergaitė Denise 
nuėjo atsinešti vyno iš rūsio. 
Pakeliui jai viena bonka iškri
to. Kitą dieną ją rado daržinė-

- je.^^" ' -/ z
Nuo to laiko kiekvienas šei

mos narys pradėjo matyti keis 
tus dalykus. Visi šie dafykai 
dėjosi 14 metų mergaitės De
nise akivaizdoje, kuri, priešin
gai kitiems šeimos nariams, 
grubiems jų veidams, turėjo 
švelnius vaikiškus veido bruo
žus.

Naktį ji neramiai miegojo 
ir blaškėsi.

Kitą dieną? ganydama avis 
kalnuose, ji pamatė ateinant 
žmogų, kurio niekad šioj apy
linkėj nebuvo mačiusi. Jis bu
vo juodai apsirengęs, mūvėjo 
raudonas pirštines, ir dėvėjo 
plačiais bryliais skrybėlę. Ypač 
buvo keista jo barzda.

(VIENYBĖS KORESPONDENTAS LONDONE)

jis įdavė 
degtukus,

šalia na- 
laiminga.

tuojau 
pradė- 
Niekas'

— Bet tu nežinai, kas jį pa
siėmė. Per antrąją nelaimę tu 
sužinosi. Tu turėsi idėją, kuri 
tave neapgaus.

Paskui jis staiga dingo.
Kitą dieną šis nepažįstama

sis vėl jai pasirodė, šį kartą ji 
nematė jo ateinant, bet staiga 
jis priešais ją pasirodė. -

— Aš esu velnias, — nori su 
manim eiti?

— Kur?
— Į pragarą.
— Ne, aš nenoriu!
Prieš dingdamas, 

jai du pėdos ilgumo 
sakydamas:

— Padėk kiekvieną 
mo durų ir tu busi
Paskui jis staiga dingo.

Apie tai apylinkėj 
pasklido kalbos ir į ūkį 
jo plaukti smalsuoliai,
nenorėjo tikėti. Vienas 'radijo 
mechanikas ispanas, panorėjo 
pats pergyventi tas “baikas,” 
kaip jis sakė.

— Visa tai yra apgavystė.
Jis netikėjo šioms šėtoniš

koms istorijoms. Jis įėjo į pir
kią ir, atsisėdo nugara prie 
pečiaus, ironiškai tarė:

— Jei čia tikrai kas nors de
dasi, aš irgi norėčiau pama
tyti.

Staiga visi išgirdo smūgį ir 
Andre Croz išbalęs pašoko nuo 
suolo. Dvasia parodė savo bu
vimą. Svečias, sėdėdamas per 
sprindį nuo sienos, gavo stiprų 
smūgį į užpakalį.Vėliau, kai jis 
buvo atsistojęs, kažkas prašvil
pė pro jo nosį. Tai buvd' ilgas 
peilis su raudona rankena 
prieš taį gulėjęs, ant stalo, šį 
kartą svečiai buvo įtikinti. Bet 
svarbiausio jie dar nebuvo ma

Kažkas paklausė:
— Denise, kur tavo žiedas? 

. žiedas tikrai ,buyo dingęs 
nuo mergaitės .piršto.

—Jeigu taip, tai imk ma
no, pasakė dėdė. Pažiūrėsim, 
ar jis tau tiks.

Jis savo vedybinį žiedą už
movė jai ant piršto, liepė su
gniaužti kumšty ir laikyti ant 
stalo. Visi nustebo, pamatę, 
kaip ranka išsitiesė ir žiedas 
nuslinko nuo jpiršto. Netrukus 
žiedas pasirodė /ant- kitos ran
kos piršto. Denise tvirtina, kad 
pirštas išsitiesęs prieš J°s va
lią. ?

Kiek vėliau į ūkį atėjo vietos 
parapijos klebonas su zakristi
jonu, giedodamas psalmes ir

Kaip “laisvės traukinys” pralaužė geležinę uždangą? (1)

AREŠTUOTAS, BET ‘LAISVAS’
“Slaptoji policija nori, kad jūsų areštas Įvyktų visai nepastebėtas” 

Už “laisvę” siūloma bendradarbiauti ir išdavinėti draugus < 
— Organizuojamas pa bėgimo planas

Pereitais metais rugsėjo 11 d., kaip visi prisimena, į vaka
rų Vokietijos Selb-Ploesberg stotį atėjo iš Čekoslovakijos trau
kinys, kurio niekas nelaukė, su sovietiška žvaigžde. Pragos-Asch 
ekspresas su trimis vagonais pralaužė geležinę uždangą. Tarp 
“laisvės traukinio” keleiviai buvo tik mažas " skaičius žmonių, 
kurie suvaidino pabėgimo vaidmenj, kiti keleiviai, lipdami į trau
kini, visai nežinojo, kad pergyvens nepatikėtiną avantiūrą.

Šj pabėgimą paruošė keli čekų rezistencijos organizacijos 
nariai, kurie buvo grasinami slaptosios čekų policijos, būtent: 
stoties viršininkas Truska, daktaras Jaroslav Svec, archtektas 
Jarda Loskot ir studentas Rene Skalsky. Atsidūrę saugioje vie
toje jie papasakojo visą istoriją, 
dame spausdinti Vienybėje.

Pereitais metais rugsėjo 3 d. 
9 valandą ryte viena Asch li
goninės tarnautojų įėjo į dak
taro Svec kabinetą.

— Daktare, yra du asmenys, 
kurie jus laukia koridoriuje...

—t Tai kas? Nuveskite juos į 
laukiamąją salę.

— Tai nėraTigonys. Jie nori 
jus matyti asmeniškai...

Daktaras Svec pakėlė akis.
— Įveskite juos čia.

SLAPTAS AREŠTAS

kurią nuo šio numerio prade-

laiku jis parodė 
kurioj raudonom 
atmušta “Statni 

(slaptoji 
Vienas jų 

ins- 
tuoj

jūs,

Daktaras Svec, Asch ligoni
nės direktorius, kartu buvo 
ekspertu prie Egerio tribunolo.

— Daktaras Svec?— paklau-

sė įėjęs vienas iš dviejų nepa
žįstamųjų.

Tuo pačiu 
savo kortelę, 
raidėm buvo
taj na pespeenost
valstybės .policija), 
pamatęs, kaip Svec ranka 
tinktyviai siekė stalčiaus, 
atkišo į jį savo revolverį:

— Mes manome, kad
daktare, būsite protingas ir 
nedarysite kvailysčių. Valsty
bės slaptoj policija nori, kad 
jūsų areštas įvyktų nepastebė
tas. Už penkių minučių jūs 
vienas sėskite į savo automo
bilį ir važiuokite Eger link.

krapy damas švęstu 
Bet velnias nepabūgo 
vandens ir pats 
dedantis keistus 

Tik į penktą 
keisti reiškiniai

šiuo metu Machorre ūkyje 
ramu, bet drama tęsiasi.

Kad mažosios Denise sutik
tas • nepažįstamasis su raudo
nom pirštinėm yra velnias, ar
ba jos vaizduotės padarinys, 
tai nesvarbu. Visi laukia ant
rosios nelaimės, kurią velnias 
žadėjo. Bet ir tai dar ne vis
kas.

Blogiausia, kad mažoji De
nise kaimiečių akyse tapo bur
tininke.

Viduramžiais ji būtų buvusi 
sudeginta ant laužo, šiandien 
Prancūzijoje jos niekas nede
gins, bet tamsūs kaimiečiai 
šnairomis į ją žiūrės. Ar vel
nias ten tikralbuvo, nesvarbu, 
kaip rašo prancūzų žurnalas 
Paris Match, bet mažoji Deni
se įvelta į šią istoriją.

Dar tebėra fenomenų, ku
riuos vieni vadina stebuklais, 
kiti šėtono pasirodymais. XX 
amžiaus mokslas privertė pri- 
žinti tai, kuo XIX amžiuje ne
norėta tikėti. Deja, dar ne vis
kas išaiškinta.

Pirmą kartą po karalienės 
Viktorijas mirties, t2 metus 
praslinkus, Londono gatvėse 
girdėjosi: “Tegyvuoja karalie
nė! Tegu Dievas saugo kara
lienę!”

Londoniečiai tą dieną už
miršo mirusį Jurgį VI ir skubi
nosi sveikinti naująją karalie
nę.

Iš viso retai kada Londonas 
buvo matęs gatvėse tiek žmo
nių, susirinkusių pažiūrėti Eli- 
zabetos priesaiką prieš du šim
tus lordų, kurie sudaro priva
čią tarybą. Pagal tradiciją ši 
kartą Elizabietos vyras kuni
gaikštis Edimburgas jau ėjo 
per per keletą žingsnių užpa
kaly, ųes dąbar jis Anglijoje li
ko tik pirmuoju pavaldiniu ka
ralienės.

“Anglija, yra pasakęs vienas 
istorikas, niekad nebuvo tiek

Elizabeta II 
didelė ir galinga, kaip kara
lienių valdoma.”

Ar tas reiškia, kad. šeštoji 
Anglijos karalienė ir antroji 
tuo pačiu vardu, kuri sėdasi į 
sostą tokioj pat jaunystėje 
kaip ir didžioji Elizabieta, ku
ri mirdama 1603 metais davė 
savo vardą “elizabetinei epo- 
kai,” arba Viktorija^ kurios 
Anglija niekad negalės užmirš 
ti, dauvusi Anglijai tokią galy-

Pirmoji Anglijos karalienė 
Jane Grey (1553)

Karalienė Viktorija

Elizabietai įžengus į Saint 
James rūmų salę, du šimtai 
lordų jai nusilenkė beveik iki 
žemės ir ji aiškiu balsu pareiš
kė,-jog priimanti pareigas, ku
rias jai uždedanti karūna ir 
prisiekė jais, pildyti.

Aplink rūmus .publika neri
mavo. Daugelis čia buvo atėję 
nuo anksyvaus ryto, kad galė
tų vėliau savo vaikams pasa
kyti, jog buvo liudininku, kai 
Elizabeta buvo paskelbta ka
raliene.

-Ne. Sį kartą Elizabieta II ne
bebus imperatorienė viso pa
saulio. Pirmą kartą nuo 1876 
metų ji nenešios Indijos impe
ratoriaus titulo. Du paskuti
nieji karai subankrutino Ang
lijos imperiją, kurioj Viktori
jos laikais saulė niekad nenu
sileisdavo. Jeigu ji norėtų val
dyti kaip Viktorija, turėtų at
gauti tas teises, kurias po tru
putį praradot/’.Eduardas VU, 
Jurgis V ir vėliau Jurgis VL

Policijai pradėjus minią 
stumti toliau nuo rūmų ribos, 
kurią žmonės jau seniai buvo 
peržengę, prasidėjo tikros 
grumtynės. Trys moterys, iš
vargusios nuo ilgo stųvėjimo 
apalpo ir teko matyti labai re- . 
tą Londone atsitikimą, londo- 
niečiai susikibo su savo “bob
bies” (policininkai).

Bet pasirodžius garbės sar
gybai, visi nutilo ir sužiuro f 
balkoną. Mušant vienuoliktai 
valandai, didžiojo balkono du
rys atsivėrė ir Londonas pa^ 
virto į tikrą viduramžio mies
tą, nes tiek karališkasis mar
šalka Norfolko grafas, tiek ki
ti jo palydovai pasirodė auksu 
išsiuvinėtais rūbais, kaip-^ne- 

viduramžių laikais'
ęrkestrui pradėjus groti, vi

sos Vėliavos, nuleistos prieš tai 
gėduiai, pakilo, nes negalima 
tą dienąą gedėti, kada paskel
biama rhttrja karalienė.

žmonės užmiršę nuovargi iš 
visų plaučių rėkė: “Tegu Die
vas globoja karalienę!

Karalienė Mary I

Didžioji Elizabeta viešpatavu
si 45 metus Karalienę Ąnne

Sustokite Kasiau miškely. Ten 
mes jūs lauksime. Nebandyki
te bėgti, tas jums tik sudarys 
nemalonumų.

Svečiai išėjo.
Daktaras Svec pakėlė tele

fono trūbelę, bet tuojau ją vėl 
padėjo. Atidaręs stalčių, pasi
žiūrėjo į revolverį... ir vėl už
darė. Paskui priėjo prie lango. 
Gatvėje priešais ligoninę vaik- 
čiojo du vyrai.

Pagaliau Svec pasiėmė skry
bėlę.

— Šiandien aš nežiūrėsiu li
gonių, turiu skubiai išvykti, — 
pasakė jis tarnautojai.

Už pusvalandžio jis sustab
dė savo automobilį nurodytoje 
miške vietoje. Nei žodžio ne
sakydamas, jis persėdo į polici
jos automobilį, davėsi uždeda
mas ant rankų apyrankes ir 
juodus akinius, kad 
būtų pažįstamas,
“GERAI, AS DIRBSIU

Tardymas policijoje
aštuonias valandas. Priešais jį 
sėdėjo aštūoni slaptosios poli
cijos nariai.

— Daktare Svec, mes jau sc-

sunkiau

JUMS”
užsitęsė

niai -įtariame jus palaikant ry
šius su slaptomis antivalstybi
nėmis organizacijomis.

— Prašau įrodyti, — sušuko 
Svec, bandydamas vaidinti nie 
ko nežinantį.

— Jūs buvote neatsargus, 
daktare. Jūs padėjote kai ku
riems valstybės priešams. Prieš 
tribunolą jūs padarėte klaidin 
gą ekspertizą... Bet mes jums 
duodame dar progos pasilikti 
laisvu. Tai yra, mes galėtume 
jus palikti laisvą, bet jūs turi
te duoti įrodymų... drauge 
Svec.

Staiga vyriausiojo komisaro 
Ivan Prdelka balsas sušvelnė
jo.

— Jūs turite dirbti mums. 
Jūs tai galite... Būtinai reikia, 
kad jūs pasidarytumet mūsų 
bendradarbiu, drauge Svec. Jūs 
ilgą laiką dirbote su UNRRA ir 
turite draugų užsienyje. Gali
ma būtų, sakysim, jus pasiųsti 
ir į užsieni, trumpam laikui, 
bet prieš taj jūs turite duoti 
mums įrodymų.

Per tas aštuonias valandas, 
kol tęsėsi tardyymas, jis laikė
si kietai.

— Gerai, — sušuko komisa
ras. — Mes turime ir kitus me
todus, priversti jus bendradar
biauti. Bet pirma apie tai pa
galvokite. Mes duodame jums 
laiko iki rugsėjo 12 dienos. 
Jei...

Dr. Svec pasikėlė.
— Aš apsigalvojau. Jei poli

cija man įsako jai dirbti, aš 
dirbsiu.

Ir tą vakarą kaip geriausi 
draugai jis atsiskyrė su komi
saru Prdelka, kuris net asme
niškai teikėsi palydėti iki’ na
mų.

Bet Svec neėjo miegoti, o 
tuojau tą patį vakarą nuvyko 
pas Eger stoties viršininką Ka
rei Truksa, su kuriuo palaikė 
rezistencijoje artimus ryšius. 
Sis jau ruošėsi eiti namo.

’ — Aš turiu su tavim pasi
kalbėti, — pareiškė jis.

— Kas yra?
— Aš turiu bėgti. Ir kaip ga

lima greičiau. Šiandien mane 
buvo suėmę ir, jei aš buvau pa
leistas, tai tik dėl to, kad pasi
rašau. Tu supranti?...

Stoties viršininkas puikiai 
suprato.

— Taip, reikia, kad tu galė
tum kuo greičiau pabėgti.

— Ar negalėčiau pasinaudo
ti prekiniu traukiniu, kai.p da
rėme su kitais?

— Ne. Sis kelias jau užkirs
tas. Ne taip seniai M. iš mūsų 
grupės, kuris turėjo pereiti sie
ną, pasislėpė garvežio anglių 
vagone. Bet tą dieną mechani
kai pasikeitė ir naujas mecha
nikas buvo komunistas. Nelai
mingasis buvo suimtas ir dabar 
policija atidžiai seka visus pre 
kinius traukinius.

Truksa, kuris irgi jau vieną 
kartą buvo sulaikytas, buvo 
panašioj padėty.

— Gerai daktare. Mes rasi
me būdą pabėgti, nes ir aš pa
našioje padėty. Aš irgi turiu 
bėgti.

PABĖGIMO PLANAS .
Svec nustebęs pakėlė akis.
— Taip. Jie manęs dar antru 

kartu nesuėmė, bet tai gali ne
trukus įvykti. Užvakar vienas 
iš mūsiškių, kuris dirba tribu
nole, įspėjo, jog ruošiasi mane 
suimti. Gal būt, tas dar užsi
tęs’Savaitę, bet iki to laiko rei
kia ir man iš čia dingti.

— Ką mes' darome? . .
— Aš manau, kad mums rei

kia bandyti prasivežtį sieną su 
prekiniu vagonu ir vienu gar
vežiu. Tam aš turiu sudaręs 
planą jau seniai. Jo niekad ne
siėmiau vykdyti, nes jį galima 
bus padarytį tik vieną kartą ir 
rezervavau tik labai svarbiam 
įvykiui. Sį kartą be mūsų dar 
yra' kiti, kuriuos reikėtų paim
ti. Aš galvoju apie Jardą ir 
Renę, kurie ilgiau nebegali 
slapstytis.

Vidurnaktį abu apleido stotį.
Saugumietis Vlasta Dvorsy, 

kuris budėjo, prie stoties, pa
sižymėjo į savo knygutę. Jis bu 
vo patamsy, bet Truksa su 
Svec jį pastebėjo.

— Tai mums žada nelaimę.
— Visai ne, — juokdamasis 

pasakė Svec. — Jie žinojo, kad 
aš pas tave eisiu. Ir juo daž
niau aš pas tave lankysiuos, 
tuo geriau.

Sekančiame numery: NUMI
RĖLIS TEBEGYVENO PRA
GOJĘ.
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KRYžfo
Nugalėta ir sąjungininkų jė- 
m is sutramdyta Vokietija, 

septyneriems me- 
kelia nerimą, orga- 
laisvąjį pasaulį, 
reikalavimų į Saaro

nepraėjus 
tams, vėl 
frizuojant

Po jes
kraštą, po norėjimo įeiti į At
lanto są.ungą, štai dabar Ade- 
naueris pradeda šantažuoti: 
“jei nepadarysite tai ką aš no
riu, kreipsiuos i Maskvą”. Tam 
grąs nimui patvirtinti, Bonnos 
parlar rntas net priėmė naują 
y Ir tymą dvi Vokietijos suvie- 
riįimo...

Niekas nežinome ir turtūt 
nebesuūnosime, kuri buvo tik
roji Lietuvos valstybės nepri
klausomybės diena.

Ta "diena” skęsta mūsų tau
tos senosios istorijos glūdumo
se. Karalių Mindaugą laikome 
pirmuoju Lietuvos valstybės 
kūrė. u. Bet lietuvių tautos 
gentys ir prieš jį gyveno per 
daugelį šimtmečių. Jos nebu
vo svetimų pajungtos, gyveno 
laisvos, tvarkėsi pagal savo bū
dą ir sąlygas. Lietuvos valsty
bės, bent jos paskirų genčių ir 
provincijų “nepriklausomybės 
pirmoji diena” mums nežino
ma ir greičiausia tokios “die
nes” nei būti negali. Tokios 
dienos beturi visos labai senos 
tautos.

Vasario Šešioliktoji yra la
bai jauna data. Ji nereiškia 
Lietuvos valstybės nepriklau
somybės įkūrimo. Ji žymi tik 
senosios Lietuvos valstybės 
nepriklausomybės atstatymą, 
rusų okupacijos šimtmečiui pa
sibaigus. Kaipo tokia, naujo
sios Lietuvos Respublikos gy
venime jj yra ir pasiliks pati 
žymiausioji data ir turiningiau 
šieji šventė mūsų la kų lietu
viams.

Rašo BRONYS RAILA

tautos dvasinė įr fizinė stipry
bė niekad nepabėga iš savo 
gimtojo krašto, — ji visuomet 
yra Tėvynėje, ir ji vienintelė 
sudaro garantiją naujai nepri
klausomybei atstatyti, sunkiau 
šiai laisvės kovos daliai pakel
ti. Bet mes, tarsi kažkokio 
tvaiko pagauti, užsienyje da
rome žaidimą ir jam pavadin
ti net naujus, keistus žodžius 
išgalvcjame. Sugalvojome, jog 
iš_ čia vadovaujame ir vado
vausime Lietuvos išlaisvinimui. 
Sugalvojome “vadovaujančius 
veiksnius,” kalbame apie “va
dovaujantį išlaisvinimo 
bą,” kartais J vadiname
“kova"... Net neparausdami 
linksniuojame tuos “išlaisvini- 
nimui vadovaujančius veiks- 

” tarsi geriausi tautos vai

dar

nius

sai aišku, jie tai daro su min
timi, kad mūsų tautinių, vals
tybinių, diplomatinių, rezisten 
cinių jėgų dezorganizacijai, 
skaldymui ir neleistinam inkri
minavimu! turėtų būti ima
masi stabdančių priemonių. 
Tik tie, kuriems ši “valdančio
ji padėtis,” matyt, patinka ar 
yra kokiais nors, sumetimais 
naudinga, dar tebetvirtina, jog 
viskas tvąrfcoj, saugok Dieve 
nereikia . jokių reformų, tik 
mes vieni žinome, kaip vado
vauti ir vaduoti.

Tą puikybes skraistę vertėtų 
nusimauti nes ją vistiek skau
džiai nuima patsai gyvenimas.

Jis parodo žaizdas, ir tai nė
ra linksma. Kad nėra suprati
mo ir noro gydytis, tai jau 
tikrai liūdna. O savo prisidary
tas bėdas ir tautinių , ėgų de
zorganizaciją mėginti suversti 
kitiems, yra neteisinga ir visai

kai Tėvynėje nei laisvino, nei ’ negražu. Vienybę ardo ne tie, 
kovojo ,nei gali vadovauti. 
Tirsi jie ir vėliau, lemiamą 
valandą, nei nelaisvins, nei ne- 
vrdues. Tarsi ne mes jiems tu
rėjome ir dar turėsime padėti, 
bet jie privalo mūsų valdžios 
ambicijoms tarnauti ir būtinai 
mūsų vadovavimą —pripažinti. 
Ar negalima dėl to nuolat ty
lėti?

LIETUVO S LAISVINIMO DARBUI

Amtrikai sunku suprasti, 
k.yra didelis antogonnmas 
hurepoje, tiek tarp didžiųjų, 
tiek tarp mažųjų, vaistyb.ų 
Per š’m mečius tarp Prancūzi
jos įr \okietijcs nebuvo ramios 
valandėlės.'

Be.t Amerika mano, kad vis
kas tas paliko praeity, jau bus 
užmiršta JEuropa gali sukur
ti Jungtinešž^Falstybes. '

Kad Ein^pbs armija būsian
ti geriaųsžft|jpagrindu tokiai fe
ll ratinei Europai.

Tačiau
/ sai ki-a:p 
. Kodėl?

Lietuvos Valstybės Taryba, 
paskelbdama nepriklausomybės 
atstatymą, atliko istorinį ir 
šventą aktą. Bet su tuo popie- 
rio gabalu Lietuvos valstybė 
dar neatsirado. Nebūtų ir atsi
radusi, jei ne visų tautiečių pa
stangos, pasiaukojimas ir va
lia Prezidento Wilsono paskelb
tieji tautų apsisprendimo dės- • 
riai mums būtų ir likę negyvo
mis raidėmis, kaip ir šiandien 
gėdingai buvo paniekinti viso
kiu. Atlanto čarteriai...

patys europiečiai vi- 
žiūri.

Dėl to, kad jie gerai žino, 
k?ip sunkįaį visa tai realizuo
jama. Nežiūrint didelio pavo
jaus iš Rytu, Vckietija pasilie- 

/ ka ugnis kalniu iš kurio . kiek
io vien u mementu galės pradėti 
l.vtržJis karšta lava.

Ar per paskutinius dvide
šimt me.ų įsuropa nepergyve- 
r.o du karus vien dėl Vokieti- 

'< jos kaitės? • •
Versalio suis buvo uždė- 

r jusi imperiaiistinti Vokietijai 
į ptrc.gą. atstatyti Europoj griu- 
? vėsius, kuriucs pridarė jos 
t Lt ichswehras, nusiginkluoti ir 
t'gerbti naujas Europas sienas, 

sukurtas tuo pagrindu, kad 
’/kiekviena tauta turinti teisę 
J pati apsispręsti.

Po dešimties metų Vokietija 
sulaužė šią, ^sutartį, atsisaky- 
dema mokėti reparacijas. Po 
penkiolikos metų, apgaudama 
visas kontroles, pradėjo gink
luotis, o po dvidešimt metų 
pre dėjo stumti iš kelio visus, 
kurie kliudė jos imperializmui.

Lietuvos nepriklausomybę rei 
■kėjo iškovoti. Tai padarė mū
sų kariai savanoriai. Poetai ir 
laikraštininkai “prikėlė tautą 
iš miego,” politikai ją subūrė 
ir valstybiškai įsąmonino, ka
riai savanoriai savo krau u ir 
drąsa žodžiams ir svajonėms 
suteikė kūną. Valstybės nejku
riamos vien gerais; norais ir 
net pinigais. Ir'žydų didelis pi
nigas nebūtų patsjvienas įkū
ręs Izraelio, jei jų laisvės ko
votojai toje žemėje nebūtų au
koję kraujo.

Nebus kitaip ir su mumis, 
kai vėl ateis laikas ir sąlygos 
antrą kartą atnaujinti 'Lietu
ves valstybės laisvę. Net jei ir 
kitį perblokš kada bolševizmo 
imperiją, mūsų tauta tik tada 
gaus laisvę ir mūsų valstybė 
bus visų pripažinta, kai mūsų 
tautos vaikai savo gimtinėje 
žemėje pirmiausia patys pa
ims vairą i rankas. O kad jį • 
paimtų, turės turėti valią, su
pratimą ir tinkamą pajėgą. Už 
laisvės teisę reikės kovoti ir 
ryžtis didelėms aukoms.

Yra kiek liūdna, kad mes, 
išblaškyti ar sau nuo seniau į- 
sikūrę užsieniuose, ne sykį pa
mirštame, jog pati didžiausioji

Amerika iki agrc- 
prieš Lenkiją nie- 
žinoti. Kada pir-

Anglija ir 
sijos dienos 
ko nenorėjo 
mą kartą vokiečiai Centrinėje
Europoje parode savo nagus, 
prancūzai norėjo atgal oku
puoti Reiną, bet anglai pasi
priešino... 1940 metais vokie
čiai okupavo Prancūziją, ir ji 
turėjo keturis metus laukti kol 
anglai su ameriikečiais ją išva
duos.

Washingtonass šiandien 
tikį į vokiečių pavojų. Bet 
niau irgi niekas netikėjo.

“Weimaro Vokietija, tai 
kaizerinė Voiketija-”

Šiandien sakoma:
“Bonnos Vokietija, tai 

hitlerinė!”
Bet kas gali garantuoti,

rytoj Vokietijoj nebus tokia 
kokia buvo vakar?

nc- 
se-

ne

nc

kad

vo- 
ar-

ša

šiomis dienomis Lisabonoj 
susirenka Atlanto taryba, kuri 
turės galutinai nutarti dėl 
kiečių dalyvavimo Europos 
mijoje. ,

Vokietija turi dalyvauti,
ko visi, bet... jai negalima leis
ti pas save gamintis ginklus.

Ga! būt, tai yra geriausia iš
eitis. nes" Vokietija be ginklų 
arsenalo nesudarys pavojaus 
vakarų valstybėms.

Tačiau ne visi tos nuomo
nės. Lisabonon suvaJavę kariš
kiai stovi kryžkelėje.

Pelitinių emigrantų galvose
na sirginėjo kelis metus ir 
šiandien serga gal sunkiausiai. 
Ir todėl pats laikas galvoti apie 
nueito kelio reformą.

Tautos Fondo Valdytojas sa
vo atsišaukime į brangiuosius 
tautiečius, prašyd^mis Vasa
rio Šešioliktosios proga dau
giau aukoti tautos laisvinimo 
reikalams, tarp kitko pažymi, 
kad “laikini nesutarimai mūsų 
kovos vadovaujančiame orga
ne, VLIKe, neišlyginti,” o taip- 

. gi Vliko ir pasiuntinių “santy
kiai,” esą, teikia progą kitiems 
“mūsų jėgas skaldyti,” ‘,‘puose- 

. lėti asmenines ar grupines vil

kurie reikalauja vieningo dar
bo, išmintingo bendradarbia^ 
vimo, mūsų realios būklės duo
menimis pagrįsto veikimo, o 
Qe svajonėmis ir ambicijomis 
ant mėnulio. Nebus ginču dėl 
Lietuvos laisvinimo ir talkinin 
kavimo lietuvių rezistencijai, 
kai įvairūs valdytojai peranks- 
tr nesistengs valdyti, o daugiau 
galvos ir aukos, kad Lietuvos 
vaikai galėtų laisvą valdymąsi 
pasiekti, kad užsieniuose sve
timieji mūsų bylą geriau su
prastų ir įsitikintų, jog mes 
mokame ne tiek žodžiais žais
ti, kiek valstybiškai galvoti ir 
suderintai dirbti.

Vasario Šešioliktoji yra die
na, kuri įgalins ryškiausiai pri
mena daugelį dėsnių, kuriais 
yra grindžiamas nepriklauso
mybės kelias. Primena ir dau
gelį negerovių. Kaip anuomet 
užsienio lietuviai ruošėsi pa
dėti Tėvynei, taip ruoškimės ir 
šiandien. Kaip anuomet jie 
Amerikos lietuvių seimuose ir 
Petrapilio seimuose barėsi ir 
skaldėsi, taip, deja, skaldomės 
mūsų daugelis ir dabar. Kaip 
tuo skaldymusi jie anuomet 
silpnino bendrąjį tautos pajė-

Kam versti bėda kitiems ar 
taip vaikiškai inkriminuoti ki
tus “jėgų skaldymu,” kai pačio 
VLIKo grupiniai “laikini nesu- * gumą, taip, deja, jį silpniname 

.tarimai” ir mūsų tautinių bei 
valstybinių jėgų skaldymas pa
siekė tokio laipsnio, jog bud-

- resnieji tautiečiai spontaniš
kai ėmė kelti balsą: — ar nesi
liausite, ar bent kartą susitvar 
kyšite? Pagaliau, kokie nieka- 
dėjai ta “proga” naudo, asi? Pa 
skaitykite, Valdytojau, laikraš
čius ir įsitikinsite, kiek straips 
niu ir protesto rezoliucijų bei 
kitokių pareiškimų ten kone 
nuolat mirga. Juos pasirašo po 
dešimtį ir daugiau įvairių or
ganizacijų, draugijų, net poli
tinių partijų (įeinančių ir į 
VLIKą),^ pasirašo nusipelnę 
mūsų valstybei ir rezistencijai 
asmenys, gal nedaug menkesni 
už pačius valdytojus.

Ar tai jie daro vienybės ardy
mo mintimi ir viltimi? Ne, vi-

ir mes dabar. Bet Tėvynėje, vy
rai tada vieningai griebėsi už 

. ginklų ir Laisvę įstiprino. Ti
kiu, tą patį’■’dar padarys Tėvy
nės vyrai' ir šokantį kartą. O 
mums, kurie’ dabar garsiai skel 
blames'-' esąr “vadovaujantieji 
veiksniai”, gal bus kiek ir gėda, 
nes kelis metus skaldėme, kon
kuravome, diskriminavome, <au 
kas rinkome; bet Tėvynės re
zistencijai nei sulūžusiu centu 
nepadėjorūe^•-kai tam buvo ir 
progos. ;ir būdų, ir žmonių, ku-' 
rie nepagailėjo savo gyvybės.

Tebūnie gyva mūsų tarpe dr. 
Basaniauš dvasia! Ir neuž
mirškime dr. Kudirkos gies
mės žodžių':' — Tegu Tavo vai
kai eina vien takais dorybės, 
tegu dirba Tavo naudai ir žmo 
n iii gėrybei...

Napoleonas Lietuvoje (Z)

PAVERGTA TAUTA NETURI
. PASIKLIAUTI UŽSIENIO PAGALBA

dėjo spinduliuoti liberalinės 
. idėjos, grasinančios visokiems 
sostams.

tautą... ir pilnai užjaučiu

lenkų emigrantai 
jų kraštai nega- 
nepriklausomybės 
pagalbos. Bet ta

Tuoj po sietuvos —.Lenkijos 
padalinimo, 1795 metais į va
karų Europą pasitraukė dau
guma kcvo.usių už nepriklau
somybės atstatymą.

Visi emigrantai pradėjo gru
puotis Paryžiuje, jau tada bu
vusiu tapęs laisvės žydiniu.

Lietuvių ir 
įsitikino, jog 
galės atgauti 
be svetimųjų
jų išsilasvinimo kova jau tais 
laikais, kaip ir šiandien nebu
vo vieninga, dėl skirtingų po
litiškų pažiūrų. Vadavimas vy
ko didžiausiame chaose. Kai- 
kurie emigrantai manė, jog 
Lenkiją ir Lietuvą galima bus 
atstatyti tik įvykdžius krašte 
sukilimą, padedant Turkijai ir 
Švedijai, kiti galvojo apie 
siją ir tik mažas skaičius 
Prancūziją.

Labiau pramatantieji
kius patriotai suprato, kad pa
togiausios sąlygos Lietuvos — 
Lenkijos valstybės atstatymui 
galės kilti tik Europoje vyks
tant dideliam perversmui. Ir 
šį perversmą galės sukelti tik 
Prancūzija, iš kurios jau pra

Prū 
apie

lvy-

PIRMASIS LIETUVIŲ 
KREIPIMASIS j NAPOLEONĄ

Tuo metu Europoje kaip tik 
pasirodė naujas žmogus, kuris 
vienas savo genijališku protu 
galėjo pakeisti visą Europą. 
Sis žmogus vadinosi generolas 
Bonapartas. Emigrantai tuoj 
pasistengė sueiti su juo į kon
taktą ir jį suinteresuoti Lietu
vos — Lenkijos likimu.

Lietuvių didikas Mykolas O- 
ginskis iš Konstinopolio para
šė 1796 metais Bonapartui, tuo 
laiku buvusiam Italijoje pran- 
zūzų armijos vyriausiam vadui, 
pilną entuziazmo laišką, pra
šydamas būti lietuvių —- lenkų 
gynėju. Taj buvo pirmasis lie
tuvių — lenkų atsišaukimas, 
kurį Bonapartas gavo.

Susipažinęs su laišku, Bona
partas pasfšbukė vieną iįftvo 
štabe karininkų lenkų kilmės 
Sulkcwski ir parodė jam laiš
ką:

— Ką aš turiu atsakyti? Ką 
aš galiu pažadėti?... Aš myliu

j ūsų 
padarytam neteisingumui, ku
rį ji turi šiandien pakelti... 
padalinimas buvo neteisėtas ir 
niekas negali jį palaikyti... 
Bet... lenkai ir lietuviai neturi 
pasikliauti vien užsienio pa
galba... Tauta, kuri buvo pa
vergta savo kaimynų, 
prisikelti tik su ginklu 
Je.

Tokie buvo pirmieji 
parto žodžiai Lenkijai 

■ tuvai.

tegali 
ranko-

Bona- 
ir Lie-

STEIGIAMI LEGIJONAI
Juose nebuvo didelių paža

dų, bet jie turėjo magišką 
reikšmę visai tai herojiškai 
epopėjai, kurį vėliau prasidėjo. 
Ir galima drąsiai tvirtinti, jog 
Napoleonas Bonapartas, busi
masis imperatorius, suvaidino 
didelį vaidmenį Lietuvos—Len
kijos ateityje.

Emigrantai pasiliko prie tos 
minties, kad savo tėvynę jie 
galės išlaisvinti tik su ginklu 
rankoje, ateidami iš Prancūzi
jos. Tuoj buvo sudarytas pro
jektas įsteigti lenkų legijonus,

pasikalbę j.ir o su L. Rezistencinės Santarvės V. Komiteto nariu Drunga 
pasakyti, kad ligšiolinė yiiįco 
veikla bendrų lietuviškų reika
lų aspekte būtų buvus patqn-. 
klnama. .. . 1 J J.

; . j

—Kas reikalinga daryti, kad 
apjungus visus vadavimo dar
bui? • ■f :

Pirmiausia, reikia siekti vi
sus apjungiančio lietuviško 
centrinio organo sudarymo, 
kurio lietuviška visuomehė už
sieny kaip tik ir pasigenda. 
Mano nuomone, visas Lietuvos 
laisvinimo pastangas apjun
giančio organo sudarymas tu
rėtų išeiti iš plačios lietuviškos 
užsienyje konferencijos, kurio
je be egzistuojančių politįnįių 
partijų ir ' rezistencinių orga
nizacijų, turėtų taip .pat daly
vauti aktyviai besireiškiančios 
visuomenės organizacijos/ To
kio centrinio organo - veikla 
galėtų būti sėkminga, nes >jo 
nariai būtų įpareigoti’ visuo
menei labai gyvu atsakomybes 
ryšiu. Vilkui šios ypatybės la
bai trūksta ir tai nenuostabu, 
nes pa v. Vlike yra pora atsto
vų, kurie atstovauja organiza
cijas, -nustojusias veikti - jau 
prieš dvidešimt metų. - ■ ž

— Kiek turi tiesos kai kurių 
- tvirtinimai, kad LRS yra jfci*

šistinė organizacija? . >
Tokius - tvirtinimus diskutuo

ti būtų tikslu tik tuo - atveju, 
jei .kalbamų tvirtinimų • ąūtb- 
riai savo pareiškimus., kaip 
nors argumentuotų. Šiaip jubs 
tenlū atmesti, kaip blogos yą-

VYT. GEDRIMAS
Karolis Drunga yra vienas aktyviausių jaunosios kartos re

zistentų. Jis buvo vienas iš didžiausių buv. pogrindžio organi
zacijos L. Laisvės Kovotojų S-gos steigėjų ir tos Sąjungos po
grindžio laikraščio Laisvės Kovotojas vienas iš leidėjų ir redak
torių. 1944 ir. ir 1946-47 m. Vliko narys. Vėliau su kitais buvo 
suimtas ir kalinamas nacių kalėjimuose. Išėjęs iš kalėjimo, kar
ti*. su kitu kovos draugu, pirmas nustatė ryšį tarp krašto ir lais
vojo pasaulio. Bet kalėjimas pakirto sveikatą ir nuo 1947 m. ser
ga Tbc. Šiuo metu guli ligoninėje.

Nežiūrint ilgos ir sunkios ligos, D. Drunga ir dabar su pasi
tikėjimu žiūri į Lietuvos ateitį, vienodai rūpinasi laisvės kova 
ir mielai sutiko Jūsų bendradarbiui atsakyti į patiektus klausi
mus.

— Kokios priežastys privedė 
prie Lietuvių Rezistencinės 
Santarvės steigimo?

— Tas faktas, kad lietuviš
koje visuomenėje nebuvo LRS 
įsisteigimo jokios stipresnės re 
zistencinės organizacijos —bu
vo ir yra pagrindine LRS įsi
steigimo priežastimi.

Politinės partijos, kiek jos 
bebūtų suinteresuotos Lietuvos 
išlaisvinimu ir kiek jos tam 
tikslui beskirtų pastangų, vis- 
vien savo pagrindiniu tikslu 
laiko savo pasauliožiūrinės, so- - 
dalinės ir ekonominės progra
mos realizavimą bei palankių 
išeities pozicijų sudarymą sa
vo partiniai politinių interesų 
pravedimui. Esmėje tai, žino
ma, nėra bloga, nes perma
nentiniu politinės akci.os tiks 
lu yra ne “karas,’> bet sociali
nio ir ekonominio gyvenimo 
veido formavimas taikoje. Mū
sų tautos tragedijos akivaiz
doje lietuviškame organizaci
niame bei politiniame gyveni
me šiuo metu reikia stiprinti 
tas jėgas, kurios Lietuvos Iš
laisvinimo reikalą vertina kaip 
vienintelį, pirmą ir paskutinį, 
savo programos punktą.

Nuo 1945 m. mūsų centrinių 
politinių institucijų gyvenime 
bent 50%- energijos ir pastan
gų buvo sunaudojama vidaus 
politinėms kovoms, kurias jo
kiu būdu negalima suvesti į bet 
kokį pozityvų santykį su Lie
tuvos išlaisvinimo pastango
mis. Todėl visiškai nenuosta
bu, kad lietuviškoje visuome
nėje gimė tendencijos, reika-- 
laujančios, kad lietuviškų po
litinių . institucijų sudėtis ir 
veikla ir lietuviškos visuome
nės plačiame pasaulyje pasta n 
gos būtų vedamos ir derina
mos tik su tuo, kas gali padė
ti Lietuvos išlaisvinimui ir o
vos dėl Lietuvos laisvės 
efektyvinimui.

Viena tokių tendencijų
alia išraiška ir buvo LRS įsi- 
steigimas.

— Koks yra pagrindinis LRS 
tikslas?—

kų pastangų Lietuvai išlaisvin
ti stiprinimui ir derinimui. 
Taip pat tik iš to .taško LRS 
vertins visų lietuviškų pollti,- 
nių, kultūrinių, ekonominių ir 
socialinių faktorių veiklą.

' . * f

nizacija, dar prieš savo gimi
mą atliko darbą, apie kurį, de
ja, ir šiuo metu dar viešai ne
galima kalbėti. Galiu tik pa
brėžti, kad šį darbą LRS vyk
dys jr toliau, nesigalėdama jo
kiu materialinių bei. fizinių 
pastangų.

— Kokia Jūsų nuominė apie 
mūsų vadovaujančių veiksnių 
veiklą?

Jūsų klausimas yra labai pla 
tus, nes tų veiksnių yra bent 
keletas. Aiškumo dėlei turiu 
pasitenkinti tik keliomis pa
stabomis apie 'Vliką. Ir tai reiš 
kiu savo asmenišką nuomonę.

Vlikas;. atlikęs didelį vaid
menį antinacinėje rezistenci
nėje veikloje Lietuvoj, užsie
nyje atsikūręs, po 1945 m, ne
pateisino visų lietuvių vilčių. 
Vietoj tapęs .organu, atitinkan 
čiu savo pavadinimui, Vlikas 
palaipsniui išvirto į lietuvišką 
vainikėlį ant rklerikalinės gal
vos 
ze, 
vei 
vo
lizavimo. Praktiškoji klerikalų 
veto teisė Vlike buvo išnaudo
ta net tam, kad bandyti mums 
palankių vakarų valstybių a- 
kyse likviduoti Lietuvos Nepri
klausomybės juridinio- tęstinu
mo faktą vien todėl, kad ši tęs
tinumą reprezentuoją 'asme
nys ;a r asmuo nėra klerikalinės 
srovės narys.

Vliko istoriją nuo 1945 m. 
dviem trečdaliais sudaro ne 
darbas Lietuvos išlaisvinimui, 
bet sėkmingos ar nesėkmin
gos neklerikalinių grųpių pa
stangos atsilaikyti prieš kleri
kalinės srovės tendenci.as, šie 
kiančias visą lietuvišką politi
nį gyvenimą ir institucijas pa
versti klerikalinės srovės par
tiniu palivarku.

Tokios atmosferos pasėkoje 
Vlikas, savaime aišku, galėjo 
tik dalinai pasišvęsti bend
riems lietuviškiems reikalams 
ir todėl jokiu budu negalima

lamai, šiuo sunkiu.mūsų/fah?

nemato, kaip tik savo
Aš neabejoju,. kad tolimesnis 
LRS gyvenimas sudėdins ttibs,

ko-
su-

re-

Į ši klausimą atsakiau pra- 
pradžioje. LSR visas savo pa
stangas ir visą lietuviškos vi
suomenės Jai teikiamą pasiti
kėjimą sunaudos tik lietuviš-

uniformas su prancūzįš- 
kokardom, gaudavo pran- 
kareivio atlyginimą ir ga 
pasidaryti Lombardijos

kurie iki Lietuvos — Lenkijos 
išlaisvinimo tarnautų Prancū
zijai. Lenkų generolas Damb
rowski 1795 metais pasiūlė 
prancūzams steigti tokius len
kų legijonus. Direktorija prin
cipui pritarė, bet negalėjo ras
ti tam priemones ir pasiūlė 
Bonapartui, kuris buvo Itali
joje, priimti lenkus legijonus 
į Lombardijos armiją.*

Xegijonieriai nešiojo lenkiš
kas 
kom 
cūzų 
Įėjo
piliečiais, neprarasdami teisių 
sugrįžti į-savo gimtąjį kraštą. 
..Visi legijonieriai buvo len

kai, bet jų tarpe, kaip sako is
torikai, buvę ir lietuvių.
PIRMASIS nusivylimas

Emigracijos vadai, kurdami 
šį legi.oną manė, jog žygiuo
dami su prancūzų armija prieš 
Austriją, pereis į Lenkiją ir 
kovos savo tėvynėj. Tačiau me 
tai bėgo ir didelis legijonierių 
skaičius žuvo Italijoje ar prie 
Dunojaus bei Reino, bet nema
tė Lenkijos žemių.

Buvo manyta, kad. pagaliau 
pasirašant taiką su Austrija, 
bus iškeltas Lenkijos klausi
mas. Priešingai jų viltims tai
kos sutarty, pasirašytoj Cam
po Forio 1797 metais ir Lune- 
ville 1901 metais, ne žodžiu 
nebuvo užsiminta apie Lenki-
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ir savo .esmėj e tapo tik ba
is kurios klerikalinei sro- 
buvo progų siekti visų sa- 
totalitarinių užmačių' rea-

tais. . ' - • - _ - _
— Kiek žinau, turite dau^ ži* 

nių apie pavėr^tą Lietuvą.- Gal 
galėtumėt jomis pasidalinti šū 
skaitytojais? . ‘

— Galiu pasakyti tik.'iįįkį 
kad LRS nuo sčne apiė pa
vergtą Lietuvą. labaį > £erai &Į* 
formuota; Bendro pobūdžio

davo. įr.'liėtuyišką spaudą.; Nė;- 
atsargi infontiaciją ‘ jitR yti

prie jau-- žinomų - faktų - nieko 
kito negalėčiau .pridėti. • • . J -

—Ką Jūs galvojate apie N>il 
jienų užminimą, kad LRSį 
būt pagalba, duodanti kraštui 
per NKVD kiiialus?

— Labai gaila, kad Naujie
nos šią. temą daro viešų /dis
kusijų ob.ektu. Tai labai šlykš 
tį insinuacija, kuri parodo kibk 
toli Naujienos yra nuo dalies 
lietuviškų . reikalų. Tokie—į ir 
jiems panašūs-pareiškimai gė
dą daro tik pačioms Naujie
noms. ... 1

<»

^J.ai^kair.- v .: ■----—_______ t -

Pone Redaktoriau,
Frašau artimiausiame Vie

nybės numeryje, patalpinti ši 
mano laišką.

S. m. sausio 18 d. Vienybės 
3 N. tilpo, slapyvarde prisiden
gusio asmens (St. Žymantas), 
straipsnis užvardintas: “Ar 
tikrai liaudininkams rūpi Lie
tuva?” Neliesdamas melagin
gų ir šmeižiančių išvedžioji
mų apie LVLS-ą, o ypatingai 
apie Chicagos liaudininkų su
važiavimą (1951 XII 15-16 d.), 
noriu čia atremti tik tą straips 
nib dalį kuri liečia mane.

St. Žymantas daro man 
šiuos užmetimus:
' 1. “K. Zaikauskas suvažia- 

ant 
B.

vime metė didelį šešėlį 
buvLVLS-gos - pirmininko 
Bleliuko”.

2. Suvažiavime aš būk 
esu pasakęs: “kad jis (Bieliu- 
kas) dalyvauja LRS-oj, LRS-se 
jieremtina”.

3. “žalkausko parėmimas sa
vo laiku paleisto pikto ir nie
kšiško šmeižto prieš B. Bieliu- 
ką atsiduoda stačiai Chicagos 
skerdyklomis”.

4. “Ką Zaikauskas yra Lie
tuvos laisvei nuveikęs, nuo o- 
kupacijos pradžios, nežinau. 
Vargu ar ką reikšminga, nes 
įš Lietuvos jis išvyko 1940 me
tais ir jojo nuo to 
vo”.

Į tai lioriu štai 
ti:. / '

T. Jokio šešėlio 
Bleliuko Chicagos

laiko nebu-

aš ant B. 
liaudininkų 

suvažiavime negalėjau mesti, 
-nes jau daug anksčiau viena
me lietuvių organizacijos susi
rinkime, vienas žymus Ameri
kos lietuvių veikėjas B. Bieliu- 
kui, nors tuomet dar ir nebu
vusiam Amerikoje, viešai metė 
neištikimybės kaltinimą, šis 
įvykis plačiai žinomas ir kiek 
man žinoma, iki šios dienos, 
Baliukui mestas sunkus kalti
nimas nėra atšauktas.
.^.2, Taip pasakyti aš negalė
jau,' nes kaip -tada taįp ir da
bar esu - tos nuomonės, kad 
kol. LRS-ė. nėra save subordina 
tUŠį Vilkui, ji išviso nėra rem
tina, nežiūrint ar joje 'daly
vauja Bięliųkas ar.ne.

ją*, kaip ir per antrą į pasauli
nį karą, 1939-1945 metais, len
kų armija kovojo Afrikoje ir 
Italijoje, niekas jų nepaklausė; 
kokia turės būtį Jų tėvynė..

Pagaliau, tų legijonų liku
čiai buvo inkorporuoti į pran
cūzų armiją ir pasiųsti į Saint 
Dominique, negrų sukilimui nu 
malšinti... Dauguma lenkų ir 
lietuvių kareivių ten žuvo nuo 
geltonojo drugio. T

SLAPTAS SĄJŪDIS
Taip pasibaigė herojiško le- 

gijeno avantiūra, .pirmas lietu
vių — lenkų bandymas organi
zuoti karinius -padalinius, ku
rie išvaduotų tėvynę. Nepasiek 
ta to tikslo, kurio buvo siekia
ma. Lietuvos — Lenkijos klau
simas buvo perdaug kompli
kuotas, ir Bonapartas norėjo 
bent laikinai laikytis nuošaliai 
šio klausimo. Net įr vėliau, ka
da rusų — austrų armija prie 
Austerlitz buvo nugalėta, šis 
klausimas nebuvo iškeltas.

Situose visuose bandymuose 
Lietuva nepasiliko abejinga. 
Dauguma jos politikų ir kariš
kių vadų buvo įsto.ę į šiuos le- 
gijonus. Lietuvių sukilimo va
dai, kaip Mykolas Oginskis, 
Karolis Prozoras ir Romualdas 
Giedraitis, buvę Prancūzijoje, 
išvien su lenkais kovojo už ne
priklausomybės aįstatymą. A- 
pie Italijoje įsteigtus legijonus 
buvo žinoma net tolimiausiuo-

se Lietuvos kampeliuose.
Nežiūrint to, kad kaį kurie 

lietuvių didikai jau pradžioje 
rusams pradėjo rodyti palan
kumą, kovingai nusiteikusių 
elementų -netrūko. Tais laikais 
Lietuvoje pradėjo organizuotis 
slapta patriotiška * organtzacL 
ja. Su gen. Giedraičio pagalba 
Vilniuje 1796 metais buvo su
organizuotas revoliucinis šta
bai- .. ? J

Bet rusai įspėti apie šios or
ganizacijos veiklą, per vienį 
jos narį vykstantį' f Prahčūzl? 
ją, susekė - visus štabo nartus. 
1797 metais beveik visi Jfė bū? 
vo suimti. Tie kurie nespė.o 
pabėgti, buvo ištremti 
rą.

Paskelbus visuotiną 
tiją ir sugrįžus 1901 m. 
kiems emigrantams,
Aleksandrui viešpataujant, dėl 
jo liberališkų idėjų, vis plačiau 
pradeda įsigalėti susitaikimo 
su rusais nuotaika. Tačiau . 
naujos Napoleono pergalės ir 
rusų pralaimėjimas 1805 me
tais Austrijoje, Lietuvoje buvo 
sutiktas su dideliu susidomėji
mu. Vėl užsidegė nauja viltis, 
par i j otų akys iš naujo nukry
po į Prancūziją.

Sekančiame numery: KAI 
NAPOLEONAS VIDURY NE
MUNO SUSITIKO SU CARU 
ALEKSANDRU.

į Sibi-

amnes- 
politlš-

ra yra už
<3. Bieliųką mažai tępažino- 

--jaur;/iik rętkąrčiąis sųsitikda-
Vbm ir jis man darydavo gerą 
ir malonų įspūdį.
. Pavasary 1948 metų, man 
vykstant Amerikon, vienas ar
timas ir patikimas man žmo
gus labai daug papasakojo 
man apie B. Bieliuką buvusį 
tada LVLS CK-to pirmininką. 
Jis papasakojo man svarbių 
faktų ir šiaip išvedžiojimų iš 
kurių sekė išvada, kad B. Bie- 
iiukas nėra Lietuvos darbui iš
tikimas. Visas jojo papasako
jimas > buvo nuoširdus ir įtiki
nantis, aš jaučiau, kad jis ken- 
čia-ir- tą įtarimą slėpti savyje 
h'ebegali. Man pasidarė tiesiog 
baisu ir -aš pasakiau jam, kad 
atvykęs Chicagon, aš apie jo
jo papasakojimus pranešiu 
aukščiausiam mūsų autorite
tui dr. K. Griniui. Jis su tuo 
sutiko. Chicagon atvykęs aš 

\ tai ir padariau. Daug vėliau, 
susidarius Chicagoje LVLS-os 
C, K-tui, to K-to pirmininkui 
prašant, aš apie visą tai pra
nešiau C. K-tui raštu.

. . -4. Netiesa, kad aš nuo 1940 
metų nesu buvęs Lietuvoje. 
1943 metais gruodžio mėn. Vo
kietijoje susirgau ir gavęs 6 

. savaites atostogų, pusiau lega
liai grįžau Lietuvon, kur ir 

. išbuvau jki liepos 15 d. 1944
metų. O kas dėl nuopelnų Lie- 

- tuvos laisvei tai jau ne sveti
ma pavarde pasivadinusiam sla 
.pukui J. L. Žymantui juos-ver
tinti.

Labai gailiuosi, kad'sis mano 
pareiškimas, dėl mano ligos, 
kiek pavėlavo.

Prašau P. Redaktoriaus, pri
imti mano pagarbos pareiški
mą. K. Zaikauskas

St. Žymantas, Vienybės nr. 
3, “aprašydamas’’-1951 m. gruo 
tižlo 15-16. d. d. įvykusį Chi
cago! e, liaudininkų suvažiavi
mą, tarp kitų prasdmanymų, 
teigia^ kad aš LRS narius, mi
nėtame suvažiavime, esu pa
vadinęs “lachudromis”. Pareiš- 

( kiu, kad tas neatitinka tiesai. 
SUVažiavimo diskusijose, esu, 
tarp kita ko, palietęs kai ku
riuos praeity (N. Liet.) pasi- 

’ reiškusius .pataloginio pobū
džio, politinius reiškinius, ku-

rie trumpą o Nepriklausomos 
Lietuvos gyvenimo laikotarpį, 
— Lietuvių Savanorių Tautos 
šviesųjį idealizmo, pasišventi
mo ir aukų kūrinį, sutepė. 
Buv. ano meto tokių politinių 
tendencijų šalininkus pava
dinau minėtu barbarizmu.

St. Žymantas, gyvenantis 
Anglijoje, liaudininkų suva
žiavime nedalyvavo ir mano 
pareiškimų negalėjo girdėti. 
Pasirodo, kad St. Žymantas 
minėtame liaudininkų susirin
kime “dalyvavo” per savo agen 
tą, prisiglaudusį liaudininkų 
vardu, nes suvažiaviman, ku
ris buvo savybinis, buvo kvies
ti tik liaudininkai. Deja, agen
tūrinės žinios, dažniausiai, bū
na iškreiptos ir netikslios, nes 
jas renkąs agentas tarn'au. a 
iš anksto jam nustatytam tiks 
lui ir yra sudrumstos nuotai
kos žmogus, kas taip pat ken
kia ne tik teisingai reikalą 
perteikti, bet ir jį suvokti. Tai 
patvirtina St. Žymanto straips 
nis — aprašymas. Iš St. Žy
manto suvažiavimo “aprašy
mo” matyti, kad jo agento — 
informatoriaus, kaip ir paties 
St. Žymanto uždavinys ir tiks
las buvo: apjuodinti LVLS-gą 
ir jos' atskirus žmones. Aš ne
siimu spręsti, kiek tokių indi
vidų vidinis nusiteikimas ne
sutaria su pradžioje minėta 
sąvoka Tačiau, kiekvienu at
veju, St. Žymantas ir jo bend
ras, nežiūrint visų aplinkybių, 
neturėjo teisės ir pagrindo mi
nėtąjį, sakysim, “komplimen
tą,” kito vardu, priskirti vi
siems LRS nariams. Ta proga 
pažymėtina, kad St. ' Zyman- 

- tas, kaip ir jo bendras — in
formatorius, yra pasirašęs po 
LRS deklaracija, kur prokla
muojama krikščioniškoji mo
ralė, humaniškumas, toleran
cija, vienybė ir geri santykiai 
su visais, kurie siekia Lietuvos 
Nepriklausomybės.

Be to, turiū .pažymėti, kad 
St. Žymanto noras mane pa
žeminti, nurodant, kad mano 
gerbiami ir gerai pažįstami 
asmenys: prof. Biržiška, J. 
Ciuberkis, K. Drunga ir J. Vėb- 

“ mane šimteriopai 
vertingesni — neatsiekia tiks
lo, manęs negali įžeisti. Turė
jimas už save vertingesnių pa
žįstamų, o tuo labiau kovos 
draugų manyje kelia pasidi
džiavimą. Aš mielai norėčiau, 
kaip nors iškelti Ir St. Žyman
to asmenybės pranašumą, LRS 
narių akyse, bet, de;a, “prezi
dentui” Paršaičiui mirus, ne
randu gyvųjų veikėjų tarpe 
tokio didelio masto, mįslingų 
aspiracijų, autoriteto, kurį Št. 
Žymanto metodu, šimtą kar
tų padidinęs galėtume'! gauti 

. asmenybę, prilygstančią St.
Žymantui.

A. Mackevičius

žydėjime, mūsų

PRANCŪZIJOJE PASIRODĖ VELNIAS...
Machorre kaimelyje jauna mergina Denise Encely sutiko velnią, mūvinti 

raudonas pirštines, kuris ją kvietė eti Į pragarą — Vietos klebonui 
nepasisekė “išvaryti” piktą dvastą

Gal kiek nuostabu, kad dvi
dešimtame amžiuje, pačiame 
civilizacijos
žemėje vaikščic.a velniai. Bet 
jei Popiežiui ir piemenėliams 
pasirodo šventieji, tai kodėl 
negalėtų pasirodyti piktoji dva 
šia?— žmonės kalba.

Ir štai Prancūzijoje, kur sa
koma, kad “Dievas gyvena,” 
pasirodo, sau būstinę pasirin
ko ir velnias.

Pirenėjų kalnų pašlaitėje, 
Carcassono pietuose, Machorre 
kaimely, viena mergaitė, kaip 
ir ta piemenėlė, kuri Lurde 

.matė šv. Mergelę, tvirtina:
“Aš mačiau velnią.”

Ir* visa Encely šeima penkias 
dienas pergyveno didžiausią 
baimę, nes visą laiką nuošalia
me kalnų ūky dėjosi keisti 

Jykai.
Velnias tikrai pasirinko 

togią vietą. Aplink šį ūkį
keletą mylių niekas negyvena 
šiame ūkyje gyvena aštuoni 
žmonės, kurie naktį miega vie
name kambary. Vėliausiai jie 
buvo likę tik septyni. Antrasis 
sūnus mirė trumpai sirgęs ir 
po jo mirties šiame ūkyje tuo
jau pradėjo vaidintis.

ši keista istorija prasidėjo 
tada, kai jaučiais traukiamas 
vežimas, klimpdamas į purvą 
iki ašių, nuvežė

— Ar jis buvo 
paklausė vėliau žmonės 
gaitę.

Jis buvo apžėlęs, kaip 
lys.

Jis sustojo priešais ją 
žingsnius.

—Vienas tavo brolių yra mi
ręs, — pasakė jis jai.

barzdotas?
mer-

gyvu-

per 3

vandeniu, 
švęsto 

klebonas matė 
dalykus.
dieną visi tie 
išnyko.

da-

pa
per

į kapus numi-

motina ant 
keistą, panašų

Grįžus namo, 
veidrodžio rado 
į kryžių ženklą. Ji su skuduru 
nušluostė veidrodį, bet ženklas 
vėl .pasirodė. Tuo pačiu laiku 
vyresnioji duktė Margarita ant 

Sangų rado panašius ženklus 
nubraižytus. Ji- irgi bandė nu
valyti, bet ženklai iš naujo pa
sirodydavo.

Vėliau buvo dar baisiau.
Pradžioje žirniai, buvę puo

de, pasipylė po pirkią. Jie ne- 
riedėjo, bet nukritę ant grin
dų sustojo, lyg prilipę.

Jaunesnioji mergaitė Denise 
nuėjo atsinešti vyno iš rūsio. 
Pakeliui jai viena bonka iškri
to. Kitą dieną ją rado daržinė-

- je.^^" ' -/ z
Nuo to laiko kiekvienas šei

mos narys pradėjo matyti keis 
tus dalykus. Visi šie dafykai 
dėjosi 14 metų mergaitės De
nise akivaizdoje, kuri, priešin
gai kitiems šeimos nariams, 
grubiems jų veidams, turėjo 
švelnius vaikiškus veido bruo
žus.

Naktį ji neramiai miegojo 
ir blaškėsi.

Kitą dieną? ganydama avis 
kalnuose, ji pamatė ateinant 
žmogų, kurio niekad šioj apy
linkėj nebuvo mačiusi. Jis bu
vo juodai apsirengęs, mūvėjo 
raudonas pirštines, ir dėvėjo 
plačiais bryliais skrybėlę. Ypač 
buvo keista jo barzda.

(VIENYBĖS KORESPONDENTAS LONDONE)

jis įdavė 
degtukus,

šalia na- 
laiminga.

tuojau 
pradė- 
Niekas'

— Bet tu nežinai, kas jį pa
siėmė. Per antrąją nelaimę tu 
sužinosi. Tu turėsi idėją, kuri 
tave neapgaus.

Paskui jis staiga dingo.
Kitą dieną šis nepažįstama

sis vėl jai pasirodė, šį kartą ji 
nematė jo ateinant, bet staiga 
jis priešais ją pasirodė. -

— Aš esu velnias, — nori su 
manim eiti?

— Kur?
— Į pragarą.
— Ne, aš nenoriu!
Prieš dingdamas, 

jai du pėdos ilgumo 
sakydamas:

— Padėk kiekvieną 
mo durų ir tu busi
Paskui jis staiga dingo.

Apie tai apylinkėj 
pasklido kalbos ir į ūkį 
jo plaukti smalsuoliai,
nenorėjo tikėti. Vienas 'radijo 
mechanikas ispanas, panorėjo 
pats pergyventi tas “baikas,” 
kaip jis sakė.

— Visa tai yra apgavystė.
Jis netikėjo šioms šėtoniš

koms istorijoms. Jis įėjo į pir
kią ir, atsisėdo nugara prie 
pečiaus, ironiškai tarė:

— Jei čia tikrai kas nors de
dasi, aš irgi norėčiau pama
tyti.

Staiga visi išgirdo smūgį ir 
Andre Croz išbalęs pašoko nuo 
suolo. Dvasia parodė savo bu
vimą. Svečias, sėdėdamas per 
sprindį nuo sienos, gavo stiprų 
smūgį į užpakalį.Vėliau, kai jis 
buvo atsistojęs, kažkas prašvil
pė pro jo nosį. Tai buvd' ilgas 
peilis su raudona rankena 
prieš taį gulėjęs, ant stalo, šį 
kartą svečiai buvo įtikinti. Bet 
svarbiausio jie dar nebuvo ma

Kažkas paklausė:
— Denise, kur tavo žiedas? 

. žiedas tikrai ,buyo dingęs 
nuo mergaitės .piršto.

—Jeigu taip, tai imk ma
no, pasakė dėdė. Pažiūrėsim, 
ar jis tau tiks.

Jis savo vedybinį žiedą už
movė jai ant piršto, liepė su
gniaužti kumšty ir laikyti ant 
stalo. Visi nustebo, pamatę, 
kaip ranka išsitiesė ir žiedas 
nuslinko nuo jpiršto. Netrukus 
žiedas pasirodė /ant- kitos ran
kos piršto. Denise tvirtina, kad 
pirštas išsitiesęs prieš J°s va
lią. ?

Kiek vėliau į ūkį atėjo vietos 
parapijos klebonas su zakristi
jonu, giedodamas psalmes ir

Kaip “laisvės traukinys” pralaužė geležinę uždangą? (1)

AREŠTUOTAS, BET ‘LAISVAS’
“Slaptoji policija nori, kad jūsų areštas Įvyktų visai nepastebėtas” 

Už “laisvę” siūloma bendradarbiauti ir išdavinėti draugus < 
— Organizuojamas pa bėgimo planas

Pereitais metais rugsėjo 11 d., kaip visi prisimena, į vaka
rų Vokietijos Selb-Ploesberg stotį atėjo iš Čekoslovakijos trau
kinys, kurio niekas nelaukė, su sovietiška žvaigžde. Pragos-Asch 
ekspresas su trimis vagonais pralaužė geležinę uždangą. Tarp 
“laisvės traukinio” keleiviai buvo tik mažas " skaičius žmonių, 
kurie suvaidino pabėgimo vaidmenj, kiti keleiviai, lipdami į trau
kini, visai nežinojo, kad pergyvens nepatikėtiną avantiūrą.

Šj pabėgimą paruošė keli čekų rezistencijos organizacijos 
nariai, kurie buvo grasinami slaptosios čekų policijos, būtent: 
stoties viršininkas Truska, daktaras Jaroslav Svec, archtektas 
Jarda Loskot ir studentas Rene Skalsky. Atsidūrę saugioje vie
toje jie papasakojo visą istoriją, 
dame spausdinti Vienybėje.

Pereitais metais rugsėjo 3 d. 
9 valandą ryte viena Asch li
goninės tarnautojų įėjo į dak
taro Svec kabinetą.

— Daktare, yra du asmenys, 
kurie jus laukia koridoriuje...

—t Tai kas? Nuveskite juos į 
laukiamąją salę.

— Tai nėraTigonys. Jie nori 
jus matyti asmeniškai...

Daktaras Svec pakėlė akis.
— Įveskite juos čia.

SLAPTAS AREŠTAS

kurią nuo šio numerio prade-

laiku jis parodė 
kurioj raudonom 
atmušta “Statni 

(slaptoji 
Vienas jų 

ins- 
tuoj

jūs,

Daktaras Svec, Asch ligoni
nės direktorius, kartu buvo 
ekspertu prie Egerio tribunolo.

— Daktaras Svec?— paklau-

sė įėjęs vienas iš dviejų nepa
žįstamųjų.

Tuo pačiu 
savo kortelę, 
raidėm buvo
taj na pespeenost
valstybės .policija), 
pamatęs, kaip Svec ranka 
tinktyviai siekė stalčiaus, 
atkišo į jį savo revolverį:

— Mes manome, kad
daktare, būsite protingas ir 
nedarysite kvailysčių. Valsty
bės slaptoj policija nori, kad 
jūsų areštas įvyktų nepastebė
tas. Už penkių minučių jūs 
vienas sėskite į savo automo
bilį ir važiuokite Eger link.

krapy damas švęstu 
Bet velnias nepabūgo 
vandens ir pats 
dedantis keistus 

Tik į penktą 
keisti reiškiniai

šiuo metu Machorre ūkyje 
ramu, bet drama tęsiasi.

Kad mažosios Denise sutik
tas • nepažįstamasis su raudo
nom pirštinėm yra velnias, ar
ba jos vaizduotės padarinys, 
tai nesvarbu. Visi laukia ant
rosios nelaimės, kurią velnias 
žadėjo. Bet ir tai dar ne vis
kas.

Blogiausia, kad mažoji De
nise kaimiečių akyse tapo bur
tininke.

Viduramžiais ji būtų buvusi 
sudeginta ant laužo, šiandien 
Prancūzijoje jos niekas nede
gins, bet tamsūs kaimiečiai 
šnairomis į ją žiūrės. Ar vel
nias ten tikralbuvo, nesvarbu, 
kaip rašo prancūzų žurnalas 
Paris Match, bet mažoji Deni
se įvelta į šią istoriją.

Dar tebėra fenomenų, ku
riuos vieni vadina stebuklais, 
kiti šėtono pasirodymais. XX 
amžiaus mokslas privertė pri- 
žinti tai, kuo XIX amžiuje ne
norėta tikėti. Deja, dar ne vis
kas išaiškinta.

Pirmą kartą po karalienės 
Viktorijas mirties, t2 metus 
praslinkus, Londono gatvėse 
girdėjosi: “Tegyvuoja karalie
nė! Tegu Dievas saugo kara
lienę!”

Londoniečiai tą dieną už
miršo mirusį Jurgį VI ir skubi
nosi sveikinti naująją karalie
nę.

Iš viso retai kada Londonas 
buvo matęs gatvėse tiek žmo
nių, susirinkusių pažiūrėti Eli- 
zabetos priesaiką prieš du šim
tus lordų, kurie sudaro priva
čią tarybą. Pagal tradiciją ši 
kartą Elizabietos vyras kuni
gaikštis Edimburgas jau ėjo 
per per keletą žingsnių užpa
kaly, ųes dąbar jis Anglijoje li
ko tik pirmuoju pavaldiniu ka
ralienės.

“Anglija, yra pasakęs vienas 
istorikas, niekad nebuvo tiek

Elizabeta II 
didelė ir galinga, kaip kara
lienių valdoma.”

Ar tas reiškia, kad. šeštoji 
Anglijos karalienė ir antroji 
tuo pačiu vardu, kuri sėdasi į 
sostą tokioj pat jaunystėje 
kaip ir didžioji Elizabieta, ku
ri mirdama 1603 metais davė 
savo vardą “elizabetinei epo- 
kai,” arba Viktorija^ kurios 
Anglija niekad negalės užmirš 
ti, dauvusi Anglijai tokią galy-

Pirmoji Anglijos karalienė 
Jane Grey (1553)

Karalienė Viktorija

Elizabietai įžengus į Saint 
James rūmų salę, du šimtai 
lordų jai nusilenkė beveik iki 
žemės ir ji aiškiu balsu pareiš
kė,-jog priimanti pareigas, ku
rias jai uždedanti karūna ir 
prisiekė jais, pildyti.

Aplink rūmus .publika neri
mavo. Daugelis čia buvo atėję 
nuo anksyvaus ryto, kad galė
tų vėliau savo vaikams pasa
kyti, jog buvo liudininku, kai 
Elizabeta buvo paskelbta ka
raliene.

-Ne. Sį kartą Elizabieta II ne
bebus imperatorienė viso pa
saulio. Pirmą kartą nuo 1876 
metų ji nenešios Indijos impe
ratoriaus titulo. Du paskuti
nieji karai subankrutino Ang
lijos imperiją, kurioj Viktori
jos laikais saulė niekad nenu
sileisdavo. Jeigu ji norėtų val
dyti kaip Viktorija, turėtų at
gauti tas teises, kurias po tru
putį praradot/’.Eduardas VU, 
Jurgis V ir vėliau Jurgis VL

Policijai pradėjus minią 
stumti toliau nuo rūmų ribos, 
kurią žmonės jau seniai buvo 
peržengę, prasidėjo tikros 
grumtynės. Trys moterys, iš
vargusios nuo ilgo stųvėjimo 
apalpo ir teko matyti labai re- . 
tą Londone atsitikimą, londo- 
niečiai susikibo su savo “bob
bies” (policininkai).

Bet pasirodžius garbės sar
gybai, visi nutilo ir sužiuro f 
balkoną. Mušant vienuoliktai 
valandai, didžiojo balkono du
rys atsivėrė ir Londonas pa^ 
virto į tikrą viduramžio mies
tą, nes tiek karališkasis mar
šalka Norfolko grafas, tiek ki
ti jo palydovai pasirodė auksu 
išsiuvinėtais rūbais, kaip-^ne- 

viduramžių laikais'
ęrkestrui pradėjus groti, vi

sos Vėliavos, nuleistos prieš tai 
gėduiai, pakilo, nes negalima 
tą dienąą gedėti, kada paskel
biama rhttrja karalienė.

žmonės užmiršę nuovargi iš 
visų plaučių rėkė: “Tegu Die
vas globoja karalienę!

Karalienė Mary I

Didžioji Elizabeta viešpatavu
si 45 metus Karalienę Ąnne

Sustokite Kasiau miškely. Ten 
mes jūs lauksime. Nebandyki
te bėgti, tas jums tik sudarys 
nemalonumų.

Svečiai išėjo.
Daktaras Svec pakėlė tele

fono trūbelę, bet tuojau ją vėl 
padėjo. Atidaręs stalčių, pasi
žiūrėjo į revolverį... ir vėl už
darė. Paskui priėjo prie lango. 
Gatvėje priešais ligoninę vaik- 
čiojo du vyrai.

Pagaliau Svec pasiėmė skry
bėlę.

— Šiandien aš nežiūrėsiu li
gonių, turiu skubiai išvykti, — 
pasakė jis tarnautojai.

Už pusvalandžio jis sustab
dė savo automobilį nurodytoje 
miške vietoje. Nei žodžio ne
sakydamas, jis persėdo į polici
jos automobilį, davėsi uždeda
mas ant rankų apyrankes ir 
juodus akinius, kad 
būtų pažįstamas,
“GERAI, AS DIRBSIU

Tardymas policijoje
aštuonias valandas. Priešais jį 
sėdėjo aštūoni slaptosios poli
cijos nariai.

— Daktare Svec, mes jau sc-

sunkiau

JUMS”
užsitęsė

niai -įtariame jus palaikant ry
šius su slaptomis antivalstybi
nėmis organizacijomis.

— Prašau įrodyti, — sušuko 
Svec, bandydamas vaidinti nie 
ko nežinantį.

— Jūs buvote neatsargus, 
daktare. Jūs padėjote kai ku
riems valstybės priešams. Prieš 
tribunolą jūs padarėte klaidin 
gą ekspertizą... Bet mes jums 
duodame dar progos pasilikti 
laisvu. Tai yra, mes galėtume 
jus palikti laisvą, bet jūs turi
te duoti įrodymų... drauge 
Svec.

Staiga vyriausiojo komisaro 
Ivan Prdelka balsas sušvelnė
jo.

— Jūs turite dirbti mums. 
Jūs tai galite... Būtinai reikia, 
kad jūs pasidarytumet mūsų 
bendradarbiu, drauge Svec. Jūs 
ilgą laiką dirbote su UNRRA ir 
turite draugų užsienyje. Gali
ma būtų, sakysim, jus pasiųsti 
ir į užsieni, trumpam laikui, 
bet prieš taj jūs turite duoti 
mums įrodymų.

Per tas aštuonias valandas, 
kol tęsėsi tardyymas, jis laikė
si kietai.

— Gerai, — sušuko komisa
ras. — Mes turime ir kitus me
todus, priversti jus bendradar
biauti. Bet pirma apie tai pa
galvokite. Mes duodame jums 
laiko iki rugsėjo 12 dienos. 
Jei...

Dr. Svec pasikėlė.
— Aš apsigalvojau. Jei poli

cija man įsako jai dirbti, aš 
dirbsiu.

Ir tą vakarą kaip geriausi 
draugai jis atsiskyrė su komi
saru Prdelka, kuris net asme
niškai teikėsi palydėti iki’ na
mų.

Bet Svec neėjo miegoti, o 
tuojau tą patį vakarą nuvyko 
pas Eger stoties viršininką Ka
rei Truksa, su kuriuo palaikė 
rezistencijoje artimus ryšius. 
Sis jau ruošėsi eiti namo.

’ — Aš turiu su tavim pasi
kalbėti, — pareiškė jis.

— Kas yra?
— Aš turiu bėgti. Ir kaip ga

lima greičiau. Šiandien mane 
buvo suėmę ir, jei aš buvau pa
leistas, tai tik dėl to, kad pasi
rašau. Tu supranti?...

Stoties viršininkas puikiai 
suprato.

— Taip, reikia, kad tu galė
tum kuo greičiau pabėgti.

— Ar negalėčiau pasinaudo
ti prekiniu traukiniu, kai.p da
rėme su kitais?

— Ne. Sis kelias jau užkirs
tas. Ne taip seniai M. iš mūsų 
grupės, kuris turėjo pereiti sie
ną, pasislėpė garvežio anglių 
vagone. Bet tą dieną mechani
kai pasikeitė ir naujas mecha
nikas buvo komunistas. Nelai
mingasis buvo suimtas ir dabar 
policija atidžiai seka visus pre 
kinius traukinius.

Truksa, kuris irgi jau vieną 
kartą buvo sulaikytas, buvo 
panašioj padėty.

— Gerai daktare. Mes rasi
me būdą pabėgti, nes ir aš pa
našioje padėty. Aš irgi turiu 
bėgti.

PABĖGIMO PLANAS .
Svec nustebęs pakėlė akis.
— Taip. Jie manęs dar antru 

kartu nesuėmė, bet tai gali ne
trukus įvykti. Užvakar vienas 
iš mūsiškių, kuris dirba tribu
nole, įspėjo, jog ruošiasi mane 
suimti. Gal būt, tas dar užsi
tęs’Savaitę, bet iki to laiko rei
kia ir man iš čia dingti.

— Ką mes' darome? . .
— Aš manau, kad mums rei

kia bandyti prasivežtį sieną su 
prekiniu vagonu ir vienu gar
vežiu. Tam aš turiu sudaręs 
planą jau seniai. Jo niekad ne
siėmiau vykdyti, nes jį galima 
bus padarytį tik vieną kartą ir 
rezervavau tik labai svarbiam 
įvykiui. Sį kartą be mūsų dar 
yra' kiti, kuriuos reikėtų paim
ti. Aš galvoju apie Jardą ir 
Renę, kurie ilgiau nebegali 
slapstytis.

Vidurnaktį abu apleido stotį.
Saugumietis Vlasta Dvorsy, 

kuris budėjo, prie stoties, pa
sižymėjo į savo knygutę. Jis bu 
vo patamsy, bet Truksa su 
Svec jį pastebėjo.

— Tai mums žada nelaimę.
— Visai ne, — juokdamasis 

pasakė Svec. — Jie žinojo, kad 
aš pas tave eisiu. Ir juo daž
niau aš pas tave lankysiuos, 
tuo geriau.

Sekančiame numery: NUMI
RĖLIS TEBEGYVENO PRA
GOJĘ.



Redaguoja JONAS RŪTENISKnygų lentynėle
Man parūpo šiandien su ju

mis, vaikai, pasikalbėti vienu 
labai rimtu klausimu. Tas 
klausimas tai knygų lentynė
lė.

Kas tai? Kam ji mums rei
kalinga? — ne vienas paklaus 
manęs.

Klausykit, vaikai.
Kartą žymus rašytojas ir 

mokslo žmogus Adomas Jakš
tas yra pasakęs:

— Tamstos kambarys yra 
labai gražus, daug jame gra
žių baldų, sienose gražūs pa
veikslai bet nėra jame sielos, 
gerbiamasis — nėra nei vienos 
knygos. ' - -

Kaip tai sielos? Nevienas iš 
jūsų paklaus. Aš atsakysiu. 
Adomas Jakštas tame kam
baryje nerado knygų lentynė
lės, kurioje būtų dailiai su
dėliotos knygos, kurios yra 
tartum siela, kalbant į žmo
gaus širdį ir protą. Ir tikrai 
vaikai, tuose namuose, kur 
nematai nei vienos knygos nei 
vieno laikraščio — ten kaž
kaip šalta ir nejauku. Ten tik 
viskas gražu iš paviršiaus, bet 
labai tuščia.

LĖKTUVU Į LIETUVĄ
Antroji pamoka

“Jau saulė atkopdama bu
dina svietą”— andai rašė mū-

tiejif ir težino, kad mes lie
tuviškos dainos nepamiršom.
— Petruk, užvesk...

Aš gerai žinau, kad taip nė
ra nei vieno Vaikų Vienybės 
skaitytojo namuose. 
„Pasidairykite, vaikai ir pa
matysite, kaip jūsų tėvelis ar 
mamytė rūpestingai dėlioja 
knygas į spintelę ir džiaugia
si. *Laisvalaikiais tėvelis ar 
mamytė jas skaito ir gėrisi 
jomis. Man taigi parūpo, kad 
ir mes vaikai tokią knygų 
lentynėlę įsitgfisytumėm—vai
kišką, savo — jr mes galėtu
mėm didžiuotis, kad mūsų 
kambarėliai, kur mes miega
me, kur mes rauošiame pa
mokas, kur mes žaidžiame su 
draugais yra net tik gražūs, 
bet ir juose yra siela.—Kny
gos.

Tai mums įsitaisyti labai 
nesunku, tik reikia noro. Vai
kams skirtų knygų netrūksta. 
Jų — tikiu ne vieną jau turi
te namuose, bet jos -kaž-7kur 
užsimetę, lyg niekam nereika
lingi daiktai pasuolėmis mė
tosi. Tad man rodos, kad bū
tų gražu ir gera, kad nuo 
šiandien susirūpintumėm savo 
kan^arėlyje/įsitaisyti knygų 
lentynėlę,' o kas ją jau turite 
daugiau ja rūpintis ir tvarky
ti.

Dėdamas centą prie cento, 
kuriuos labai dažnai gauname 
iš savo mielų tėvelių ilgainiui 
gali įsitaiį^i nuosavą knygy
ną — biblioteką. Tiesa, reikės 
atsisakyti niekam nereikalin
go komiko, o gal retkarčiais 
ir kino, bet ar gi tai neišsimo
ka — vietoj laikinos pramo
gos, savo kambarėlyje nuola
tos turėti '— sielą.

O koks bus džiaugsmas jūsų 
tėveliams, kai jūs niekeno ne
raginti (aš jūsų, vaikai, nera-

sų poetas Kristijonas Donelai
tis, tad pakilkim, vaikai ir 
pradėkim kelionę, Vilnių — 
Lietuvos sostinę lankydami.

Štai Gedimino kalnas stūk
so, padangės debesėlius rams
tydamas. O ant jo sena, tiek7 
amžių mačiusi pilis, toliau 
kiek baltuoja Trys Kryžiai, o 
apačioje čiurlena sidabrinis 
upelis, Vilnele vadinamas. Kai 
no papėdėje, puošniomis kolo
nomis pasipuošusi didinga Vil
niaus katedra;.

Kiek čia, vaikai, grožio, kiek 
čia mūsų akytėms smagaus 
pasižiūrėjimo. Aš jaučiu, vai
kai, kad jūs net drebat iš 
džiaugsmo, o jūsų vadovui net 
ašara rieda. Man taip smagu 
jus vedžioti tomis vietomis, 
kuriose tarytum visa Lietuvos 
didybė. Aš net nebežinau kur 
mes pirmiau leisimės. Juk dar 
tiek daug čia Vilniuje vietų, 
kurias mes privalome aplan
kyti. Juk matot kiek bokštų, 
kiek žalumo aplinkui, kiek se
nų pastatų, kokios mielos Ne
ries pakrantės... ir daug daug 
dar. visko.

Laikykimės tvarkos. Prade
dam kopti j kalną. Į Gedimi-

“Nusileido saulužėlė $ 
Susimasčiusi rimta 
Mūsų jaunos širdužėlės 
Džiaugiasi visa gamta... 
Rai — rai — rai — rita 
Ra i — rai — rai — rita 
Rai — rai — opa pa 
Tra — lia — lia—lia—lia”... 
Ir taip męs pasiekėm, va 

jau kalno viršūnę. O čia, ma
tot vaikai, stūkso didinga Ge
dimino pilis, kurios bokšte an
dai ir dabar labai neseniai 
plevėsavo mūsų trispalvė.

Šiandien mums būtų maty
ti, kad šioje vietoje trispalvės 
nebėr. Bet tikėkite, vaikai, jei 
mes savo jaunomis širdelėmis 
Lietuvą, savo tėvų ir senelių 
šalį, mylėsime, jei mums bus 
visados brangi gimtoj žemė— 
trispalvė ir vėl neužilgo plevė
suos Gedimino pilies bokšte.

O dabar paklausykite:
Pasakojama, kad kartą ku

nigaikštis Gediminas, kaip tik 
šioje vietoje medžiojęs. Užėjo 
tamsi naktis. Ana va — tur
būt po tuo storuoju ąžuolu, 
nuvargęs ’ kunigaikštis išsitie
sė ir užmigo. Užmigęs sapna
vo keistą sapną.

■Rytą vos dar aušrai auštant,

Vilniaus miesto senas planas.

WAGNER THEATER ,
KASDIEN DVI FELM OS VOKIEČIŲ KALBA 

PASAULINĖ KRONIKA
JAUKI KINO TEATRO SALĖ

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

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

ginu, aš tik su jumis tariuo
si,) vieną gražią dieną atsive- 
site savo tėvelius ir parodysi
te jiems dailiai sudėliotų lietu
viškų knygų lentynėlę.

Tai mano biblioteka, tėve
li! I

Tikiu, tą dieną jūsų namuo
se bus didelė šventė. -

no kalną. O kai pasieksime jo 
viršūnę ir pilį, atsisėsime ir 
žvelgdami į Vilniaus miestą 
kalbėsimės apie didingąją pra 
eitį...

Tad kopiami
Kad būtų smagiau, trukte- 

lėkim smagią dainelę, tegu 
Lietuvos .padangė prasidžiau- 
gia gražia lietuviška dainele, 
tegu pasigėri ja mus klausan-

' pabudo ir nušvitusiu veidu 
šuktelėjo:

— Kelkitės, vyrai!
Sukilo. Kunigaikštis ati

džiai visus tyrinėdamas, lyg ko 
jieškodamas, jau dabar kiek 
susirūpinęs prabilo:

— Sapnavau keistą sapną. 
-Rodos—matau—geležimis—apsi- 

kausčiusį vilką. O staugia jis 
tarytum dar kitas šimtas vil-

NEWARK, N. J.. Sausio 20 
dieną Newark, N. J. buvo mi
nima mūsų kompozitoriaus 
prof. Juozo Žilevičiaus sukak
tis. Mes, Newarko šeštadieni
nės mokyklos mokiniai, vado
vaujami savo mielo mokytojo 
p. St. Jakšto gerbiamąjį prof. 
J. Žilevičių taip pat sveikinom 
ir dalyvavome Dainų šventė
je.

Labiausiai mums patiko dai 
na Pabuskit iš miego, kuriai 
muziką parašė tas pats žmo
gus, kurį mes sveikinom, rau
pų pačių pieštą adresą su gra
žiu sveikinimu. Vytukas B.

STANFORD, CONN. Stam-

kų. . Taip tas mane sukrėtė, 
kad pašokau ir štai dabar kal
bu jums. Kas tai galėtų būti? 
Kas išaiškins, pajus mano dos
nią ranką, tam dovanų nesi
gailėsiu...

Sužiuro vienas į kitą Lietu
vos karvedžiai ir šaunūs ka
riai, parimo jų galvos giliame 
susimąstyme, bet, deja, atsa
ko nerado.

Netoliese gyventa Krivių 
'Krivaičio Lizdeikos. (Tai, vai
kai tarytum vyskupas ano me
to lietuvių tarpe) Kaž kas ir 
pasiūlė, kad -jo paklausti rei
kėtų. Jis gi visas dieviškas pa
slaptis ži-nąs, jis gi su dievais 
kalbasi — jis, atrodo visai tik
ra, ir tinkamiausiai kunigaikš
čio sapną paaiškinsiąs.

Taip ir .padarė. .
Ir štai, žvelgite vaikai, aš 

lyg dabar matau, kaip ilga 
barzda pasipuošęs, baltu, tą-

rytum sniego rūbu apsivilkęs, 
švaria lazda pasiramstyda
mas ateina Krivių Krivaitis 
Lizdeika.

— Tu mane šaukei, šviesu
sis, kunigaikšti?...

Taip, Krivaiti.
Aš tavo patarnavimams, Vai 

dove.
Ir čia Gediminas papasako

jo jam savo sapną.
Lizdeika, pagalvojo ir nušvi

tusiu veidu tarė:
—’Didi garbė tau, Kungaikš- 

ti! Garbė tėvynei mūsų. Tas 
geležinis vilkas tai reiškia 
miestą. O to vilko staugimas, 
tai to miesto garsą, kuris sklis 
po visą pasaulį, kai kunigaikš
tis jį įkurdins ir pastatys.

Taip ir atsitiko. Kungaikš- 
tis taip ir padarė. Jis pastatė 
miestą, kurį Vilnelės upelio 
pavadinimu pavadino! Vilnius. 
Tai Lietuvos sostinė jau nuo 
anų žilųjų amžių. Jo garsas, 
kaip tas šimto vilkų staugi
mas sklinda po visą pasaulį, 
o mūsų, mieli vaikai, širdeles 
vilioja ir truputėli graudena.

Tai ne pasaka, vaikai, tai 
gyva Lietuva su sostine Vil
nium.

Jūs ją matote, štai žvelkite 
savo dvasios akimis ir aš jau 
matau, kaip, kruta jūsų lūpos 
ir sako:

“Laikai juk mainosi: slėgė 
. pikti,—

Nušvis kiti
Lietuvai, mūsų tėvynei.”
Iki pasimatymo. Pasiskai

tykite Maironio eilėraščius: 
Senovės daina, Vilnius prieš 
aušrą, Trakų pilis Juos visus 
galite rasti Knygoje Pavasario 
Balsai. Paprašykite savo tėve
liu — jie jums padės. Prašau 
ir aš jų pagalbos, mano mie
liems vaikams.

Mokinys iššauktas- prie len
tos parašė sakinį, kuriame pa
darė stambią gramatikos klai
dą — galininko linksnyje ne
parašęs nosinės

— Petriuk, kaip rašome ga
lininko linksnį? — klausia mo 
kytojas

— Su nosine! — atsakė Pet
riukas

— O tu parašei...
— Su nosine! . J
— žiūrėk, juk jos čia nėra— 

nustebęs šūktelėjo mokytojas
— Aš, mat, pone mokytojau, 

neprimatau...
— Kaip tai?-
— Va ponas mokytojau — 

ar matote tą mažytę vinį pa
lubės kertėje įkaltą?

Mokytojas atydžiaj įsižiūrė
jęs atsakė:

— Taip... taip.., rodos, kad 
tai vinis...

— O aš jos visai nematau, 
pone mokytojau.

r—~.—„—
Kas npri skaityti su jokia partija nesurištą laikraštį ir išgirsti objek- i 

b tyvų lietuvišką žodi visais svarbiais klausimais.->tas skaito 8-10 puslapių ; 
/ " savaitraštį. ^ — . <

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
Nepriklausoma Lietuva turi daug rimtu 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, J' 
% Kanadoje — 5 dol. Už laikraštį galima mokėti dalimis — pusmečiais.

ketvirtimis ir nuo to kaina nekinta.
b NAUJAI ATVYKI Nepriklausojjją Lietuvą gauna bargan ligi jie ' 
/ gauna darbo ir užsidirba. - • 'i
I; ADRESAS: Nepriklausoma Lietuva, 7722 George St., Ville <! 

Lassale, Montreal, P. Q., Canada.
------------------------------ ---------------------------- --------------------

fordo skautai, o drauge ir šeš
tadienio mokyklos mokiniai ė- 
mėm rūpintis Vokietijoje pasi
likusiais vaikais, mūsų broliu- BŪKIT SVEIKI Dr. S. Biežis
kais ir sesutėm.

Neseniai mes per BALFo 
skyrių pradėjome aukoti jų 
reikalams. O prieš kelias die
nas pasiskirstę aplankėm lie
tuvius ir parinkom aukų siun
tinėliui į Vokietiją. Kviečia
me visus Amerikos lietuviu
kus mūsų sumanymą pasvar
styti. Gražvydas R.

PAJUKAUKIM
Algiukui tėvelis nupirko 

nauwą dviratį. Jis niekur jo 
nepalikdavo ir visur drauge su 
juo būdavo. Atsitiko, kad jam 
reikėjo eiti į bažnyčią — tiky
bos pamokoms.

— Kur gi tu dabar, Algi, net 
su dviračiu bažnyčion! — su
barė kunigėlis.

— O kur aš jį dėsiu?
— Palik gatvėje...
— Bijau, gali kas pavogti?
— Nebijok,— šventoji Dva

sia pasaugos.
Paliko.
Pamokos metu reikėjo žeg

notis. Algis žengnojasi taip:
— Vardan Dievo Tėvo ir Sū

naus... Amen.
— O kur šventoji Dvasia?— 

paklausė kunigėlis.
— Ji saugo mano dviratį — 

atsakė Algis.

PAGALVOK
PAVASARĮ, vištelei Kuodei, 

iš jos pačios sudėtų kiaušinių, 
išsirito viščiukai. Kiek;jų bu
vo, jei du pešėsi, du žiūrėjo, 
du buvo geltoni ir du margi? 
. ANT STOGO tupi žvirbliai? 
Kiek jų, jei trys tupi, o trys 
būtų nulėkę?

KIEK BUS, jei aštuoniolika 
padalinsime pusiau?

BALTOS pievos juodos avys, 
kas išmano, tas jas gano. — 
Kas tai?
ATSAKYMAI:

1. Nežinomasis skaičius yra 
2.

2. Gulsčiuose langeliuose rei
kėjo įrašyti Vilnius.

Nuo viršaus žemyn galėjo 
būt?: vagis, ilgis, lopas, noras, 
iltis, uodas, sodas.

3. Kairėje parašę E, viršuje 
M, dešinėje “1” (1 — mažoji) 
ir apačioje dvi W, — sujungę 
gausite piešinėlį,— kiaulytę su 
užriesta nosyte.

Ypatingai ventiliacija reikia rūpintis te
nai, kur butai yra apšildomi paprastais pečiais, 
ar tai jie būtų kūrenami anglimis’ar alyva. Su 
centriniu šildymu vėdinimo problema esti 
kur kas menkesnė. Ir štai dėlko. Ugnis, kokia 
ji .bebūtų, naudoja deguonį, be kurio niekas 
negali degti.. Gi ta deguonis naudojama iš tų 
pačių kambarių, kuriuose žmonės gyvena ir ku
rį kvėpuoja. Taigi, tenai deguonies reikia daug 
daugiau. Dėlto ir vėdinimas privalėtų būti itin 
tikslus. Čia sveikatos reikalai turi būti stato
mi pirmoje vietoje.

Tenai, kur yra susirinkę daug žmonių, kai 
ventiliacija pamirštama, po valandos kitos 
žmonės pasijunta pavargę, darosi mieguisti ir 
nustoja domėtis aplinka. Tai yra dėl deguonies 
stokos, tai ženklas, kas jau pats laikas įleisti 
šviežio oro.

Žiemos metu ypač miegamųjų kambarių 
vėdinimas turi pagrindinės reikšmės visiems. 
Miegas prie tinkamų sąlygų yra tas veiksnys, 
kuris apsaugoja sveikatą padėdamas išlaikyti 
atsparumą reikalingoje aukštumoje. Be miego 
ir stipriausia sveikata veikiai sugniūžta. Todėl 
vienokiu ar kitokiu būdu, nors būtų šalta, nei
kia vėdinti.

Gyvenamuose kambariuose labai svarbu 
turėti visada pakankamai drėgmės, žiemos 
metu dažniausiai jos stokuojama. Persausas 
oras išdžiovinta nosį, burną ir net kartais plau
čius, kas sukelia ypatingą erzinimą, kuris kiek
viena nervina. Išdžiūvus nosies, gerklės ir net 
plaučių gleivinė oda trūksta ir per sutr.ūkimo 
mažyčius plyšius įsigauna bakterijos, kurios, 
ten besidaugindamos, pagamina arba bent duo
da pradžią paprastai slogai, įkyriam kosuliui 
ir net plaučių uždegimui. Taigi, sausas oras 
yra kenksmingas ir pavojingas.

Modernūs centriniai šildytuvai turi spe
cialius prietaisus,; kuriais, šalia šilumos, gali
ma tiksliai reguliuoti drėgmės laipsnį gyvena
muose kambariuose. Su tokiais įrengimais pro
blema beveik savaime išsiprendžia. Bet ir ten, 
kur tokių šildytuvų nėra, galima beveik to pa
ties pasiekti be didesnių sunkumų ar išlaidų. 
Tik reikia ant radiatorių ar krosnių laikyti ke
letą didelių puodų karšto vandens, kuris ga
ruodamas, bent dalimi atidrėkina sausą orą.

Reikia žinoti, kad kvortos ar dviejų van
dens per parą nepakanka, čia skaičiuojama 
galionais vandenį į parą. Kiek vandens reikia 
paverst? garais, negalima bendrai pasakyti. 
Tai pareina nuo buto didumo ir pagrindinės 
sausros. Geriausia yra įsigyti borometrą, kuris 
kiekvieną valandą tikrai nurodys drėgmės 
laipsnį. Vidutiniškai drėgmės pakanka tarp 35 
ir 40 laipsnių.

Maži, jauni ir seni turi kasdien pabūti at
virame ore, nors ir didelių šalčių metu. To rei
kalauja organizmas. Sloga ar kokia kita kvė
pavimo organų liga nesusergama būnant atvi
rame ore, nors snigtų ar šaltų. Tos* ligos pa
gaunamos peršiIdytuose kambariuose, mažai 
vėdinamuose butuose, teatruose ir šiaip jau vi
sokių susirinkimų patalpose. Pvz., žmonės 
dirbdami švariose raštinėse ar šiaip jau viduje, 
daug dažniau serga, negu tie, kurie beveik vi
są žiemą ir visokiame ore dirba lauke, pvz., po
licininkai, laiškanešiai, sunkvežimių vairuoto
jai ir kt. Tas atrodo keistai, bet taMlkra teisy
bė. ' .

žiema nėra palanki mūsų sveikatai, todėl 
visų pareiga yra tinkamai apsirūpinti viskuo, 
norint išvengti stambių klaidų, kurias iš kalno 
galima numatyti.

SAMUEL A. HERMAN

BJtGOKLYNO lietuviai gydytojai

DR. JANINA SNIEŠKA VALANDOS:
(DANTŲ GYDYTOJA) 9—12 ryte

408 Jay Str. Room 306,
z—/ vakare 
susitarus

karnp. Fulton Str. (miesto centre) Ketvirtadieniais visą dieną
Ofiso tel. ULster 8-8789 ir šeštadieniais po pietų
Namų tel. TAylor 7-8231 uždaryta.

DR. VACLOVAS PAPROCKAS VALANDOS:
1357 Bushwick Ave. 12:30 — 2

Ofiso tel. GLenmore 5-3094 « 6 — 8
Namų teL GLenmore 3-4445 ir susitartus
(važiuoti Jamaica line iki Sekmadieniais uždaryta

Chauncey St.).

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

87-20 85th Street 6 — 8 vakare _ 
Ketvirtadieniais ir šventad.

Woodhaven, L. I., N. Y. tik susitartu
Tel. Virginia 9-6125

DR. BLADAS K. VENCIUS
VALANDOS: 
9 — 12 ryte

(DANTŲ GYDYTOJAS)
499 Grand Street

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

DB. A. PETRIKĄ t
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 So. 4th Street

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

Tel. evergreen 7-6868 
—- ■ ■ J

Dantų Gydytojas 
Kalba vokįškai ir rusiškai.

120 West 59 Street New York City, N. Y.
Tel. Columbus 5-7427

DR. A. S. KASHLANSKY 
DANTŲ GYDYTOJA

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

DR. ANNA MESSING
Gydomoji kosmetika

(Odos priežiūra, pašalinimas visų odos defektų, spuogų, 
gyvaplaukių, eleetrolyzas, veido išlyginimas).

Kalba prancūziškai, lenkiškai, vokiškai ir rusiškai.
130 West 57 th St., New York City, N. Y. TcL PL 7-1282*MĖSOS KRAUTUVĖ

J. MIRONAS, Sav. CH. AIMONTAS, Vedėjas
Mūsų firma be vardo, už tai mūsų y j) 

prekės turi gerą vardą.

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

—- ■ - ■ ----- ,, , -... —......... j

Jau 10 metų, kai visi klauso <

‘LIETUVOS ATSIMINIMŲ” 
radijo valandų, ą

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 WAveriy 6-3325.

™---------- —~~~~—-------- ;•

POVILANSKŲ BARAS IR RESTORANAS
SALE ŠEIMYNINĖMS PRAMOGOMS

153 GRAND STREET
TeL EVergreen 4-9737 BROOKLYN, N. Y.

< fe

RESTORANAS IR BARAS
ĮVAIRŪS GĖRYMAI IR VALGIAI 

LIETUVIS VIRĖJAS, LIETUVIS BARTENDERIS 1; 
31 So. 3rd St, Brooklyn 11, N. Y. į

, Telefoną, EV. 4-8719 'I

i

ALBERTS S
ALBERT ELICE, Sav. įteigta 1920 m.

Didžiausias įvairių baldų išpardavimas
Miegamųjų ir gyvenamų kambarių baldai. Valgomųjų 

kambarių baldai ir kiti rakandai

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

24S-48-54-52-54-56 GRAND ST, . BROOKLYN, N. Y.
Telefonas EV. S-4MT



GYVENIMAS
Redaguoja KĘSTUTIS ČERKELIŪNAS

DŽIUGI PERGALĖ

Vasario 10 d. New Yorko lie
tuviškajai futbolo visuomenei 
įstrigs į atmintį kaip šviesus 
taškas kasdienybėje. Tą dieną 
Lietuvių SK vienuolikė laimė
jo baigmines New Yorko apy
gardos National Amateur Cup 
rungtynes prieš Ukrainian- 
Americans 2-0 (0-0).

Apie 600 žiūrovų matė dvi
kovę, kurį savo pobūdžiu atiti
ko įprastinti šabloną, sutinka
mą taurės rungtynėse. Įtampa 
buvo įjungta nuo pat pradinio 
teisėjo švilpuko ir ji šokdino 
ant virvelės tiek lietuvių, tiek 
ukrainiečių gausius simpati- 
kus. Žaidimas buvo apylygis, 
pilnas dinamikos, pasiryžusiai 
kovota už kiekvieną kamuolį, 
už kiekvieną aikštės pėdą. 
Kaip ne naujiena tokiuose su
sikirtimuose, išdailinto futbolo 
su techniškom gudrybėm kaip 
ir nesimatė, bet visas tas at
kaklumas taip ir liko leistinose 
ribose.

Rungtynių eiga liejosi kaip 
įmantrioj novelėj — iki 86 mi
nutės kauptas įtempimas, kol

bes jau arti pabaigos ir po va
sario 8 d. žaidimų, padėtią to
kia: 1. Šukys 8 tšk. (iš 9 par
tijų), 2. Galminas 8 tšk. (iš 10) 
3. Trojanas 6 tšk. (iš 9), 4. Mer 
kevičius 5,5 tšk. (iš 8), 5. Sta
nys 4, 5 tšk. (iš 7), 6. Vyt Milu
kas 4,5 tšk. (iš 9), 7. Vilpišaus- 
kas 4 tšk. (iš 7), 8. Krinickas 
3,5 tšk. (iš 10) ir kt. Viso pir
menybėse dalyvauja 12 šach
matininkų (iš .pradžių buvo 
14). Iš pirmaujančių Šukiui y- 
ra vilčių tapti meisteriu, nes 
jam yra likę žaisti dvejos 
tijos Galminui liko viena 
tija ir jis taip pat rimtai 
tenduoja į pirmąją vietą.

Lietuvių SK antroji futbolo 
komanda vasario 10 d. žaidė 
draugiškas rungtynes su 
Schweizer B ir laimėjo 6-2 (4- 
1). Antroji komanda yra įrašy
ta i Dr. Manning Cup ir pir-. 
muoju jos priešininku numa
tyta Swiss rezervinė.

Iš PARYŽIAUS

*
'* *

; . * &s *par- 
pa r- 
pre-
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SCHOLES BAKING, Inc.
LIETUVIŠKA DUONA—GERIAUSIA DUONA

; LEONA IR JUOZAS PETRAIČIAI, Sav.
341 Grand Street, Brooklyn 11, N. Y
Z—EVergreen 4-9414

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

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

LEONA’S BAR & RESTAURANT

VINTER GARDEN TAVERN,
VYTAUTAS BELECKAS, savininkas

\RAS, RESTORANAS, DIDELĖ SALĖ SUSIRINKIMAMS 
VESTUVĖMS IR KITOKIOMS PUOTOMS

VISI KVIEČIAMI ATSILANKYTI
1883 MADISON STREET, BROOKLYN 27, N. Y.
Prie Forest Ave. stoties) (RIDGEWOOD)

Tel: EV. 2-9586

LIETUVIŲ RADIJO PROGRAMA
J JUOZAS GINKUS, VEDĖJAS

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

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

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 stoties. Lengva privažiuoti ii 
visur. Atskiri laukimo kambariai vyrams ir moCtrixu.

Lietuviai advokatai

ST. BREDIS, JR. 
197 Havemeyer Street, 
BROOKLYN 11, N. Y.

* EVjergreen 7-9394

W.M. J. DRAKE 
(DRAGŪNAS)

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

JAmaica 3-7722

ALFRED J. WENTZ 
225 S. 4th Street, 

BROOKLYN 11. N. Y.
EVergreen 7-8067

ANTHONY J. WESLAN 
(V1ŽLANSKAS) 

16 Court Street, 
BROOKLYN. N. Y. 

MAin 5-1260

W. J. DOWNER .
Pirmas lietuvis vaistinin

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

pačioj baigmėj dviem Adoma
vičiaus įvarčiais užakcentuota 
pergalė. Visą laiką pasiryžusiai 
besilaikąs priešas į pabai
gą kiek atlyžo ir turėjo kapi- 

- tuliuoti. Antras įvartis buvo 
toks netikėtas, kad į Adomavi
čiaus šūvį vartininkas nė ne
reagavo:

Sunku iškelti vieną ar kitą 
laimėtojų žaidiką. šį kartą tai 
buvo kovojantį komanda— vi
si už vieną ir vienas už visus. 
Beje, primintina, jog pora žai- 
dikų, kaip sakoma, atėjo tie
siai iš ligonių stovyklos. Saba
liauskas visą savaitę buvo in- 

— validas ir ją turėjo praleisti 
savo vigvame, o Jėgeris taip 
pat buvo dar neatsigavęs po 
rimtesnio sužeidimo. Nežiūrint 

—tam tikri] sulaikymų, abu savo 
. užduotį atliko. Bagdonas, įšo

kęs pavaduoti į kariuomenę 
pašauktą St. Klyąį, parodė ne
blogų paradų, nukumščiųoda- 
mas keletą aukštų kamuolių.

Ukrainian - American pasi
reiškė kaip brandus vienetas 
ir sakoma, kad jie savo Sudėtį 
buvę gerokai pastiprinę. Jie su 
gebėjo sukurti pavojingų aki
mirkų, buvo greiti prie kamuo
lio ir, kaip* vienas jš žiūrovų, 
Švedijoj matęs Maskvos Dyna
mo, išsireiškė, ukrainiečiai sa
vo stiliumi kiek priminė tą 
garsiąją vienuolikę. Antram kė 
liny ukrainiečiams, atrodo, pri 
stigo patvaros ir jie pradėjo 
užsiiminėti žaidikų keitimais. 
Kartais net atrodė, jog jie ne 
futbolininkai, bet krepšinin
kai... '

-Porungtynių, žiūrovai pasi
pylė į aikštę ir geltonai — ža
liuosius išnešė ant pečių. Lai
mėjus New Yorko apygardoj, 
dabar teks susitikti su kitų apy 
gardų nugalėtojais.

Lietuvių SK sudėtis: Bagdo
nas, Modzeliauskas, Simonavi- 
čius, Jėgeris, Saldaitis, Stepo
navičius, Sabaliauskas, Kala- 
šinskas, Adomavičius, Jokūbai- 

' tis, Gražys?
Po pergalės, futbolininkai- ir 

žiūrovai pasuko į Apęeiškimo 
parapijos salę, kur nuotakin- 
gai praleido vakarą. Vicekon
sulas V. Stašinskis įteikė JAV 
valdinių įstaigų raštą, kuriuo 
Lietuvių SK legalizuojamas ir 
pasveikino žaidikus. Be to, 
kalbėjo komandos kapitonas 
Adomavičius, treneris Brazaus
kas, klubo pirmininkas Kati
nas. Programą vedė Petras 
Juknys.
SEKMADIENĮ FUTBOLAS

Sekmadienį, vasario 17 <1, 
Lietuvių SK vienuolikė žaidžia 
DALF lygos kl. pirmenybių 
rungtynes su Sportfreunde Pa
ssaic. Vieta — Pulasky Park, 
Passaic, N. J. Pradžia 2:30 vai. 
Priežaismį, 12:45 vai., žaidžia 
rezervinės komandos.

Mūsiškiams su Passaic dar 
nebuvo tekę susitikti. Po vasa
rio 10 d. priešininkai iš 14 
rungtynių yra surinkę 23 tšk. 
ir įvarčių santykį 63-25. Len
telėj Passaic užima ketvirtą 
vietą. Ikį šifcl Passaic yra pra
laimėjęs tik vienerias rungty
nes ir trejas baigę lygiomis.
ŠUKYS PIRMAUJA

Kiekvieną penktad. Brook- 
lyno LAK patalpose lietuviai 
šachmatininkai žaidžia New; 
Yorko pirmenybes. Pirmeny-

(Atkelta iš 1 psl.)
Po pavykusio gymdymo dak

taras klijentei, per paskutinį 
vizitą, galutinai patvirtina: 
“Jūs esate dabar visiškai svei
ka.”

“Ak, daktare,” ji sako, pilna 
padėkos ir sujaudinta, “galite
iš manęs reikalauti ko tik no
gite.”

“Ar Jūs laisva šią naktį?”
“Taip ji atsako, vistik kiek 

nustebusi ir parausdama.
“Jei taip” tęsia daktaras 

“tai būkite tokia gerutė ir sto
kite į uodegą prie mėsinės 10 
vai. vakaro, o mano motina 
ateis iš Jūsų eilės vietą perim
ti 7 vai. ryte...”

JOSEPH LACHOWICZ
BARAS IR RESTORANAS h

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

Telefonas: EV. 4-8325 
-------.-------

Telefonas: E Ver green 7-7 411
KLEEN KOL COAL CO.

LISAUSKO ANGLIŲ KOMPANIJA <-
Anglys, Coke ir Aliejus

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

65-43 Grand Ave., TWining 4-8087 Maspeth, N. Y. , 
Telefonuoti po 5 vai. vakarais - -

Po šios JT sesijos Paryžiaus _____________
lietuviai žurnalistai buvo susi- 
rįnkę aptarti aktualius reika- 
lus. Atsakant į Laisvųjų žur
nalistų Federacijos pasiteira
vimus pasisakyta už rengimą 
kito Federacijos Kongreso Ber 
lyne! Kuo arčiau Lietuvos ir 
pačipįe rusų pąnosėje. Kaip ži
noma, iietuyiaį žurnalistai la
bai aktyviai Laisvųjų žurna
listų Federacijoje dalyvauja — 

f tos Federacijos vienu steigėju

--------PHILIPBENDER--------- -- 1
AVALINĖS KRAUTUVĖ

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

< Lietuviams ypač gerai žinoma 
musu avalinės kokybė.

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

Tel. Virginia 9-3112

PARK FLORIST 
Matthew Mažeika

- Gėlės priistatomos į bet kurią 
pasaulio vietą.

8015 JAMAICA AVE., WOODHAVEN 21, N. Y.
(Skersai nuo Haven teatro) 

------ ■ --------- i

Anthony Grigalis
KONTRAKTORIUS

Namų statybai, taisymui, medžio 
darbams, šingeliavimui. stogų 

dengimui, dažymui ir tt.
63-26 53rd Drive,

MASPETH 78, N. Y.
NEwton 9-3215

buvo Vienybės redaktorius V.- 
Gedgaudas, kai dar gyveno Pa 
ryži u j e. Dabar Federacijos* 
centras Londone — Lietuvių 
žurnalistų Sąjungą Federaci
joje atstovauja du spec, dele
guoti nariai J. Lanskoronskis 
ir F. Neveravičius.

Paryžiaus lietuviai žurnalis
tai rūpinasi, kad Vasario 16- 
toji būtų kuo plačiausiai atžy
mėta vietinėje spaudoje ir per 
prancūzų radiją.

Lietuvių šalpos Draugija Pa . 
ryžiuje rengia iškilmingą Tau
tos šventės minėjimą su pa
skaitomis ir menine programa. 
Kaip kiekvienais metais ir šie
met laukiama gausaus mieste - 
ir provincijoje gyvenančių lie
tuvių dalyvavimo. Nors nema
žai lietuvių iš Prancūzijos iš- 
vyksta — išemigruoja kas met 
į užjūrius, šalpos Draugija dar 
priskaito Paryžiuje ir provin- 
cijpje per 300 aktyvių narių.

* ' J. Masiulis

Paminklai
B E R ME L INC

H. H. ALTHOFF, Pres.
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. DAvenport 6-2393 DAvenport 6-2633

SUTVARKOMI BIZNIO TAKSAI
Mes sutvarkome įvairių rūšių bei jurisdikcijų taksus: fe- 
deralinius, valstybinius, municipalinius Jungtinėse Valsty
bėse ir užsienyje.

__Adv. St. P. Zubavičius, kuris turi teisės praktikuoti bet 
kuriamu Jungtinių Amerikos valstybių teisme, tvarko kny
gas- bei rekordus pavieniams biznieriams, partneriams ir 
korporacijoms.
Patarnavimai atliekami ir laiškais. Be to, daromi asmeniš
ki vizitai bet kuriose įstaigose čia ir užsienyje.
Prašoma kreiptis angliškai ar lietuviškai, o aš suteiksiu 
sąžiningą patarnavimą.

STANLEY P. ZUBA^ICZ (Zubavičius)
111 Ainslie Sheet, / Brooklyn 11, N. Y.

Telefonas: EV.,4-3049
L—__________________________ _______________________________
’ 1 II. .. I '■■n ■ I ~~ HI I. ■■■................ . iiIIK-imT.

aįjf ALLIANCE CRYSTAL COCTAIL BAR
Kazys ir Alvina Buividai

ft Vienas iš gražiausių kabaretų mieste. Geriausios
■ ( rūšies maistas, įvairiausi gėrimai

~ DU ORKESTRAI, “FLOOR SHOW” IR ŠOKIAI
K A Vakarais muzika prie baro.

£ 80 ST. MARKS PLACE NEW YORK, N. Y.

(8th St. ir 1st Avenue) URamercy 7-9765

DeKALB TAVERN
VYNAS, LIKERIAI, MAJS

A. SINUS, sav.
>52 Onderdonk Avenue

Brooklyn, N. Y.

: JONAS PATAŠIUS 1

; žiedai, laikrodžiai, jų tai- ;
i symas, kosmetika ir

’; religiniai 'dalykai.
307 GRAND STREET

Brooklyn, N. Y. b

‘ ROEBLING SUPPLY Co.
& I. FISHMAN

Mes taisome viską, kas priklauso 
gaso pečiams. Parduodame naujus

- “geso—pečius—žemomis kainomis.--------
Patarnavimas garantuotas.

244 ROEBLING STREET, 
BROOKLYN U. N. Y.
Telefonai: EV. 7-5633 

UL. 5-0083

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
JUOZAS GARŠVA

231 Bedford Avenue, .v Brooklyn, N. Y..
- KOPLYČIA LAIDOTUVĖMS

Telefonas, EVergreen 8-9770

JOSEPH VASTUNAS
Real Estate & Insurance ; 

Paskolos namams
1008 Gates Avenue

- Brooklyn, N. Y.
GLenmore 5-7285 i

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. .

. 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. T.

NOTARY PUBLIC

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

GENERAL INSURANCE AGENT
5|-41 — 72nd Street, Maspėth, 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 Laidotuvėms » NOTARY PUBLIC

Visi šie laidotuvių direktoriai išnuomoja 
automobilius Įvairiems reikalams

MALONI VIETA SUSITIKTI PO DARBO

RESTORANAS IR BARAS
ĮVAIRUS GERYMAI IR UŽKANDŽIAI

Savininkas — mūsų tautietis GEORGE RACHUN
MORGAN AVĖ. ir HARRISON PLACE, BROOKLYN, N. Y.

Telefonas: HY 7-9758
-------- ------------------ ------------- -------- —---- -- ---------------------- ------------------ ------------- --4

CAPPIELLO KRAUTUVĖJE
Galite gauti radijo bei televizijos aparatų, ialdy- 
tuvų, skalbimo ma»inų, dulkių siurblių, prosų ra
šomųjų mašinėlių, dujomis bei aliejumi kūrena
mų krosnių (gas ranges), lovų, stalų ir kitokių na
mų apyvokos dalykų.

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

Visi Brooklyno ir apylinkės lietuviai perka Cappiello 
krautuvėje.

Cappiello krautuvėje gaunamos lietuviškos plokštelės.

CAPPIELLO KRAUTUVĖ
706 GRAND ST., BROOKLYN 11, N. Y.

EVergreen 8-7848 ■
------- ------ --------- - ---- ------—--------- =.------- —------- - »»

NAUJAI ATIDARYTAS

JULIUS’ RESTAURANT
JULIUS DAUGMAUDIS, J;

Savininkas
ĮVAIRŪS GĖRIMAI, PIRMOS RŪŠIES MAISTAS

273 GRAND STREET, BROOKLYN 11, N. Y.
EVergreen 4-9533.

JOHN’S TAVERN :
JOHN SAUKUS, Sav.

-3217 Avenue B 
kayonne, N. 3.

TeL: 3-4136 »
v- . . . . ’

7 PSL

A. ANDRIUŠKEVIČIUS

Laikrodininkas

Taisomi laikrodžiai, parduo 
darni laikrodžiai, žiedai 
apyrankiai, auskarai ir t.t.

485 GRAND STREET
Brooklyn 11, N. Y. 

Q------------- -—_

DEGTINĖS ' 
KRAUTUVĖ 

(Ray’s Liquor Store) 
Didelis įvairių , rūšių degtinės 

ir vyno pasirinkimas.
Juozas ir Izabelė Misiūnai,

Savininkai
103-55 LEFFERTS BLVD. 

RISHMOND HILL, N. Y.
Virginia 3-3544

S. A. Chemoff, M. D.
Kraujo ir Odos ligos 

223 SECOND AVENUE, 
Room 14

Tel. GR. 7-7697<—---- —________ >
AJARŲ ŠAKNYS

_____A j arų šaknys gelb- 
sti nuo vidurių už- 

|Si___J kietėjimo, gerai
veikia skilvį, pa- 
deda pašalinti 

Sv dieglius, nerelka-
\ \ lingus pilvo ga-

’ žus, paskatina ne
veikliuosius kūno organus ir 
taip pat naudinga mažakrau- 
jams. Mokslininkai sako, kad 
a j arų šaknys turi šių minera
lų: sulfuro, fosforo ir potasi- 
jaus. Visi šie mineralai reika
lingi žmogaus organizmui. A- 
jarus galima gerti kaip arbatų, 
taip pat naudinga juos kram
tyti ir seiles ryti. Ajarų šaknys 
$2.50 svaras. Mažiau perkant, 
6 uncijos už $1.00.

ALEXANDER’S CO.
414 West Broadway 

South Boston 27. Mass.



Acmydrkas ir Apylinkė, PRAMOGOS IR
SUSIRINKIMAI

Paifnus
A. Atkočaitis su žmona Pet

ronėle ir dukra Rita buvo at
vykęs iš Nashua, N. H. dalyvau 
ti savo brolio Petro Atkočaičio 
laidotuvėse.

E. Apanavičlūtė, V. Grajaus- 
kaitė, R. Ošlapas,^ K. Kudzma 
ir R. Kezys sudaro studentų 
“initium semestri” rengimo ko 
misiją.

L. Dovydėnas, mūsų bendra
darbis, šią savaitę įvairiais rei
kalais buvo atvykęs iš Scran
ton, Pa.

TRYS VYRAI IŠ LIETUVOS DALYVAUS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS MINĖJMO ŠVENTĖJE

Kaip jau visiems yra žinoma, praeitų metų liepos mėnesio 
pabaigoje Baltijos jūroje įvyko drama. Trys lietuviai, plaukę 
sovietų žvejų laivu, surišo rusų įgulą, uždarė ją į kabiną, o pa
tys laivo vairą pasuko į Švediją. Tokiu būdu iš anapus geleži
nės uždangos, iš sovietų pavergtos Lietuvos, atbėgo trys vyrai, 
kurie dabar atskrido j New Yorką ir šį sekmadienį, vasario 17 
d., dalyvaus Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo minėjime, 
Webster Hall, New Yorke. Jie pasirodys scenoje ir vėliau vienas 
jų pasakys kalbą. New Yorko lietuviai bus pirmieji, kurie turės 
progos pamatyti paskutiniausiai iš Lietuvos atvykusius vyrus. 
Minėjimo pradžia 4 v. p. p.

Trys vyrai, atskridę praeitą trečiadienį, yra šie: Lionginas 
Kublickas, Edmundas Paulauskas ir Juozas Grišmanauskas.

Stato Operą 
Eugene Onegin

E. Vainjūnienč bankinių į- 
staigų atstovų konferencijoje, 
įvykusioje New Yorke, atstova
vo Philadelphijos lietuvių Li
berty Federal 
Lean Ass.

Savings and

Ona Shlavis, 
Bronxo, grįžo iš 
ji buvo nuvykusi dviems sa
vaitėms pailsėti.

vienybietė iš 
Floridos, kur

Charles D. Behrens praneša, 
kad jo vadovaujamas Kings 
Savings Bankas savo taupyto- 
jams dabar moka pustrečio 
nuošimčio metinių palūkanų.

L. Dirkienė (Bičiūnaitė) mū
sų bendradarbė, išvyko trims 
mėnesiams Detroitą, kur ji 
vietos universitete studijuos 
psichologiją.

J. Sodaitis praneša, kad jo 
vadovaujamas Gabijos knygy
nas persikelia į naują vietą, 
335 Union Avė., Brooklyne.

PETRĄ ATKOČAITJ PALYDĖJUS į KAPUS
Praeitą šeštadienį, vasario 9 

d., šv. Jono kapuose palaidotas 
plačiai žinomas siuvėjų kont- 
raktorius Petras Atkočaitis.

Kaip jau buvo rašyta, Petras 
Atkočaitis mirė vasario 5 d. 
Jo kūnas buvo pašarvotas J. 
Garšvos koplyčioje, kurią ap
lankė būriai žmonių. Mat, ve
lionis turėjo daug draugų bei 
pažįstamų. Tai buvo visų ger
biamas ir mylimas žmogus. 
Nenuostabu, kad ir koplyčia 
skendo gėlėse. Bet ypač daug 
žmonių susirinko šeštadienį, 
kai’ įvyko paskutinė kelionė į 
kapus. Angelų Karalienės baž
nyčia, kur net -penki kunigai 
atnašavo mišias, buvo .pilnutė
lė žmonių. Po mišių, klebonas 
kun. Aleksiūnas, apibudinda
mas Atkočaičio nuopelnus, pa
reiškė, kad velionis visiems bu
vo žinomas, kaip geras žmo-

Long Island lietuviai Vasa
rio 16-ją minės Liet. Pil. Klube, 
Port Jefferson, L. I. vasario 17 
d. 4 v. p. p. Kalbės A. Bende
rius, meninės programos dalį 
atliks J. Matulaitienės vado
vaujama- trupė.

PETRUI ATKOČAIČIUI MIRUS, 
žmonai Petronėlei, sūnui. Jonui, marčiai Elenai ir duk
relei Teresei reiškiame gilios užuojautos jausmus.

ANTANAS DAUKANTAS IR SEIMĄ.

A. Liutkus, buvęs Lietuvos 
pasiuntinybės Paryžiuje sekre
torius, siunčia Vienybei linkė
jimus iš Morokos.

šimtų žmonių 
Atkočaitis pa- 
poilsio vietą, 
ėjo mirusiojo

Laidotuvėse dalyvavo visi tie, 
kurie su velioniu bendradar
biavo, dirbo jo dirbtuvėje ir ki
taip santykiavo. Juk nebūda
vo svarbesnės viešos progos, 
didesnio susirinkimo, kuriame 
velionis nebūtų dalyvavęs. Ve
lionis Atkočaitis, kaip ir visa 
jo šeima, buvo uolūs tautinės 
veiklos . dalyvis. Nenuostabu, 
kad beveik kiekvienas šių lai
dotuvių dalyvis šluostėsi aša
ras, savo širdyje jausdamas di
delį skausmą: nebėra Petro... 
Ir naujakuriai, kuriems velio
nis taip daug padėjo, jautėsi, 
lyg jie būtų netekę artimiau
sio savo šeimos nario.

Reikia pasakyti, kad tokiu 
didelių, tokių iškilmingų lai
dotuvių lietuviškame Brookly
ne seniai nebuvo. Tik reikėjo 
pažvelgti į tą ilgą automobilių 
karavaną, riedantį kapų

Po laidotuvių dalyviai 
pakviesti pietų.

Plačiau z apie velionio
Atkočaičio gyvenimą, jo nuo
pelnus mūsų visuomenei teks 
dar rašyti. O tuo tarpu tenka 
pasakyti: ilsėkis ramiai, Petrai, 
toje žemėje, kurią tu buvai pa 
sirinkęs antrąją tėvyne.

Vasario 22 d., penktadienį, 6 
vai. 30 min. Alliince Hali, 195 
Grand St. New Yorko lietuviai 
studentai rengia vakarą. -Pro
gramoje be kitų dalyvauja ir 
V. Žukauskas, šokiams gros 
Macelio orkestras.

d.,

Marietta Vore, sopranas 
Tatjanos rolėje.

Sekmadienį, vasario 24 
1952 m., Manhattan Opera
Guild stato Tschaikowskio ope 
ra Eugene Onegin. Operos pa
statymas bus koncertinio po
būdžio su orkestru. Programo
je dalyvauja Barbara Darlys, 
Marietta Vore, Tamara Bering, 
Elliot Savage, Efim Vitis ir 
Marvin Goodis. Diriguos The
odore Katz.

Opera statoma Carnegie Re
cital Hall. Pradžia 5:30 v. p. p.

link... 
buvo

Petro

Julė Petrėnjenė, neseniai at- 
vykusjUš-Anglijos ir dabar gy- 
venanti 563 Hemlock Street, 
Brooklyne, norėtų susitikti 
Juozu Petrėnu.

Elena, anūkė Teresė, 
Antanas su žmona ir

MAISTAS
QUALITY MEAT MARKET 

Pirmos rūšies mėsa. •
Priimami užsakymai vėso 

tuvėms ir kitokioms 
puotoms.

Savininkai:
Cr. Shimanskas, 
Ch. Mitchell

483 GRAND STREET, 
Brooklyn 11, N. Y.

EV. 8-4608

Kovo 9 d., 4 vai. p. p. Ap
reiškimo parapijos salėje įvyks 
ta pirmasis šiais metais litera
tūros ir dainos vakaras. Brook- 
lyniečial turės progą išgirsti 
tris didžiuosius mūsų žodžio 
menininkus: poetą Bernardą 
Brazdžionį, rašytoją humoris
tą Antaną Gustaitį, ir dramos 
aktorių Henriką Kačinską. Va
karo dainų programą atliks 
muz. Algirdo Kačanausko ve
damas Aitvarų kvartetas. Va
karą ruošia literatūros žurna
las Gabija.

BOSTON BAKING CO.
J. Tamošauskas
B. Andrtužaitis

Lietuviška duona ir 
pyragaičiai

Priętatoma į namus 
ir krautuves

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

su

Minėjo vedybinio 
gyvenimo sukakti

Sausio 19 d. Jonas ir Anelė 
Rekešiai, 8862 — 77th St., 
Woodhaven, N., Y., minėjo sa
vo vedybinio gy/’venimo 30 me
tų sukaktį, šia proga Rekešių 
giminės ir draugai surengė 
jiems puotą, kuri įvyko jubilia
tų namuose. Vakarienę 
Mačienė, Blažaitienė. 
rauskienė ir Rekešienė.

Skaisti saulė švietė, kai arti- 
9

mųjų ir keleto 
lydimas Petras 
siekė amžinąją 
Paskui grabą
našlė Petronėlė, sūnus Jonas, 
marti 
brolis
dukra iš Nashua, N. H., pusbro-
lis Stasys Atkočaitis, duktere- 
čia Marija Penikienė, giminės 
Pr. Šimaitis, Kairaičiai ir šim
tai velionio draugų bei pažįs
tamų, kurių tarpe buvo maty
ti vicekonsulas 'Anicetas Simu
tis, kontraktoriai S. Karvelis, 
A. Matulis, E. P. Mitchell-Mi- 
čiulis ir kiti artimi biznio drau
gai, net kitataučiai.

šio valandą, velionio našlei, 
sūnui, marčiai ir. anūkei reiš
kiame užuojautos. V-

VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI 
Iš RADIJO PROGRAMOS

ruošė
Neve-

Vasario 16 d. 2 vai. Ginkaus 
radijo programos metu, bus 
perduotas specialus 34-tas Lie
tuvos Nepriklausomybės sukak 
ties minėj imas-1 joms, kurie
yra skiriamasįtiems, kurie li
gos ar kitų sąlygų verčiami 
galės dalyvauti vasario 17

Hali įvykstančiame
Nepriklausomybės mi

li-
Vakarienės metu buvo 

kyta daug kalbų ir linkėjimų, 
taip pat įteikta daug gražių 
dovanų. Prie stalų patarnavo 
jubilijatų sūnūs, Juozas ir Al
binas, jo žmona Nancy ir ju- 
lijanto brolis Jurgis Rekešius 
su žmona. ^Svočia buvo Virba- 
lienė, piršlys — P. Mačis. Vaka 
rui vadovavo Z. Virbalas. Va
karienės šeimininkė buvo Ma
čienė. Maistu aprūpino J. Ja
kaitis. Linkėjimus pareiškė ir 
dovanas įteikė šie asmenys: 
Virbalai, R. Virbalaitė, Jakai
čiai, šniečkaif Mackeliūnai, 
Blažaičiai, Kesteriai, Nevaraus 
kai, Rekašiai, Mačiai, sūnūs 
Albinas ir Juozas su žmona 
Nancy. Be to, sveikino giminės 
iš Toronto, Canada, Laurinai
čiai ir M. Putrimas.

pasa-

d.

Svečiams už pagerbimą, lin
kėjimus, dovanas, kaip ir svo
čiai už tortą bei piršliui už gė
rimus, jubilijataj reiškė nuo
širdžią padėką.

minėjimui rengiama 
programa, kurios me-

Webster
Lietuvos 
nčjimc.

Siam 
speciali
tu kalbės A. Simutis ir prel. J. 
Balkūnas.

Lietuvos nepriklausomybės 
34 metų sukakties minėjimas * 
taip pat bus anglų kalba iš 
Patchogue 
WPAC, 1580 
3:30 p. p. *
MINĖJIMAS

radijo stoties — 
kc. vasario 15 d.

CLIFFSIDE
nepriklausomybės 

sukakties minėji-

r

Lietuvos 
paskelbimo 
mas ruošiamas vasario 16 d. 
Russian Club salėje, Cliffside, 
N. J. Programoje dalyvaus so
listė R. Mainelytė, V. Žukaus
kas, kalbėtojai K. Bielinis. J. 
Tysliava, J. Buivydas ir k. Pra
džia 7 v. v.

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.
Kongreso užs. komisijos narė EDNA KELLY 

šokiams gros Adomo Jezavito orkestras.
Bilietų kainos !*t$2.00, $1.50, $1.00.

Rengia NEW-YORKO LIETUVIŲ TARYBA

PETRUI ATKOČAIČIUI
žmonai Petronėlei, sūnui Jonui,
kei Teresei reiškiame savo gilią

MIRUS,
marčiai Elenai ir anū-

Lituanistikos Instituto New 
Yorko seminare š. m. vasario 
mėn. 17 d. paskaitų nebus.

Sekančios paskaitos bus va
sario mėn. 24 d.

Mūsų gerajam pusbroliui •
PETRUI ATKOČAIČIUI mirus, žmonai Petronėlei, sunui 
Jonui ir žmonai Elenai su dukrede Tesese, šioje skaudžio
je valandoje riškiame didžią užuojautą.

. STASYS IR ALĖ ATKOČAIČIAI. *

ZIGMAS IR

užuojautą.
OTTILIE STANAIČIAI.

PETRUI ATKOČAIČIUI
apleidus šį pasaulį, žmonai Petronėlei, sūnui Jonui, 
žmonai Elenai ir dukrelei Teresei reiškiame užuojautos.

■o

JONAS IR MARIJA PENIKAI.

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

Nuo vasario 15 iki 21 d.
PIRMĄ KARTĄ AMERIKOJE

“SINGENDE ENGEL”
Su Gustav -Waldau—Josef Haydn— Kaethe Dorsch — Hans Holt 

f ritz Imhoff — Richard Romanowsky.
‘‘FIGAROS HOCHZEIT”
Su Angelika Hauff — Sabine Peters — Elsa Wagner—Willy Domgraf

— Viktor Janson — Ernest Legal.
NAUJAUSIA 'SAVAITĖS APŽVALGA.

O
A YEAR

THE

SAVINGS BANK

------------------------------------------------------ f
IŠNUOMOJAMI: naujai atre
montuotas butas ir atskiras 
kambarys už pigią kainą, prie 
Bushwick parko ir susisiekimo 
linijų. Kreiptis: 22 Irving Ave 
Apt. no. 2 arba 7, Brooklyne.

PASINAUDOKITE ŠIA PROGA!
_ _ _ • ■ ' p1*
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.
EVergreen 4-1530

445

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.

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

79-12 METROPOLITAN AVE., MIDDLE VILLAGE, L. I.
Paminklų paroda:

66-86 80th STREET, MIDDLE VILLAGE, L. L 
CENTRALINIS OFISAS:

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

FASOLINO MEMORIALS
(PRIEŠ PAT ŠVENTO JONO KAPŲ VARTUS)

DAvenport 6-1282

BRETOCOL POWDERS ir SYR. BRETOCOL
Geriausi vaistai nuo slogos ir kosulio Brctocol Pow ders — 50 c. Syr Bre- 
tocol — 3 uncijos 50 c.. 8 unc ijos $1 00. ,

Brooklyne lietuviai kreipiasi Į
D’ONOFRIO’S PHARMACYA.

500 Grand Si
Užsisakant per paštą 2R! 2 CorU'lvou Rd. Brooklyn,

Is Pleased To Announce
That Interest For The Three Months Ending 

.March 31, 1952 Will Be Paid(

At The INCREASED Rate Of

Compounded Quarterly Mail For

(astern Parkway at Nostrand Avenue Broadway at Bedford Avenue 
RESOURCES OVER $92,500,000/

• *
M«mb«r F»d«ral Deposit Insurance Corporation

1245 BROADWAY

MIČIULIO RŪBŲ KRAUTUVĖJE
Jus galite gauti paltų ir siutų žemesnėmis kai
nomis, negu bet kurioje New Yorko krautuvėje. 
Bet, svarbiausia, jūs čia turite tą Patl> *imt° 
procentų vilnos ir pirmos rūšies darbo drabužių 

pasirinkimą. Nueikite persitikrinti!

E. P. MITCHELL CO
Manufactures of

FINE CLOTHES FOR MEN

BROOKLYN 21, N. Y.
GL 5-?246

j

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