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ATBĖGĘ IŠ LIETUVOS TRYS ŽVEJAI: Edmundas Pau
lauskas, kairėje, Lionginas Kublickas, vydury ir Juozas 
Grišmanauskas dešinėje, išlipa iš lėktuvo.

AZIATAI Į EUROPĄ
kiek laiko Vienybėje 
rašėme, jog Stalinas 
į rytų Europos kraštus 
milijonus aziatų.

ATBĖGĘ Iš LIETUVOS TRYS ŽVEJAI 
LANKĖSI VIENYBĖS REDAKCIJOJE

Perėtais metais kaip griaus- 
. mas per visą .pasaulį nuskam
bėjo žinia, jog trys jaunuoliai 
lietuviai žvejai, su žvejų laivu, 
surišę sovietus, pabėgo į Šve
diją.

Tai l'avo didžiausią sensaci- 
—Kt.—

ŠĮ kartą teko pamatyti tuos 
herojus gyvus. Atskridę Į Ame
riką, jie žada aplankyti pla- 
čiasias lietuvių kolonijas ir pa 
pasakoti paskutiniuosius įspū
džius iš Lietuvos, kaip ten lie
tuvis kovoja ir nepasiduoda 
okupantui.

Jie turi daug ko papasakoti 
ir ilgas valandas nenuobodu jų 
klausytis.

Kada praėjusią savaitę, pa
laikąs susisiekimą tarp Euro
pos ir Amerikos lėktuvas nusi
leido International Airporte, 
jų laukė didelis būrys žmonių,- 
ne tik lietuvių, bet ir amerikie
čių, nes tokie pabėgimai ne 
kasdiena atsitinka ir net se
niems amerikiečiams laikraš
tininkams buvo įdomu išgirsti 
vieną kitą smulkmeną apie ši 
drąsų išsiveržimą.

Juos pasitiko Amerikos Bal
so atstovas P. Labanauskas su 
įregistravimo aparatais (pasi
kalbėjimas su šiais trimis he
rojais už valandos radijo- ban- 
gomis buvo perduotas į Lietu
vą).

Atėjo jų pasitikti ir Lietuvos 
-vicekonsulas A. Simutis, LAIC 
direktorė M. Kižytė,. Lietuvių 
Patariamosios Grupės prie 
Laisvosios Europos pirminin- 
V. Sidzikauskas su nariais J. 
Audėnu ir V. Rasteniu, BALFo 
atstovai P. Minkūnas ir J. Va
laitis, bei eilė kitų veikėjų.

Išlipę iš lėktuvo Lionginas 
Kublickas, 23 metų amžiaus, 
laivo kapitonas, Juozas Griš
manauskas, 25 metų amžiaus, 
laivo bocmanas ir Edmundas 
Paulauskas, 19 metų amžiaus, 
laivo darbininkas — žvejas ir 
atlikę visus formalumus įstai
goje pagaliau galėjo atsikvėp
ti, atsidūrę laisvame krašte.

Apie jų atskridimą tą patį 
vakarą New Yorko didiej laik
raščiai plačiai aprašė, įdėdami 
fotografijas.

šią savaitę, LAICo direkto
rės p. M. Kižytės iniciatyva jie 
aplankė New Yorke ir Brookly
ne lietuviškas įstaigas, Jų tar
pe ir seniausio pasaulyje lietu
vių laikraščio Vienybės redak
ciją.

Laivo kapitonas Lionginas 
Kublickas 
nupasakojo 
tais liepos 
Klaipėdą.

“Mūsų žvejinis laivas-kute- 
ris (80 tonų) “Samum", pasi
krovęs mazuto šešių dienų 
žvejybai, 9 valandą rytą Išėjo

į jūrą pro Klaipėdos uosto var
tus.

“Laive buvome šeši asme
nys: trys lietuviai ir trys rusai, 
kurie amžiumi buvo vyresni ir 
stambesni. Mes susitarėme pir
mąją dieną eiti kaip galima 
toliau nuo kranto, ir, kad 
lengviau galima būtų nušalin
ti rusus, aš, kaip laivo kapito
nas, paskiriau juos nešti tar
nybą dienos metu. "

“Vakare jiems sulindus į ka
biną miegoti, užkalėme duris, 
ir pasukomelaivą tiesiai į Šve
diją., Po dvylikos valandų ke
lionės .pasiekėme Švedijos 
krantus ir čia, nusileidę gelbė
jimosi valtį, nusiirėme prie 
kranto ir paprašėme švedų po
licijos globas.”

ši globa pasižymėjo tuo, 
kad švedai visus tris pabėgė
lius išlaikė kalėjime apie porą 
savaičių.

Laike kelionės per Baltiją, 
uždarytieji rusai nerimavo ir 
bandė su peiliais išsilaužti Į 
viršų. Pabėgę vyrai turėjo 
daug vargo, kad juos išlaikyti 
uždarytus. Gi pasiekus krantą, 
rusai nenurimo ir reikalavo 
išduoti.

Visi trys yra labai patenkin
ti Amerikos gyvenimu, nors čia 
dar tik trumpai tegyveno, bet 
jau-pajuto tikrą laisvę ir pra
rado tą baimę kurią kiekvie- 

. nas kenčia Lietuvoje.
Juozas Grišmanauskas re

dakcijai užrašė vieną dainą, 
kurį dabar labai plačiai Lietu
voje dainuojama (aišku slap
tai) pašiepianti kolhozus:

Verkia gaidys ir ožka 
.prie kolhozo pririšta, 
ką nori tą daryk, 
į kolhozą nevaryk.

Kas su ožka padaryti, 
kad kolhozan nevaryti, 
jeigu gaidys ir ožka, 
taj kolhozo pažiba.

trumpais žodžiais 
kaip pereitais me- 
15 d. apleido jie

Prieš 
trumpai 
pasiryžo 
perkelti

šis darbas tikrumoje jau pra 
dėtas.

Turimomis žiniomis Lenki
joj beveik kiekviename žings
nyje galima sutikti kinus.

Kinai Lenkijoje? Toks tvir
tinimas gar ką nustebins. Bet 
tai yra tikra tiesa, patikrinta 
iš įvairių šaltinių.

Stalinas nori okupuojamus 
kraštus apgyvendinti ne vien 
tik rusais, bet ir aziatais, dėl 
pelitinių, ekonominių ir kari
nių priežasčių. Politiniai jis 
stiprina savo valdžią, pašalin
damas perkėlimais priešingai 
nusistačiusius asmenis, kurie 
galėtų sudaryti užuomazgą su
kilimui. Kraštuose, kuriuose 
jis gerai žino, kad niekuo ne
galima pasitikėti, buvimas “iš
tikimųjų’’ jam yra geriausia 
saugumo garantija. Ekonomi
niai, maskviečiai
šiuose perkėlimuose randa di
delę naudą, jiems -‘darbininkai 
pasidarė kaip kokia medžiaga, 
nafta ar anglis, kurią galima 
perkelti pagal norą iš vienos 
vietos^ kitą. Iš karinio taško 
žiūrint, nauda irgi nemaža, 
galį statyti ginklavimosi fab
rikus bet kurioj tuščioj vietoje, 
suburti žmones į pasienio zo-- 
nas, kur jie galės būti greitai

ne

iki

technikai

šį “perkekfinimo” 'operacija 
vykdoma sekančiai.

Į Lenkiją, pagal susitarimą 
suMao Tse Tungo vyriausybę 
atkelta į Silezijos kasyklas 
100,000 kinų darbininkų. Juos 
stengiasi apgyvendinti nuoša
liai nuo kitų gyventojų. Brie- 
ge, kur verkia didžiausi marga
rino fabrikai didžiuma darbi
ninkų yra vien tik kinai ir turk 
menai.

Į Čekoslovakiją ir Rumuniją 
atkeliami mongolai. Sudetuose, 
vietoj iškraustytų vokiečįų, iš
tisi kaimai apgyvendinti 
čekais, bet mongolais.

Sunku pasakyti,- koks
šiam laikui aziatų skaičius jau 
perkeltas i rytų Europą, bet iš 
įvairių informacijų patirta, 
jog šis skaičius yra milžiniš
kas. Prie Glatz uraniumo ka
syklose išimtinai dirba vien tik 
rusai ir knai.

Iš Rumunijos iškrausčius 
300,000 vokiečių, į jų vietą at
kelti mongolai.

Į Rytprūsius, kurie dabar 
valdomi sovietų, atgabenami 
turkmėnai. Šio krašto gyven
tojai, nežiūrint kas jie būtų, 
vokiečiai, lietuviai ar lenkai, 
perkelti į Sibirą ir į jų vietą 
atkelti totoriai ir turkmėnai.

Tas patvirtina, kad Stalinas 
sistematiškai vykdo Europos 
aziatinimą jau ne nuo šian
dien. Jei vieną dieną ir vakarų 
Europa paklius į* jo rankas, tai

su mobilizuoti,~'arba galės su-• azlatiinmas dar labiau bus pa- 
stiprintj policiją. spartintas.

k
VĖL PASIRODĖ VIEŠUMOJE. Eva Peron p irmą kartą po operacijos su savo vyru Ar
gentinos Respublikos Prezidentu dalyvavo gubernatorių konferencijoje.

PRANCŪZIJAI GRESIA BANKROTAS
Prancūzijoje Įvesti nauji suvaržymai- Kaip anglai, prancūzai irgi prade 
da “suvaržytų pilvu” perijodą — Vokietija pralenkia visas Europos vals 

tybes su savo eksportu — Nepasisekęs komunistų streikas

TVIRTAI TIKIME, KAD LIETUVA BUS LAISVA 
Lietuvos Gen, Konsulo J. Budrio žodis perinėtas ^Lietuvą 1952 W, 

vasario 16 d. per “Voice of America*. '
Kuomet Jūs priversti tylėti 

mūsų, esančių laisvame pasau
lyje, pareiga yra kalbėti ir veik 
ti už visą tautą. Mūsų tauta, 
per savo rinktus atstovus 1918 
metais vasario 16-tą dieną Vii 
niųje aiškiai ir tvirtai pareiškė 
savo norą gyventi savarankiš
kai. Kad tai tikrai buvo žmo
nių valia matosi iš to, jog vi
sa tauta savanoriškai stvėrėsi 
ginklo tą laisvę atkovoti. Tūks
tančiai kovoje žuvo, kiti tūks
tančiai liko visam amžiui in
validais. Nebuvo iki šiol nei 
vieno balso iš tų gyvų kovoto
jų, kad jie gailisi kovoję. Prie
šingai, dabartinės okupacijos 
metu, miško brolių — partiza
nų kovos ir aukos įrodo, kad 
lietuvių vasario 16-tą dieną 
pareikšta valia yra gyva ir da-

bar: norima gyventi ir valdy
tis patys savarankiškai.

Mums, lietuviams, tas aišku. 
Žinome, kokį terorą ten ken
čiate, bet taip pat žinome, kad 
niekas nepakeis -ir neišplėš iš 
Jūsų širdies vasario 16-tos idė
jos. Trys jaunuoliai — žvejai, 
drąsiu žygiu pramušė'tą gele
žinę užtvarą, ir šiandien ir ki
tataučiai laisvame pasaulyje iš 
tų Syvų Jūsų pasiuntinių įsiti
kino, kad lietuviai trokšta lais 
vės, ir kad okupantų tvirtini
mas, kad, mūsų sena, turinti 
savo garbingą praeitį, tauta, 
galėjo pati prašyti tapti 16-ta 
Sovietų respublika, yra tuščias 
melas. Minėdami Vasario 16- 
tą, mes tvirtai tikime, kad Lie- 

* tuva ir vėl bus laisva. -

Užsienio spaudos atstovai 
Paryžiuje pasikvietė pietums 
Prancūzijos ministerį pirminin 
ką Edgar Faure’ą, kuris papa
sakojo žurnalistams apie vy
riausybės dabartinius rūpes
čius ir artimiausios ateities 
planus. Faure yra radikalų at
stovas — 43 m. amžiaus — tad 
palyginti jaunas valstybės vy
ras. Jis pasižymi sąmojumi ir 
iškalba.

Ed. Faure paaiškino apie sa
vo padėtį dabartinėje vyriau
sybėje. Gen. Eisenhoweris jį 

-Aižk4ąn.sę.s,-^kodė4 jįs pą-sHmdą^ 
mas tokias atsakingas ir daug 
darbo reikalaujančias ministe- 
rio pirmininko pareigas vien
kart pasiėmė ir finansų minis-' 
terię portfelį. Faure atsakęs:

—Ministeris pirmininkas'Nu
gaišta labai daug laiko gin
čams su finansų ministeriu... 
ir priešingai. Taupydamas lai
ką ir energiją, nutariau šias 
dvi funkcijas sujungti į vieną..

Nestebėtina tad, kad naujo
ji vyriausybė savo darbus pra
dėjo nuo finansų reformos. 
Ministerfis pirmininkas “susi
taręs” su finansų ministeriu 
jau įvedė visą eilę" naujų mo
kesčių ir valiutos išvežimo bei 
importo suvaržymų.

Vien per sausio mėnesį Pran 
cūzijos užsienio prekybos ba
lanso pasyvas siekė 170 mili
jonų dolerių t. 
importas viršijo 
Faure paskelbė 
nuskambę j usį
“Prancūzija pavojuje” — 
finansinės prarajos krašto 

^gresia bankrotas ir t. t. Pagal 
ministerį pirmininką mokėji
mams už importą ižde tėra va
liutos tik trims dienoms...

• Taigi po Anglijos ir Prancū
zija pradeda žengti į “austeri
ty”—į suveržtų pilvų perijodą.

Kai kurie laikraščiai kalti
na Vokietiją dėl Prancūzijos 
eksporto kritimo. Vokietiją ir 
ginklavimosi naštą, kuri vis 
rimčiau gula ant Prancūzijos 
pečių. Mat per 1951’ Vokietija 
padvigubino savo 1950 metų 
eksportą! Tokią pažangą vokie 
čiai galėjo padaryti tik todėl, 
kad visa jų pramonė dabar dir
ba atstatymo ir eksporto rei-

JONAS MASIULIS 
Vienybės korespondentas 

Paryžiuje

y. tokia suma 
eksportą ir E. 
visame krašte 
alarmo šūkį 

ant

New Yorko gub. Thomas Dewey pareiškimas
“Šiandien Lietuvos gyvento

jai žiauraus ir bedieviško pri
spaudėjo yra tiesiog naikinami 
kaip tauta.

Daug vyrų ir moterų bu
vo išžudyta politinių egzekuci
jų metu, suplanuotu badu ir 
trėmimais į mirties stovyklas. 
Kolektyvizacija Lietuvą smuk
do ligi to socialinio, kultūrinio 
ir ekonominio lygmens, koks

NUOŠIRDUS RANKOS PASPAUDIMAS. Laivo kapitonas 
Lionginas Kublickas sveikinasi su Lietuvos vicekonsulu A. 
Simučiu. Kairėj E. Paulauskas ir dešinėj J. Grišmanauskas*

yra Sovietų Rusijoje. Išlikusie
ji gyventojai grūdami į vergi
ją.

“Lietuviškosios kilmės ame
rikiečiai yra vieni iš mūsų bi- 
čiuliškiausių kaimynų ir ver
tingiausių piliečių. Beveik vi
si jie turi Lietuvoje giminių, 
su kuriais bet kokie ryšiai bu
vo nutraukti, kadangi laiškas 
iŠ Amerikos gali reikšti bilietą 
j vergų stovyklą.

“1952 metų vasario šešiolik
tąją bus trisdešimt ketvirtoji 
Lietuvos Nepriklausomybės su 
kaktis Aš kreipiuosi į New 
Yorko gyventojus jungtis su 
lietuviškojo kraujo kaimynais, 
švenčiant šiąją progą, kaip į- 
rodymą, kad mes dalomės su 
jais pasitikėjimu, jog galų ga
le turi laimėti Dievo valia, ne
laimingiems anos šalies atsta
tant nepanaikinamą laisvės 
teisę.**

kalams, o karo pramonės Vo
kietijoje visai dar nėra. Nors 
ir labai nenori prancūzai ma
tyti vokiečius pasukant mili- 
tarizmo keliu, bet daug kas pra 
deda sutikti su ta mintimi, 
kad geriau būtų jei vokiečiai 
pradėtų atsiginklavimą. Tik to 
kiu būdu galima būtų sustab
dyti Vokietijos įsigalėjimą pa
saulio rinkose su savo pigiu 

^eksportu.
Kas galioja Vokietijai Euro

poje, galioja Japonijai Azijoje. 
Vertinant tolimesnę eigą ali- 
jantų pasitarimų su Vokietija 
.reikia, prisiminti. U. ši- svarbų 
ekonominį klausimą, kuris ne
bus užmirštas ir turės savo įta-- 
ką.

Prancūzijoje buvo paskelb
tas oficialus gedulas iki Angli
jos karaliaus Jurgio VI laido
tuvių dienos. Kraštas jautrus 
artimiausios ir draugingiausios 
savo kaimynės nelaimėms. 
Prancūzijos prezidentas, minis 
teris pirmininkas ir didelė de
legacija dalyvavo laidotuvėse. 
Paryžiaus spauda labai kar
čiai komentavo Belgijos kara
liaus Baudouin atsisakymą 
vykti iį laidotuves. Ryšium su 
tuo belgų parlamentas savo 
vyriausybei pareiškė nepasiti
kėjimą. Spėjama, kad Belgijos 
karališkoji šeima — atstatydin 
tasis Leopoldas III padarė nei
giamos įtakos į sūnų Baudoui- 
ną. Kaip žinoma Leopolde III 
teko atsistatyti dėl per greito 
pasidavimo vokiečiams, dėl pri 
kaišiamo bendradarbiavimo su 
okupantais ir dėl to, kad kara
lius nepasitraukė iš krašto kar 
tu su vyriausybe, priešui įžen
giant, ir kad pasiskubino duo
ti įsakymą Belgijos kariuome
nei padėti ginklą. Leopoldas 
II už tokį elgesį buvo gavęs 
priekaištų laišką iš Jurgio VI, 
o Churchillis Belgijos kara-

liaus išdavimą yra kelis kartus 
viešai prikišęs.

Nepaisant krašte paskelbto 
gedulo Prancūzijos komunistai 
bandė organizuoti vasario mėn. 
12 dieną .politinį streiką prisi
minimui 1934 metais kilusių 
riaušių ir su tikslu “užkirsti 
kelią fašizmui”. Kadangi šian
diena didžiausi fašistai yra pa
tys komunistai su savo dikta
toriumi, Gestapo — GPU — 
NKVD ir lageriais — streikas 
nerado pritarimo nekomunis- 
tų darbininkų tarpe ir pasibai
gė fiasco! Nei autobusų' judėji- ’ 
mas, nei metro, nei traukiniai 
nei elektrą, nei gazas didimes- 
čiuose nebuvo nutraukti. Tik 
Renault suvalstybintame au
tomobilių fabrike porą šimtų 
darbininkų plytomis
dėl viso ko prie fabrikų budė
jusią policiją. Visa Paryžiaus 
spauda pažymėjo Kominformo 
bandymų nepasisekimą ir 
Prancūzijos kompartija aišku 
gavb iš Kremliaus išbarimą už 
nesugebėjimą išpildyti “uka- 
zų”.

Reikia padaryti išvadą, jog 
Prancūzij os darbininkai mie
lai streikuoja, kada klausimas 
eina apie atlyginimų pakeli-^ 
mą, gyvenimo sąlygų pagerini
mą— to trokšta visa darbinin
kija. Tačiau politinį streiką 
vykdė tik “partiečiai” ir jų pa
sirodė šį fcartą tikrai nedaug.
KĄ SAKO PARYŽIAUS 
BALTIEJI RUSAI.

Tuoj po šio karo, 
vietai vakaruose dar 
doje; Maskva bandė
savo žinią stačiatikių vadovavi 
mą Prancūzijoje. Nors Pary
žiaus rusų tarpe buvo sovietam 
simpatizuojančių, vistiek jiems 
pavyko išvyti Maskvos emisa
rus ir išlaikyti religiją nesumai 
šyta su politika — pavyko at
sikratyti Maskvos “vadovavi
mo”. Pačioje Maskvoje jau se
niai bažnytinis klausimas “su
tvarkytas”. Dabartinis archi- 

(Nukelta į 4 psl.)

kada So- 
buvo ma- 
perimti j

IŠ VISO PASAULIO

THOMAS DEWEY

Mire Knut Hamsun
Šią savaitę Norvegijoje mirė 

garsusis rašytojas Knut Ham
sun, Nobelio premijos laurea
tas, 92 metų amžiaus.

Pirmasis jo romanas “Ba
das,” pasirodęs 1890 metais, 
iš karto atkreipė visų dėmesį 
ir buvo išverstas į visas euro- 
pietlškas kalbas.

1917 metais Hamsunui buvo 
paskirta Nobelio premija.

PETRUI ATKOČAIČIUI MIRUS,
žmonai Petronėlei, sūnui Jonui, marčiai Elenai ir duk- 
relei Teresei reiškiame gilią užuojautą.

JONAS IR ONA VALAIČIAI

• Anglų lėktuvas palaikęs susisiekimą tarp Anglijos ir Af
rikos, su 31 keleiviu nukrito Sicilijoje.

• Indokinijoje vėl atsinaujino mūšiai. Prancūzams metus 
į mūšį aviaciją, pavyko atmušti komunistus.

• Pirmoji anglų atominė bomba bus išbandyta Australi- 
evakuoti gyventojus, 

gaminamas, 
pasirodė sovietų 
bombonešius.

lėk-

lan- 
Ara- 
ugnį

joje. Jau dabar pradedama iš Woomero 
Bomba būk esanti geresnė už Amerikoje

• Korėjoje pirmą kartą skaitlingai 
tuvai. Net 175 lėktuvai puolė amerikiečių

• Arabų nacionalistai buvo suruošę manifestacijas, 
kantis Pietų Amerikos valstybių atstovams Casablancoje. 
bams pradėjus šaudyti, policija buvo priversta atidengti 
ir keli arabai buvo nušauti.

• Maurice Thorezui, prancūzų komunistų deputatui 
kaip pasilikusiam užsieny ilgiau 12 mėnesių, atimtos deputato 
teisės. Kaip žinoma, Maurice Thorez, prancūzų komunistų va
das, “gydosi” Maskvoje.

• Iš Šveicarijos atsisakė sugrįžti į Čekoslovakiją diploma
tas Karel Stern. Tai jau penktas čekoslovakų diplomatas, kuris 
per paskutiniuosius 3 mėnesius atsisakė sugrįžti ir prašosi prie
glaudos vakaruose.

• Viduržemio jūroje prasidėjo dideli sąjungininkų laivy
no manevrai, kurių uždavinys esąs atmušti “agresoriaus” puo
limą su povandeniais laivais. Manevruose dalyvauja amerikie
čių, anglų ir italų laivynai.



Visi už lietuvius

CH1ŲAGO, ILL.— Vietos lie
tuviai džiaugiasi, kad repubh- 
konų centras paskyrė tris lie
tuvius kandidatus į aukštas 
vuldvietes: Adv. Antanas Olis 
i Chicago Sanitary' District 
Trustee, adv. Antanas Lapins
kas i teisėjus ir biznierius Juo
zas Spaitis į Illinois valstybės 
legislątūros atstovus.

Visi kandidatai skiriamoms 
vietoms yra 100 nuoš. geri. Bet 
teks smarkiai dirbti, kad jie 
laimėtų nominacijas, kurios į- 
vyks balandžio 8 d. Mat atsira
do nemažai konkurentų. Prieš 
Juozą Spaitį eina net 8 konku
rentai. Į teisėjus kandidatų rei 
kia nominuoti 12, o yra 20. Vi
siems lietuviams reikia sujung
ti jėgas, kad mūsų kandidatai 
laimėtų-

Vasario 15 d. Dariaus Girė
no salėj Chicagos lietuvių vei
kėjai turėjo jau antrą susirin
kimą lietuvių kandidatų rei
kalais. Dalyvavo apie šimtas 
veikėjų. Inž. Antanas Rudis, 
Lietuvių Vaizbos Buto prezi
dentas, pranešė, kad jo vado
vaujama organizacija sudarys 
tam tikrą komitetą rėmimui 
lietuvių kandidatų. Pažymėti
na, kad demokratų sąraše lie
tuvių kandidatų nėra. .

Lietuvių kandidatų laimėji
mas paliudys Chicagos lietuvių 
politišką ir tautišką susiprati-

Spaudos Komisijos narys

BEE HIVE 
RESTAURANT

Wsl A Aliukonis, Sav.

Kviečiami svečiai, atvykę 
iš kitų valstybių.

56 High St., Nashua, N. H.

LIETUVIŠKA

J. GUTAUSKAS, Sav.
Įvairūs gėrimai, pirmos 

rūšies virtuvė 
201-293 E. Chapel Street 

New Haven, Conn,

SĖKMINGAS VASARIO 16 MINĖJIMAS

r

BROADWAY 
RESTAURANT

Geras maistas, Įvairūs 
gėrimai

Charles G. Stokus, Sav.
(Daugiau, kaip 20 m. buvęs 

draudimo agentas)
154 East Main Street 

Waterbury, Conn.
TeL: 3-9766

ktmOWi MARTIN
3759 N. 7th STREET.

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

305 BROADWAY
SO. BOSTON, MASS.

SO 8-9094
t

J. MARKIEWICZ
, AND

SONS, Ine.
Laidotuvių Direktoriai 

15 Trumbull Street 
New Haven, Conn.

TeL: 5-9229

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

REgent 9-4156

ko> Lietuvių Savaitė
TMD narhį dėmesiui

šiais metais sukanka 25 me
tai nuo mūsų Tautos prikėlėjo 
dr. Jono .Basanavičiaus mirties 
ir šimtas metų nuo jo gimimo 
dienos. Visas TMD kuopas kvie 
čiame šią sukaktį paminėti. 
Prašome surengti paskaitas a- 
pie dr. J. Basanavičiaus gyve
nimą, apie jo darbus, apie jo 
nuopelnus Tautos Prisikėlimo 
laikotarpyje. Pageidautina, kad 
paskaitos būtų paįvairintos 
menine programa.

Sunkioje Tautos gyvenimo 
valandoje, semkime jėgų iš gar 
bingos mūsų praeities!

Vietose, kur nėra kuopų, te
gu paskiri nariai, pasitarę su 
vietos visuomenininkais, imasi 
iniciatyvos tokius minėjimus 
surengti. Centro Valdyba iš sa
vo pusės padės, kiek Išgalėda
ma.

Visais TMD reikalais prašo
me rašyti sekretoriuj M. Kas
paraičiu!, 1827 Linden Ave., 
Racine, Wis. ar pirmininkei 
A. Devenienei, P. O. Box 
Watertown, Conn.

Devenienė, pirm.
M. Kasparaitis, sekr.

86,

P. Vaičiūnas — vargo 
mokyklos rėmėjas

Petras Vaičiūnas, vienybietis, 
Vasario 16 d. vardo lietuvių 
gimnazijos Vokietijoje garbės 
rėmėjas. Jis iš karto paaukojo 
tos gimnazijos reikalams $50. 
Pinigai jau persiųsti į Vokieti
ją ir gautas iš ten padėkos laiš 
kas. ši auka yra reikšminga ne 
tik savo pinigine verte, bet dar 
tuo, kad ji paskirta ALT San
daros Pirmojo apskričio suva
žiavime Bostone, .paskatinant

r

SILVER BELL BAKING CO
J

HARTFORi
HARTFORD, CONN. — LAP 

Klubo auditorijoj buvo pami
nėta dr. Jono Basanavičiaus 
100 metų gimimo ir 25 metų 
mirties sukaktis. Meninę pro
gramą išpildė Manchesterio 
Liet. Bend. Choras, Hartfordo 
Liet. Vyrų Aktetas, TMD na
riai, scenos meno mėgėjai su
vaidino vieno veiksmo vaizde
lį: “Kova už Laisvę” speciališ- 
kai šios sukakties minėjimui 
paruoštą, įžanginę kalbą pasa
kė p. W. M. Chase, principinis 
prelegentas, dr. šerkšnas iš 
Anhurst kolegijos, pasakė gra
žią kalbą pavaizduodamas dr. 
J. Basanavičiaus veiklą ir nuo
pelnus Lietuvai. '

■II LIETUVIU ŽINIOS

Gerb. Redaktoriau:
vie-
1951

artis-

Bendrai minėjimo programa 
publikai patiko ir jaukius įspū 
džius paliko. Vaidyboje vaiz
delyje “Kova už Laisvę” gra
žiai pasireiškė Just. Guntulis, 
Laimutė Leonaitytė, Feliksas 
Bočiūnas, Alf. Jaras. /

Po programos buvo
^tams, choristams ir akteto na
riams bei svečiams pavaišinti 
surengta arbatėlė, prie kurios 
suruošimo daug pasidarbavo 
ponios Stankevičienė, Januške
vičienė, Kasparaitienė, John- 
sonienė ir Robert Johnson.

Programą gražiai vedė p. 
Strazdas, TMD pirm.

Koresp.

DETROITE ATSIDARĖ
LIETUVIŠKAS KNYGYNAS

Z.

Dvi mirtys 
vienoje šeimoje

NEW PHILADELPHIA, PA.— 
Vasario 9 d. po trumpos ligos 
mirė Ona Barkauskienė, 73 m. 
amžiaus. Velionė buvo atvež
ta iš Lietuvos vienų metų am
žiaus ir visą laiką išgyveno 
šiame mieste. Velionė Barkaus 
kienė buvo visų vietos ir apy
linkių lietuvių mylima, Velio
nės vyras Stasys miręs 
prieš 20 metų. Pažymėtina, 
velionė Barkauskienė visą 
vo gyvenimą prenumeravo 
nybį.

šermenų metu lankėsi daug 
žmonių, karstą puošė daugybė 
gėlių vainikų. Laidotuvių me
tu vietos bažnyčia buvo perpil
dyta. Velionė palaidota vasa
rio 13 d.

(Taip dabar vadinasi Varpo kepykla)

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

ANTANAS BALČIŪNAS, savininkas

jau 
kad 
sa- 
Vie SILVER

Box 44

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

Vedybom ir parėm 
keksų ekspertai

Taipgi kepa ir parduoda krautu
vėms ir pristato i namus ne tilt 
visokią duoną, bet ir tortus, kę

sus, pyragus ir pyragaičius.

BELL BAKING CO.
Middle Island, L. L

4

mų apskričio lėšų perleistų tos 
gimnazijos reikalams atitinka
mą auką. Tame suvažiavime 
buvo skirta $50 vargo mokyk
loms Vokietijoje. Prie šių auku. 
dar pridėjo ALT Sandaros5 pir
mininkas P. Pivoranas savo as 
menišką auką $50, tad iš viso 
sudaryta $150.00.

Kaip senas veikėjas, patrio
tas, pasiturįs žmogus, P. Vai
čiūnas prisidėjo savo. įnašu ir 
prie ALT sąjungos skyriaus 
Bostone iruošiamų namų. Ten 
jis yra namo amžinu rėmėju. 
Jis sako, kad kiekvienas seno
sios ateivijos lietuvis turi prisi 
dėti prie tokių namų įrengimo 
bent viena plyta./

O, kad šiuo pavyzdžiu pasek
tų daugiau mūsų tautiečių.

Tuomet lietuvybės išlaiky
mas ir lietuvių tautinės kultū
ros bei meno klestėjimas bent 
laisvajame būtų užtikrintas.

. Vėtra
MINĖJO VASARIO 16

Man pakliūvo i rankas 
nas, Tamstų laikraščio iš 
m. vasario mėn., numeris iš 
kurio turėjau džiaugsmo pasi
skaityti gimtąją kalbą.

šiame Bavarijos mieste gy
venu nuo 1946 m. Stovyklą pa
naikinus likome tik keli lietu
viai ir virš metų esu vienų vie
nas tarp svetimųjų. Negirdžiu 
nė žodžio lietuviškai.

Drįstu prašyti gal susiras 
gerų tautiečių kurie galėtų 
man retkarčiais pasiųsti per
skaitytus Vienybės numerius. 
Amerikoje giminių neturiu, o 
pažįstami iš Vokietijos išva
žiuodami, žinoma, pažadėjo pa 
rašyti, bet liko' pažadu. Sotus 
alkano neužjaučia. Jūs negali
te įsivaizduoti gyvenimo tarp 
svetimųjų ir dar būnant virs 
iy2 metų bedarbiu ir gyventi 
iš vokiečių malonės. Užsipre
numeruoti neturiu iš ko.

Būkit malonus.

Jūs gerbiantis IMCIIDAMPC 
cm)Rothe"Maiauskas> INoUKANuL 
Schmiedsgasšchen 6.
Germany.

Sausio 26 d. Detroit, Mich., 
1906 — 25th'St., VI. Pauža ir 
L. Vismantas atidarė lietuviš
ką knygyną “Neringa” su me
no, tautodailės, dažymo ir de
koravimo skyriais, kuriems va
dovauja dail. A. Melnikas. Čia 
galima bus gauti nusipirkti vi
sas išeinančias iš spaudos lie
tuviškas knygas ir užsiprenu
meruoti laikraščius.

Liko du sūnūs: Alfonsas ir 
Rapolas, dvi dukterys: Adelė 
Pusnikieny? ir Marcelė Kulko 
gyvenančios Brooklyn, N. Y. ir 
Hepmpstead, L. L, taipgi septy 
ni anūkai ir keturi proanūkai.

Prieš 2 savaites, t. y. sausio 
26 d., lygiai tą pačią valandą 
mirė velionės sesuo Elena žit- 
kuvienė, taipgi palikusi plačią 
šeimą. • ‘ K.

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

Bridgeport, Conn. — Vasario 
16 M., Lietuvos Nepriklausomy
bės paskelbimo minėjimas Įvy
ko parapijos svetainėje. Progra 
moję dalyvavo parapijos cho
ras vad. A. Stanišauskas. H. 
Jaunienė, Ona Janušas ir Ba
rius.

Kalbas pasakė kun. J. V. Kaz 
lauskas, J. Audėnas ir H. Bla- 
zas. Aukų buvo surinkta $83.33.

John Baltaduonis
FRANKFORD AVENUE

1700 Frankford Ave,

Vuohtriopai automobilių tauymat 
730-2 B. Moyamensing Ava 

Philadelphia, Pa. 
TeL Howard 8-0596

DR. M. J. COLNEY 
148 Grand Street 

WATERBURY, CONN. 
Telefone -3-4747 

PRIĖMIMO VALANDOS:

M. J. VERBYLA
Metalinių reikmenų 
krautuvė Jį61 Bank Street 
Degtinės krautuvė

Green ir Leonard St*.
Waterbury, Conn

KONKURSO DOVANA 
$100.00 BALFui

Cleveland, Ohio — Lietuvis 
biznierius Frank Suopis, 1033 
E. 72 St., Kalėdų švenčių pro
ga, paskelbė konkursą ir jį lai
mėjusiam paskyrė premiją Vie 
na tų premijų, didžiausią pi
nigais laimėjo dr. Julius Abrai- 
tis, 6404 E. White Ave., Cleve
land, Ohio. Dalį laimikio, $100. 
dr. Abraitis paskyrė BALFui, 
lietuviams tremtiniams Euro-“ 
po j e pagelbėti.

GERIAUSIS

- REAL ESTATE
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.

ORMAN & MICHELSON
111-15 JAMAICA AVE.

r

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

Įvairiausi gėrimai ir valgiat
ROUTE 27-A, 4 ISLIP, L, N. Y.

Bay Shore 2996. -----
J

&

HOLLYWOOD INN & HALL
ELZBIETA RUDAUSKIENĖ, 

Savininkė'•

Baras ir salės pramogoms

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

LIETUVIŲ TAUTODAILĖS4 
PARODA

Philadelphia, Pa. — Ryšį su 
Vasario šešioliktosios minėji
mu, Lietuvių Moterų Taryba 
Phil-adelphijoje, priešakyje su 
pirmininke Ona Cheladiniene, 
vasario 24 d. rengia lietuvių 
tautodailės parodą. Paroda j- 
vyks Tarptautinio Instituto pa 
talpose, 645 N. 15th Street, 
Philadelphia, Pa., nuo 2 iki 6 
vai. po pietų. Bus lietuviška 
muzikos programa ir lietuviški 

~ūžkundžiai. Pirmini nkė==-Qna. 
Cheladiniene kviečia visus lie
tuvius 
redoje, 
vasario 
P- P-

gausiai atsilankyti pa- 
kuri kaip minėta įvyks 
24 d., nuo 2. ikL_6 vai.

STANLEY SHUKIS
Pristato į namus pirmos 
rūšies medžiagos drabužius: 

siutus, paltus ir t.t. 
Priimami užsakymai

Atvksta į namus pamieruot 
607 Washington Ave. 

Waterbury, Conn.

VINCO yiDGINIO
MAISTO KRAUTUVĖ 
438 JEFFERSON ST.

Philadelphia, Pa.
TR. 7-6627

j

V

COLONIAL BAR RESTAURANT
GUS TUNAITIS, Savininkas 

PIRMOS RŪŠIES MAISTAS IR GĖRIMAI.

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

GR. 4-2939

NEWARK, N. J. — New Jer
sey Lietuvių Tarybos rūpesčiu, 
kaip ir pirmiau per 33 metus, 
buvo surengtas Vasario 16 mi
nėjimas, kuris visais atžvil
giais buvo sėkmingas.

Iškilmės pradėtos dalyvau
jant Newarko Lietuvių Vetera
nų skyriaus Vėliavos Garbės 
Sargybai, kurias atidarė NJL 
Tarybos pirmininkas Jokūbas 
Stukas. Invckaąija paskaitė pa 
rapijos klebonas prel. Ignas 
Kelmelis, Rūtos radijo ansamb 
lis, vad. muz. Alg. Kačanaus- 
kui, sugiedojo Amerikos ir Lie
tuvos himnus, o taip pat su
dainavo keletą dainų. Vincė 
Jonuškaitė gražiu liaudies dai- 

. nų dainavimu žavėjo minėji
mo dalyvius, kurie jai audrin
gai paplojo. Alfonsas Petruitis 
labai vykusiai paskaitė keletą 
mūsų poetų kūrinių. Kalbas 
■pasakė: adv. A. Solvest (Sal- 
vestravičius), N. J. legislątūros 
narys, prel. Jonas Balkūnas, 
adv. K. Paulis, buvęs N. J. le
gislatures narys, prel. Ignas 
Kelmelis ir pedagogas Stasys 
Jakštas.

Programai pasibaigus, sve
čiai ir programos dalyviai bu
vo pavaišinti. Vaišių paruoši
mu rūpinosi Izabelė Dilienė.

Minėjimo vadovybei pasiū
lius ir visiems dalyviams pri
tariant, priimtos rezoliucijos 
dėl sustabdymo masinio ne
kaltų žmonių žudymo bolševi
kų užimtuose kraštuose, ypač 
Lietuvoje. Rezoliucijos telegra
momis pasiųstos: JAV Prezi
dentui, Valstybės Departamen
tui, Specialiai Užsienio Reika
lų Komisijai ir New Jersey vai. 
senatoriams. Su apgailestavi
mu tenka paminėti, kad New 
Jersey valstybės gubernatorius

nepatenkino prašymo Vasario 
16 paskelbti Lietuvių Diena, 
paaiškindamas laišku, kad ta 
diena jau yra proklamuota ki
tam tikslui.

Lietuvos laisvinimui ir lietu
vių šelpimui dalyviai suaukojo 
$561.91.

New Jersey Lietuvių Tarybos 
vardu nuoširdžiai dėkojame vi
siems prisidėjusiems prie Vasa 
rio 16 d. minėjimo sėkmingu
mo, ypač aukotojams už gau
sias aukas ir programos daly
viams’ už gražią ir turiningą 
programą.

Jokūbas Stukas, pirm. 
Pranas Petrulis, ižd.
A. S. Trečiokas, sekr.’

NEW HAVEN, CONN. — Mi
nėjimas Vasario 16 praėjo su 
gražia menine programa ir gi
liu susikaupimu. Po ALT pirm. 
Vokietaičio kalbos ir po Sv. Ka
zimiero parapijos choro sugie
dotų Amerikos ir Lietuvos 
himnų susirinkusieji su dide
liu susikaupimu išklausė labai 
turiningos prof. dr. J. Vėbros 
paskaitos. Būdamas Nepriklau 
somybės kovų dalyvis ir Lietu
vos kariuomenės kūrėjas, pa
skaitininkas perdavė ne sau
sus žodžius, bet savo paties 
išgyvenimus.

Meninėje dalyje dalyvavo šv. 
Kazimiero parapijos cho^ąs, 
išpildęs liaudies dainas, V. Lei- 
kutė, A. Mikalavičiūtė ir A. 
Gruzdys deklamavo eilėraščius, 
o St. Paulionienės vadovauja
ma tautinių šokėjų grupė pa
šoko du tautinius šokius. Gilų 
įspūdi paliko Ramanauskienės 
režisuotas vaizdelis “Pabudęs 
Vaidila”.

•Pertraukos metu surinkta 
250 dolerių aukų, kurie .pagal

REIKALINGA PRAPLĖSTI Menocentras padės
- ~ TAUTININKŲ KLUBO PATALPAS lietuviams artistams

JUOZAS GINKUS Į SLA IŽDININKUS

5

UNION BRONZE FOUNDRY
High Grade Bronze Castings

SAVININKAS“
(Pėda nu0 Union Avenue)

Bridgeport, Conn.
.. TEL.: 3-4696

PHILADELPHIA, PA.
MALONI LIETUVIŠKA UŽEIGA

ANTHONY BALCH1UNAS, SAV. 
113 SOUTH 34th STREET 

A rti Pennsylvanijos Universiteto
t

PETER DAVIDONIS
VYNAI — LIKERIAI — ALUS 

2327 Brown Street Philadelphia, Pa.

----------:------------------ i

Pasinaudokite šia proga

LIBERTY FEDERAL SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION

Philadelphia, Pa.
135 NORTH BROAD STREET 

(Temporary Address*
New Building Under Construct!©* 

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

ASSETS
First Mortgage Loans..............
Improvement Loans....................
Loans on Savings A<-rounts . . 
Federal Home Loan-TUnk Stocfc 
Cash on Hand and in Banks . . 
Office Building and Equipment . . 
Parking Lot — 1415 Race Street 
Deterred Charges and Other Assets

TOTAL----$9.917.587
LIABILITIES

. .$8,428,470
850.000

.55,431 
10.31 1 
22.077 
3.520

47,778

Members’ Share Accounts . . . 
Advances—

Federal Home Loan Bank . 
Loans In Process ......................
Other Liabilities ......................
Employees’ Retirement Reserve 
Other Specific Reserves...........
General Reserves ... $295.7 
Surplus.............. ..  252.2

. .S8.316.R34
25.543
82.997 

175.000 
. . 1,112.033

166.668
22.723
15,791

oo 
78

TOTAL—$9.9 17,587
CHARLES S. CHELEDEN. Presulent

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

Įvairių rūšių negalavimai, skilvio, inkstų ir kepenų ligos,
- tulžies, pūslės visoki negalavimai, žemas ir aukštas krau

jo spaudimas, astma, kvėpavimo sutrikimai, ausų ligos, 
nervų negalavimai, neuralgija, reumatizmas, judėjimo 
sunkumai ir kitos ligos.

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

Kasdien nuo 9 ryto iki 7:30 vakare St. 14th St. ar 34th St. 20-30 min. iki Newarko.
Tel. Mitchell 2-0773 Nuo stoties tik 4 blokai. •

r

ADAM S’ CAFE
RESTORANAS IR BARAS

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

Naujai atidalytas lietuviškas restoranas ir baras

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

TeL PO 5-9566

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

riame apsirašoma 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 spauda, kaina 3 doleriai.

• ABIDVr KNYGOS SYKIU tik už 6 dolerius! Persiun
timo lėšas,apmokame. Rašykite:

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

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

,<■

’ CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

1113 Mt. Vernon Street Telefonas Poplar 4119 
PHILADELPHIA. PA.

Moderniška laidojimo įstaiga: didele graži koplyčia, erdvi call ra 
bara, pakelevingiems suteikūma nakvynė — viskas Bemokamai.

Nelaimėt valandą kreipkite* j mūsą jctaigą, dieną ar naktį
— met. Yisadoi pasirengę suteikti genantį patarnavimą.

JUOZAS KAVALIAUSKAS
t LTCENSFD PENNA AND NEW JERSEY 

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

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

■ PATS DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS 
J • .
Mūsų biznis yra seniai įkurtas ir todėl jis savo rūpestin

gu patarnavimu gerai žinomas visiems Brooklyno Į 
lietuviams. KREIPKITĖS DABAR.

FURMAT1 Ine.
■- i(Prieš Republic teatrą)

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

—X. ' '' -.■>
....................... ■ • .................................— ■■ ■ ■ .................. >

Amerikos Lietuvių Tautinin
kų Klubas, 337 Union Avė., 
Brooklyn 11, N. Y., įsisteigė 
1928 m. vasario 28 d. šiandien 
Klubui priklauso daugiau kaip 
60 New Yorko ir jo apylinkių 
senesniųjų Amerikos bei nau
jakurių patriotų ir tautinės 
kultūros darbuotojų, visuome
nininkų.

Turėdamas nors ir kuklias 
patalpas, klubas yra sukūręs il
gametes lietuviškas tradicijas.

šiomis patalpomis naudojasi 
visos tautinės — kultūrinės or
ganizacijos savo susirinki
mams, pobūviams bei valdybų 
.posėdžiams, jomis dažnai pasi
naudoja ir kiti kultūros dar- 

9. buotojai bei menininkai — 
dramos ir dainos artistai.

šios patalpos pasidarė kiek 
mažos vis gyvėjančiam ir didė
jančiam tautinių organizacijų 
veikimui — ir atėjo laikas, klu 
bui bendradarbiaujant su kito
mis tautinėmis organizacijo
mis, turimas patalpas pertvar
kyti, praplėsti ir lietuviškai me 
niškai išgražinti. Nesant gali
mybės turimas patalpas išplės
ti gal reikėtų visiems bendrai 
susidėjus išnuomoti arba nu
pirkti erdvesnes patalpas. Tai
būtų ne vien Tautininkų Klu
bo rūpestis, bet lygiai ir visų—riui A. žiliui

tautinių organizacijų bendras 
reikalas, kad šios kuklios tau
tinės veiklos tvirtovės patalpos 
kuo skubiausiai būtų praplės
tos arba naujos ir didesnės įsi
gytos. Tam kviečiami į kultū
rinę ir materialinę talką visi 
patriotai — veteranai ir ener
gingi naujakuriai. Reikėtų pa
imti pavyzdį iš Bostono Am. 
Lith. Tautinės Sąjungos, kuri 
kovo 1 d. iškilmingai atidaro 
ir šventina savo lietuviškai iš
puoštą tautinį namą — kultū
rinės veiklos šventovę.

Am. Liet. Tautininkų Klubo 
1951 m. valdybą sudarė: D. 
Klinga — pirm., P. Kyrius — 
vicepirm., P. Narvydas — sekr., 
J. Masaitis — iždininkas ir J. 
Pranokus — fin. sekr. ALT klu 
bą atstovavo J. Vilpišauskas ir 
A. Jurgėla: Parengimus bei po
būvius organizavo A. Jurgėla,
J. Pronckus, E. Mickeliūn.ienė, 
P. Norvaišaitė ir Jakulis, kurių 
pastangomis gegužės 26 d. su
rengta klubo 23 metų sukak
čiai paminėti vakarienė, daly
vauta su nuosavu vaišių stalu 
Amerikos Dienoje ir klubo pa
talpose surengta šachmatų bei 
kitų žaidimų pramoga ir vaka
rienė. Praeitais metais klubo 
kasa ir nariai paaukojo 12 dol 
ALT, 16 dol. mirus klubo na-

vainiką pirkti,
laikraščiams Vienybei 5 dol. ir 
Kariui 8 dol. B ALF vajaus pro
ga D. Klingos ir P. Kyriaus va
dovaujamas aukų rinkimo pos 
tas surinko virš 70 dol.

Į klubą įstojo 9'liauji nariai. 
Metų laikotarpyje mirė du 
klubo nariai: Antanas žilius ir 
Vaclovas Vitkus — abu buvo 
paminėti ir pagerbti.

I 1952 m. klubo valdybą iš
rinkti D. KJinga — pirm., P. 

Kyrius — vicepirm., VI. Pivo- 
rūnas — sekr., J. Masaitis — 
iždin. ir J. Pronckus — fin sek. 
kontrolieriais V. Alksninis ir
K. Lesevičius. Į ALT: A. Jurgė
la ir K. Lesevičius. Klubo'pirm. 
D. Klinga ir šiais metais 'nuo-"

ALT vietinio skyriaus nutari
mą bus lygiomis padalinti tarp 
ALT ir BALFo.

a Vasario mėn. 19 d. suruošta
me YWCA Tautų Festivaly., e 
dalyvavo ir lietuvių tautinių 
šokių grupė, vadovaujama. St. 
Paulionienės. Gražūs lietuviš
ki rūbai, didelis šokio tempas 
ir geras išpildymas žiūrovams 
paliko labai stiprų įspūdį. Pa
žymėtina, kad tai pirmas šios 
rūšies pasirodymas svetimtau
čiams. ■ G.

PHILADELPHIA PA. — Lie
tuvos nepriklausomybės minė- 
jimas buvo labai pasekmjngai
atliktas.

Minėjimą atidarė adv; _St. 
Mankas, ,po to buvo sudarytas 
garbės prezidiumai iš ameri
kiečių, ukrainų, latviu, estų ir 
laisvųjų kazokų atstovų. Kun. 
Martusevičius, pasakė invoka- 
cijąi Meno Ansamblio choras 
sugiedojo himnus. Kalbėjo 
William J. Greene, Jr., kun. J. 
Balkūnas ir kt. Lietuvos laisvi
nimo reikalams surinkta 
$2091.87.
DAINUOS A. KASKAS

Įspūdingas parengimas lau
kiamas visų Philadelphijoje 
Kovo 22 d. Lietuvių Muzikos 
Svetainėje. Pirmą sykį Phila- 
delphijos lietuviai turės pro
gos išgirsti dainuojant Metro
politan Operos solistę lietuvai
tę Anna Kaskas. Koncertą ruo 
šia Menocentras, Lietuvių Ar
tistų Atstovybė. Koncertas į- 
vyks šeštadienį 8 vai. vakare. 
Bilietai su taksais $2.60 ir $1.60.

Laisvei švintant... (8) St. Butkus

ŠŪDIeTšALTASIS MURMAN0 KRAŠTE!
Z

žinia apie įvykusį Rusijoje 
bolševikų perversmą tik dau
giau po savaitės mus pasiekė. 
Pas mus buvo ramu ir viskas 
dar ėjo sena vaga. Bolševikų 
laimėjimui “atžymėti” tik kaž
kas vagone nužudė mūsų, iždi
ninką. Bet ir tai, tur būt, plė
šimo, o ne politiniais sumeti
mais.

Bolševikai, paėmę valdžią 
paleido frontą ir pradėjo nai
kinti senąją armiją, J^aip caro 
liekaną. Kareiviai, metę frotą, 
su ginklais skubėjo namo. Tai 
palietė ir mus.

Kartą išgirdome, kad į mū
sų vietą sargyboms užimti at
siųs raudonąją gvardiją. Koks 
iš mūs kuopos kareivių nori į 
tą raudonąją gvardiją įstoti, 
gali įsirašyti raštinėje.

Atsiminęs caro gvardiją, ku 
rią mūsų žmonės vadindavo 
“karalienės vaisku,” pagalvo
jau, kad ir raudonoji gvardija 
bus panašiai sudaryta tik iš 
rinktinių dailaus sudėjimo vy
rų. Liūdnai palingavau galvą, 
kad Staselis gvardijai netinka, 
ir toliau ja nesidomėjau. Tegu 
į ją eina vyrai, tinką iš stuo
mens ir liemens, o man tik 
pėsčiomis savo batus valkioti.

Tačiau iš mūsų kuopos vos ke
letas kareivių teistojo Į tą gvar 
diją. Visi kiti išvažinėjo namo.
ŠTAI KOKIA TOJI 
RAUDONOJI GVARDIJA

Vieną dieną jš savo kuopos 
vado gavome žinią, kad pas 
mus atvyks raudonarmiečiai ir 
jiems turime perduoti savo 
šautuvus ir tilto sargybą. Lau
kiame tų dailiųjų gvardiečių, 
kaip tuomet įsivaizdavome, 
aukštų, tiesių, su blizgančiais 
batais ir pentinais, raudonais 
drabužiais ir būtinai su pakirp
tais trumpais ūsiukais.

Įeina į mūsų sargybos būsti
nę keletas civilių vyrų. Vienas 
jų mums pažįstamas šlubas 
lietuvis tremtinis, antras dar 
jaunas kokių 17 metų -vaiki
nas, o kitų išvaizdos jau nebe
atsimenu. Jie praneša esą tais 
laukiamaisiais raudonarmie
čiais mus pakeisti. Paduoda 
tuo reikalu mūsų kuopos vado 
raštą.

— Tai tau, ir raudonoji gvar 
dija,— nusijuokiau savo širdy
je. ir dingo visa gražioji mano 
vaizduotė.

Kadangi niekas jų netarna
vęs kariuomenėje, todėl, per

davę jiems ginklus, turėjome 
dar jiems parodyti kaip užtai
syti šautuvą, taikyti ir šauti. 
Kai jie pradėjo tikrinti šautu
vus, mes skubiai palikome juos. 
Ko gero, bežaisdami su ginklu, 
dar gali iššauti ir mums kliūti 
toji piršto storumo švininė 
“berdenkos” kulka.
VAŽIUOJAME Į KAUKAZĄ

Nuvykome į kuopą, o ten, 
jau ėjo pasiruošimo išvykti 
darbai. Išdavinėjo sausą.mais 
tą 3 savaitėms ir kelionei rei
kalingus raštus. Visi važiavo 
namo. Mūsų lietuviai irgi va
liavo pas savo artimuosius, 
daugiausia į Minsko gub., kur 
gyveno tremtinių gyvenimu. 
Tik mes trys lietuviai nieko ar 
timųjų Rusijoje neturėjome: 
aš — žemaitis, Gabrys Jaškū- 
nas—ramygalietis ( dabar gy
vena Kanadoje) ir Tamošius 
Markevičius nuo Vievio (dabar 
gyvena Urugvajuje).

Visi trys sudarėme “sąjun
gą” ir nutarėme niekur nesi
skirti. Užsirašėme važiuoti į 
Kaukazą, į Tiflizo miestą.

Traukinys mums vežti jau 
buvo paruoštas ir vagonuose į- 
sikuriame ilgesnei kelionei.

Savo koncertų oiure, 605 
Carnegie Hall, New Yorke, V. 
Tysltavienė įsteigė lietuvišką
jį skyrių vardu “Menocentras,’’ 
kuris apims lietuvių artistų 
veiklą.

Pagrindais ; ^“Menocentro“ 
tikslai yra šie:

Jaunesniems talentingiems 
muzikams padėti įgyti stipen
dijas, pradedantiems profesi- 
jonalams padėti surengti de
biutus — rečitalius, organizuo
ti lietuvių artistų gastroles ki
tuose miestuose ir padėti jiems 
iškilti amerikiečių muzikiniuo
se sluoksniuose, gaunant jiems 
angažamentus televizijoje, ope 
rose ir kitataučių koncertuose.

“Menocentras.” be to , nu
mato pastatyti eilę,’ lietuviškų 
veikalų (operų ir operečių) or
ganizuoti koncertus ir bendrai 
amerikiečių visuomenę supa
žindinti su lietuvių muzika.

Savo narių tarpe “Menocent 
ras” turŲtokius žinomus lietu
vius artistus kaip 'Anna Kas- 
kas, Vincė Jonuškaitė, Barbo
ra Darlys, Joan Francis, Algir-. 
das Brazis, pianistai — V. Ba
cevičius, T. Sadlauskas. A. Mro A
zinskas ir kt.

Lietuvių organizacijos norint 
čios kviesti šiuos artistus kon
certams savo kolonijose pra
šomos kreiptis: “Menocentras” 
605 Carnegie Hall, New York, 
N. Y.

Nominacijos į SLA Pildomo
sios Tarybas pareigūnus paro
dė, ka’d daugiausia balsų už vi
sus naujai kandidatavusius į 
SLA iždininko pareigas gavo 
žinomas veikėjas, ilgametis S- 
LA narys Juozas Ginkus. Tai 
paskatino SLA veikėjus Brook- 
lyne prašyti Juozą Ginkų kan
didatuoti ir per tikruosius rin
kimus.

Te dėl Juozas Ginkus, pa
klaustas SLA centro, ar jis ir

Aukos Vienybės 
popierio fondui
Jenas Stanis

- Jamaica, L. I. 10.00
J. Jakaitis

Flushing, L. I. . £.00
Tony Patrick

Brooklyn, N. Y. . 2.00
K. Baranauskas

Bronx, N. Y. 1.50
V. Urbanavičiūtė

Brooklyn, N. Y............. 1.00
Sniečkus

Brooklyn, N. Y. 1.00

širdžiai ir paslaugiai teikia tei
sės bei finansiniais ’ reikalais 
patariamąją pagalbą — kas
dien klubo pataįpose K. Kij

K* j.

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

Atdara pirmadieniais^ketvirtadieniais iki 9:30 vai. vak. Sekmad. nve 11—4:36 popiet

ROOSEVELT FURNITURE COMPANY

PRAŠO PAAIŠKINTI
Praeitame Vienybės numery

je buvo pažymėta, kad kun. 
Pikturna savo "pamoksle, pasa
kytame Apreiškimo parapijos 
bažnyčioje vasario 3 d., esą, 
neigiaipa prasme kalbėjęs apie 
Vienybę.

Kun. Pikturna prašo praneš
ti, kad jis tą sekmadienį, kal
bėdamas apie kai 'kuriuos:”~iie- 
tūvių laikraščius, visai nepa
minėjęs Vienybės vardo.

Kai dėl kun. Pikturnos ben
dradarbiavimo Vienybėje, tai 
jis suteikia žinių mūsų laikraš-

KAS NAUJA PAS AITVARUS

Aitvarų kvartetas šiomis die 
“nomis koncertavo trijose vie
tose: vasario 16 d. Stamforde, 
Conn., vasario 17 d. Wilkes 
Barre, Pa. ir vasario 23 d. kon
certuos Waterbury, Conn.

Vasario 9 d. kvartetas įdai
navo į plokšteles šias dainas: 
“Sudiev, kvietkeli” — A. Kača- 
nausko, “Gaudžia trimitai” — 
M. Petrausko, “Valsas” — J. 
Brahms ir “Svajonė,” tango — 
V. Jančio.

toliau kandidatuosiąs, pareiš
kė, kad, trokšdamas SLA orga
nizacijos gerovės, jis sutinkąs 
kandidatuoti ir dabar.

Juozas Ginkus nominacijų 
metu buvo siūlęs SLA ‘kuo
poms apsvarstyti šešis punk
tus, kuriuos įvykdžius, galima 
būtų pagyvinti organizacijos 
veiklą. Tie uo punktai suglaus
tai yra tokie:

1. Įsteigti SLA Prieglaudos 
Namus,

2. Mokėti SLA nariams divi- 
dentus,

3. Specialaus vajaus keliu 
padindinti SLA narių skaičiią 
bent iki 25.000,

4. Pagerinti ir pažadinti Tė
vynę,

5. SLA Pildomosios Tarybos 
narių kandidatavimą apriboti 
trims terminams,

6. Surasti būdų sumažinti 
administracijos Išlaidas.

Juozas Ginkus šioms parei
goms kandidatuoja pirmą sykį, 
bet šios rūšies veikla jam yra 
pažįstama, nes jis nuo pat sa
vo atvykimo į Ameriką daly
vauja vietos lietuvių veikloje, 
o šiuo metu yra BALFo, ALTO, 
ALTS ir kitų organizacijų va
dovybėse. Svarbu dar ir tai, 
kad Juozas Ginkus gyvena 
New Yorke. Būdamas iždinin
ku, jis galėtų atlikti pareigas 
ne tik geriau už kitus, •gyve
nančius už tūkstančių mylių, 
bet ir sutaupyti SLA organiza
cijai dideles sumas pinigų, ku
riuos ligi šiolei centrui reikė
davo išleisti iždininkų kelio
nėms ir dienpinigiams.

Tuo remdamiesi, SLA veikė
jai Brooklyne kviečia SLA na
rius balsuoti už Juozą Ginkų 
ir jį išrinkti iždininku. S.

Savo metinį koncertą Aitva
rai ruošia gegužės 11 d., sek
madienį, Schwaben Hall Bro
oklyne. Be pačio kvarteto, pro
gramoje dalyvaus dramos ak
toriai, solistai ir šokėjai, šiam 
koncertui kvartetas ruošia nau 
ją repertuarą.

PADĖKA
Mirusio Norberto Kabašins- 

ko šeima dėkoja visiems už pa 
reikštą užuojautą liūdesio va
landoje.

Dėkoja p. J. Ginkui ir p. J.
čius. tik tiek, kiek tai liečia Kvarteto kvietimo reikalais 
kai kurtų draugijų veiklą ir galima kreiptis šiuo adresu: J. 
tik kaip tų draugijų sekreto- Sodaitis, 335 Union: .Avė., 
rius. Brooklyn 11, N. Y.

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

15 MĖNESIŲ
JOKIOS GARANTUOS

Jšti i kai radi jn-valandėlių-di rek- 
toriams už pranešimus, Vieny
bės redakcijai, Maspetho kuni
gams, vargpninkui Vismanui, 
laidotuvių direktoriui A. W.
Kodziui, V., Valantiejėnęi, J. < 
Mackevičiui," P. Šlapikui, žen
tams, giminėms ir visiems ki
tiems, dalyvavusiems mūsų 
brangaus Tėvo Norberto Ka- 
bašinsko laidotuvėse.
Anelė Kabašinskienė ir vaikai.

MAISTAS
QUALITY MEAT MARKET 

Pirmos rūšies mėsa.
Priimami užsakymai vesp 

tuvėms ir kitokioms 
puotoms.

Savininkai:
Cr. Shimanska*, 
Ch. Mitchell

483 GRAND STREET,
Brooklyn 11, N. Y. ’ .

EV. 8-4608 
-------------------------------------------------------------- ---------------- 1'

Tačiau vagonuose turėjom pra 
leisti keltą parų, nes buvusi 
sniego audra užpustė geležin
kelį. Praėjo trejetas dienų, kol 
atkasė. Jau tupint vagonuose, 
iš užkalnų iškišo savo nosytę 
saulė, kurios 3 mėnesius nebu
vome matę. Iškišo, lyg mums 
sudie pasakydama, ir vėl .greit 
pasislėpė. 1918 m. sausio 10 d. 
išvažiavome iš šaltojo, bet 
mums vis dėlto daug malonių 
atsiminimų palikusio, Mormo
no krašto.

Nors rusai ir kitų šalių spau
da jį vadina Murmansko kraš
tu (nuo Murmansko uosto ir 
tuo pat vardu jūres pakraščio), 
bet mes lietuviai kareiviai jį 
vadinome Murmano kraštu. t
JĖGA PRIVERČIAME 
VEŽTI MUS

Iki Kandalakšo tvarkingai 
važiavome, bet toliau pradė
jome eiti kryžiaus kelius. Vi
sur netvarka ir suirutė. Atva
žiuoji iki kokios stoties, trauki
nys jau nebeeina. Nebe jo sri
tis, be to, turi grįžti atgal. Ki
to traukinio nėra, ir kada jis 
bus — nežinia. Nežino niekas, 
nė pats stoties viršininkas. 
Skundžiasi, kad neturi nei gar
vežių, nei vagonų.

Susidaro kareiviu būrys, sto
tyje susieško kokį garvežį ir 
vagonų, susigaudo mašinistus 
ir kitokius tarnautojus, ir jėga 
priverčia vežti toliau. Taip bu
vo ne kartą padary ta, kol išva

žiavome iš Murmano geležin
kelio linijos ir pasiekėme Pet
rapilį.

Petrapilio vienoje stotyje pa
vyko įsėsti į keleivini traukinį, 
kuris ėjo tiesiog į Maskvą. Dar 
gavome ir atsisėsti. Paskui pri
lipo pilna namo grįžtančių ka 
reivių. Suvargę, peralkę, bet 
vežėsi šautuvus. Mes važiavo
me be šautuvų, bet užtat ap
rūpinti maistu. Vagone valgo
me, o iš fronto grįžę- kareiviai 
su pavydu žiūri į mus ir bal
siai savo tarpe šnekasi: “Ma
tyt, ne iš fronto jie grįžta, žiū
rėk, pilni maisto!”
GERIAU DUONA, 
NEGU ŠAUTUVAS

Mes jiems šautuvų nepavy- 
dėjome. Nors jų kelionėje ne
turėjome, bet iš bataliono šta
bo buvome gavę pažymėjimus, 
kuriuose- rašoma: “Neturint 
vietoje ginklų, šis kareivis ne
aprūpintas šautuvu. Prašome 
jam išduoti ginklą toje vieto
vėje, kur jis apsigyvens...” Va
dinas, turėjome teisę ir mes 
gauti ginklą. O ką su juo veik- 

'sime, būdami ne kariuomenės 
eilėse, neaišku. Matyt, bolševi
kai iš pradžių sugalvojo ap
ginkluoti visą tautą.

Maskvą gerai pasiekėme. Iš
lipę vadinamoje Petrapilio sto 
tyje, reikėjo persėsti Riaza- 
niaus stotyje. Ją pasiekti turė
jome pėsti pereiti tam tikrą 
Maskvos miesto dalį.

Užsivertę savo didžiulius, 
tikrai jau ne kareiviškus, ry
šulius, skubame. Paskui manęs 
lekia miesto vežikas ir šaukia 
į mane:

—Zemliak, ar parduodi duo
ną?

— Velnio akį turi tie mask
viečiai, kad per antklodes ma
no duoną mato, — pagalvojau, 
ir skubu eiti šaukdamas:

— Ne, neparduodau! sau ve
žuos! ’

Nuėjęs į Riazaniaus stotį, 
pasižiūriu į savo ryšulį. Ogi 
antklodės kampas prasisklei
dęs ir iš tikrųjų matyti didžiu
lio duonos kepalo kampas. Jau 
tuomet Maskvoje trūko mais
to ir juodos duonos svaras kai
navo po 50 rublių.
VAŽIAVOME KAIP 
SILKĖS BAČKOJE

Nuo Maskvos,jau nebegavo- 
me keleivinių traukinių. Teko 
tenkintis prekiniais, bet ir tie 
patys buvo perpildyti iš fron
tų grįžtančiais kareiviais. Jei
gu jėga įsigrūsdavai į vagono 
vidų, tai nebesvajok atsisėsti. 
Stovėti ir tai vietos maža. Ko
jas taip suspausdavo, kad jos 
nutirpdavo ir nejausdavai jų. 
Norėdamas kokią koją pailsė
ti, bandydavai ištraukti. Tuo
met apie jos pastatymą ant 
grindų nebegalvok. Jokiu "būdu 
nebegali įkišti atgal, ir pasilie
ki bestovįs ant vienos kojos. 
Kitą, ištrauktą koją, esi pri-

verstas statyti ant kieno nors 
nugaros. Bet šis kantriai tupė
davo ir nemurmėdavo, kad ta
vo koja jį spaudžia. Jeigu su
murmėtų, žinoma, ir pats ne
tylėtum — padėtumei irgi bar 
tis, kodėl jis tupi susirietęs, 
kai tuo tarpu kitiems ir stovė
ti vietos nėra.

Kiti važiuodavo tiesiog ant 
vagonų stogų arba lentas pa
sidėję ant vagonų sujungimų, 
nugara atsirėmę į vieną vago
ną, o kojomis į kitą. Civiliams 
įlįsti į tokį kareivių vagoną vi
sai buvo neįmanoma. Kai ku
rie civiliai apsirengdavo karei
viškai, • kad galėtų įsibrauti i 

jLaajanūs.
Vienoj stoty, žiūriu, lipa į 

mūsų vagoną trys senukai, bet 
kareiviškai apsirengę. Karei
viai juos sulaiko:

— Juk jūs ne kareiviai.
Senukai aiškinasi, kad ir jie 

kareiviai, tačiau kareivių ne
įtikina ir jie neleidžia senių i 
vagoną. Vienas senis bando jė
ga lipti, bet kareiviai pastumia 
jį ir senis nukrinta šalia vago
no. Susitrenkęs pradeda Verk
ti ir dejuoti. Panašių vaizdų ir 
daugiau tekdavo pamatyti.

Tokią kelionę turėjome nuo 
Maskvos iki Caricinos.

Sekančiame numery: **PA- 
LCŽO Mt’SŲ PLATIEJI SPAR
NAI’.



Visi už lietuvius

CH1ŲAGO, ILL.— Vietos lie
tuviai džiaugiasi, kad repubh- 
konų centras paskyrė tris lie
tuvius kandidatus į aukštas 
vuldvietes: Adv. Antanas Olis 
i Chicago Sanitary' District 
Trustee, adv. Antanas Lapins
kas i teisėjus ir biznierius Juo
zas Spaitis į Illinois valstybės 
legislątūros atstovus.

Visi kandidatai skiriamoms 
vietoms yra 100 nuoš. geri. Bet 
teks smarkiai dirbti, kad jie 
laimėtų nominacijas, kurios į- 
vyks balandžio 8 d. Mat atsira
do nemažai konkurentų. Prieš 
Juozą Spaitį eina net 8 konku
rentai. Į teisėjus kandidatų rei 
kia nominuoti 12, o yra 20. Vi
siems lietuviams reikia sujung
ti jėgas, kad mūsų kandidatai 
laimėtų-

Vasario 15 d. Dariaus Girė
no salėj Chicagos lietuvių vei
kėjai turėjo jau antrą susirin
kimą lietuvių kandidatų rei
kalais. Dalyvavo apie šimtas 
veikėjų. Inž. Antanas Rudis, 
Lietuvių Vaizbos Buto prezi
dentas, pranešė, kad jo vado
vaujama organizacija sudarys 
tam tikrą komitetą rėmimui 
lietuvių kandidatų. Pažymėti
na, kad demokratų sąraše lie
tuvių kandidatų nėra. .

Lietuvių kandidatų laimėji
mas paliudys Chicagos lietuvių 
politišką ir tautišką susiprati-

Spaudos Komisijos narys

BEE HIVE 
RESTAURANT

Wsl A Aliukonis, Sav.

Kviečiami svečiai, atvykę 
iš kitų valstybių.

56 High St., Nashua, N. H.

LIETUVIŠKA

J. GUTAUSKAS, Sav.
Įvairūs gėrimai, pirmos 

rūšies virtuvė 
201-293 E. Chapel Street 

New Haven, Conn,

SĖKMINGAS VASARIO 16 MINĖJIMAS

r

BROADWAY 
RESTAURANT

Geras maistas, Įvairūs 
gėrimai

Charles G. Stokus, Sav.
(Daugiau, kaip 20 m. buvęs 

draudimo agentas)
154 East Main Street 

Waterbury, Conn.
TeL: 3-9766

ktmOWi MARTIN
3759 N. 7th STREET.

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

305 BROADWAY
SO. BOSTON, MASS.

SO 8-9094
t

J. MARKIEWICZ
, AND

SONS, Ine.
Laidotuvių Direktoriai 

15 Trumbull Street 
New Haven, Conn.

TeL: 5-9229

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

REgent 9-4156

ko> Lietuvių Savaitė
TMD narhį dėmesiui

šiais metais sukanka 25 me
tai nuo mūsų Tautos prikėlėjo 
dr. Jono .Basanavičiaus mirties 
ir šimtas metų nuo jo gimimo 
dienos. Visas TMD kuopas kvie 
čiame šią sukaktį paminėti. 
Prašome surengti paskaitas a- 
pie dr. J. Basanavičiaus gyve
nimą, apie jo darbus, apie jo 
nuopelnus Tautos Prisikėlimo 
laikotarpyje. Pageidautina, kad 
paskaitos būtų paįvairintos 
menine programa.

Sunkioje Tautos gyvenimo 
valandoje, semkime jėgų iš gar 
bingos mūsų praeities!

Vietose, kur nėra kuopų, te
gu paskiri nariai, pasitarę su 
vietos visuomenininkais, imasi 
iniciatyvos tokius minėjimus 
surengti. Centro Valdyba iš sa
vo pusės padės, kiek Išgalėda
ma.

Visais TMD reikalais prašo
me rašyti sekretoriuj M. Kas
paraičiu!, 1827 Linden Ave., 
Racine, Wis. ar pirmininkei 
A. Devenienei, P. O. Box 
Watertown, Conn.

Devenienė, pirm.
M. Kasparaitis, sekr.

86,

P. Vaičiūnas — vargo 
mokyklos rėmėjas

Petras Vaičiūnas, vienybietis, 
Vasario 16 d. vardo lietuvių 
gimnazijos Vokietijoje garbės 
rėmėjas. Jis iš karto paaukojo 
tos gimnazijos reikalams $50. 
Pinigai jau persiųsti į Vokieti
ją ir gautas iš ten padėkos laiš 
kas. ši auka yra reikšminga ne 
tik savo pinigine verte, bet dar 
tuo, kad ji paskirta ALT San
daros Pirmojo apskričio suva
žiavime Bostone, .paskatinant

r

SILVER BELL BAKING CO
J

HARTFORi
HARTFORD, CONN. — LAP 

Klubo auditorijoj buvo pami
nėta dr. Jono Basanavičiaus 
100 metų gimimo ir 25 metų 
mirties sukaktis. Meninę pro
gramą išpildė Manchesterio 
Liet. Bend. Choras, Hartfordo 
Liet. Vyrų Aktetas, TMD na
riai, scenos meno mėgėjai su
vaidino vieno veiksmo vaizde
lį: “Kova už Laisvę” speciališ- 
kai šios sukakties minėjimui 
paruoštą, įžanginę kalbą pasa
kė p. W. M. Chase, principinis 
prelegentas, dr. šerkšnas iš 
Anhurst kolegijos, pasakė gra
žią kalbą pavaizduodamas dr. 
J. Basanavičiaus veiklą ir nuo
pelnus Lietuvai. '

■II LIETUVIU ŽINIOS

Gerb. Redaktoriau:
vie-
1951

artis-

Bendrai minėjimo programa 
publikai patiko ir jaukius įspū 
džius paliko. Vaidyboje vaiz
delyje “Kova už Laisvę” gra
žiai pasireiškė Just. Guntulis, 
Laimutė Leonaitytė, Feliksas 
Bočiūnas, Alf. Jaras. /

Po programos buvo
^tams, choristams ir akteto na
riams bei svečiams pavaišinti 
surengta arbatėlė, prie kurios 
suruošimo daug pasidarbavo 
ponios Stankevičienė, Januške
vičienė, Kasparaitienė, John- 
sonienė ir Robert Johnson.

Programą gražiai vedė p. 
Strazdas, TMD pirm.

Koresp.

DETROITE ATSIDARĖ
LIETUVIŠKAS KNYGYNAS

Z.

Dvi mirtys 
vienoje šeimoje

NEW PHILADELPHIA, PA.— 
Vasario 9 d. po trumpos ligos 
mirė Ona Barkauskienė, 73 m. 
amžiaus. Velionė buvo atvež
ta iš Lietuvos vienų metų am
žiaus ir visą laiką išgyveno 
šiame mieste. Velionė Barkaus 
kienė buvo visų vietos ir apy
linkių lietuvių mylima, Velio
nės vyras Stasys miręs 
prieš 20 metų. Pažymėtina, 
velionė Barkauskienė visą 
vo gyvenimą prenumeravo 
nybį.

šermenų metu lankėsi daug 
žmonių, karstą puošė daugybė 
gėlių vainikų. Laidotuvių me
tu vietos bažnyčia buvo perpil
dyta. Velionė palaidota vasa
rio 13 d.

(Taip dabar vadinasi Varpo kepykla)

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

ANTANAS BALČIŪNAS, savininkas

jau 
kad 
sa- 
Vie SILVER

Box 44

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

Vedybom ir parėm 
keksų ekspertai

Taipgi kepa ir parduoda krautu
vėms ir pristato i namus ne tilt 
visokią duoną, bet ir tortus, kę

sus, pyragus ir pyragaičius.

BELL BAKING CO.
Middle Island, L. L

4

mų apskričio lėšų perleistų tos 
gimnazijos reikalams atitinka
mą auką. Tame suvažiavime 
buvo skirta $50 vargo mokyk
loms Vokietijoje. Prie šių auku. 
dar pridėjo ALT Sandaros5 pir
mininkas P. Pivoranas savo as 
menišką auką $50, tad iš viso 
sudaryta $150.00.

Kaip senas veikėjas, patrio
tas, pasiturįs žmogus, P. Vai
čiūnas prisidėjo savo. įnašu ir 
prie ALT sąjungos skyriaus 
Bostone iruošiamų namų. Ten 
jis yra namo amžinu rėmėju. 
Jis sako, kad kiekvienas seno
sios ateivijos lietuvis turi prisi 
dėti prie tokių namų įrengimo 
bent viena plyta./

O, kad šiuo pavyzdžiu pasek
tų daugiau mūsų tautiečių.

Tuomet lietuvybės išlaiky
mas ir lietuvių tautinės kultū
ros bei meno klestėjimas bent 
laisvajame būtų užtikrintas.

. Vėtra
MINĖJO VASARIO 16

Man pakliūvo i rankas 
nas, Tamstų laikraščio iš 
m. vasario mėn., numeris iš 
kurio turėjau džiaugsmo pasi
skaityti gimtąją kalbą.

šiame Bavarijos mieste gy
venu nuo 1946 m. Stovyklą pa
naikinus likome tik keli lietu
viai ir virš metų esu vienų vie
nas tarp svetimųjų. Negirdžiu 
nė žodžio lietuviškai.

Drįstu prašyti gal susiras 
gerų tautiečių kurie galėtų 
man retkarčiais pasiųsti per
skaitytus Vienybės numerius. 
Amerikoje giminių neturiu, o 
pažįstami iš Vokietijos išva
žiuodami, žinoma, pažadėjo pa 
rašyti, bet liko' pažadu. Sotus 
alkano neužjaučia. Jūs negali
te įsivaizduoti gyvenimo tarp 
svetimųjų ir dar būnant virs 
iy2 metų bedarbiu ir gyventi 
iš vokiečių malonės. Užsipre
numeruoti neturiu iš ko.

Būkit malonus.

Jūs gerbiantis IMCIIDAMPC 
cm)Rothe"Maiauskas> INoUKANuL 
Schmiedsgasšchen 6.
Germany.

Sausio 26 d. Detroit, Mich., 
1906 — 25th'St., VI. Pauža ir 
L. Vismantas atidarė lietuviš
ką knygyną “Neringa” su me
no, tautodailės, dažymo ir de
koravimo skyriais, kuriems va
dovauja dail. A. Melnikas. Čia 
galima bus gauti nusipirkti vi
sas išeinančias iš spaudos lie
tuviškas knygas ir užsiprenu
meruoti laikraščius.

Liko du sūnūs: Alfonsas ir 
Rapolas, dvi dukterys: Adelė 
Pusnikieny? ir Marcelė Kulko 
gyvenančios Brooklyn, N. Y. ir 
Hepmpstead, L. L, taipgi septy 
ni anūkai ir keturi proanūkai.

Prieš 2 savaites, t. y. sausio 
26 d., lygiai tą pačią valandą 
mirė velionės sesuo Elena žit- 
kuvienė, taipgi palikusi plačią 
šeimą. • ‘ K.

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

Bridgeport, Conn. — Vasario 
16 M., Lietuvos Nepriklausomy
bės paskelbimo minėjimas Įvy
ko parapijos svetainėje. Progra 
moję dalyvavo parapijos cho
ras vad. A. Stanišauskas. H. 
Jaunienė, Ona Janušas ir Ba
rius.

Kalbas pasakė kun. J. V. Kaz 
lauskas, J. Audėnas ir H. Bla- 
zas. Aukų buvo surinkta $83.33.

John Baltaduonis
FRANKFORD AVENUE

1700 Frankford Ave,

Vuohtriopai automobilių tauymat 
730-2 B. Moyamensing Ava 

Philadelphia, Pa. 
TeL Howard 8-0596

DR. M. J. COLNEY 
148 Grand Street 

WATERBURY, CONN. 
Telefone -3-4747 

PRIĖMIMO VALANDOS:

M. J. VERBYLA
Metalinių reikmenų 
krautuvė Jį61 Bank Street 
Degtinės krautuvė

Green ir Leonard St*.
Waterbury, Conn

KONKURSO DOVANA 
$100.00 BALFui

Cleveland, Ohio — Lietuvis 
biznierius Frank Suopis, 1033 
E. 72 St., Kalėdų švenčių pro
ga, paskelbė konkursą ir jį lai
mėjusiam paskyrė premiją Vie 
na tų premijų, didžiausią pi
nigais laimėjo dr. Julius Abrai- 
tis, 6404 E. White Ave., Cleve
land, Ohio. Dalį laimikio, $100. 
dr. Abraitis paskyrė BALFui, 
lietuviams tremtiniams Euro-“ 
po j e pagelbėti.

GERIAUSIS

- REAL ESTATE
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.

ORMAN & MICHELSON
111-15 JAMAICA AVE.

r

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

Įvairiausi gėrimai ir valgiat
ROUTE 27-A, 4 ISLIP, L, N. Y.

Bay Shore 2996. -----
J

&

HOLLYWOOD INN & HALL
ELZBIETA RUDAUSKIENĖ, 

Savininkė'•

Baras ir salės pramogoms

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

LIETUVIŲ TAUTODAILĖS4 
PARODA

Philadelphia, Pa. — Ryšį su 
Vasario šešioliktosios minėji
mu, Lietuvių Moterų Taryba 
Phil-adelphijoje, priešakyje su 
pirmininke Ona Cheladiniene, 
vasario 24 d. rengia lietuvių 
tautodailės parodą. Paroda j- 
vyks Tarptautinio Instituto pa 
talpose, 645 N. 15th Street, 
Philadelphia, Pa., nuo 2 iki 6 
vai. po pietų. Bus lietuviška 
muzikos programa ir lietuviški 

~ūžkundžiai. Pirmini nkė==-Qna. 
Cheladiniene kviečia visus lie
tuvius 
redoje, 
vasario 
P- P-

gausiai atsilankyti pa- 
kuri kaip minėta įvyks 
24 d., nuo 2. ikL_6 vai.

STANLEY SHUKIS
Pristato į namus pirmos 
rūšies medžiagos drabužius: 

siutus, paltus ir t.t. 
Priimami užsakymai

Atvksta į namus pamieruot 
607 Washington Ave. 

Waterbury, Conn.

VINCO yiDGINIO
MAISTO KRAUTUVĖ 
438 JEFFERSON ST.

Philadelphia, Pa.
TR. 7-6627

j

V

COLONIAL BAR RESTAURANT
GUS TUNAITIS, Savininkas 

PIRMOS RŪŠIES MAISTAS IR GĖRIMAI.

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

GR. 4-2939

NEWARK, N. J. — New Jer
sey Lietuvių Tarybos rūpesčiu, 
kaip ir pirmiau per 33 metus, 
buvo surengtas Vasario 16 mi
nėjimas, kuris visais atžvil
giais buvo sėkmingas.

Iškilmės pradėtos dalyvau
jant Newarko Lietuvių Vetera
nų skyriaus Vėliavos Garbės 
Sargybai, kurias atidarė NJL 
Tarybos pirmininkas Jokūbas 
Stukas. Invckaąija paskaitė pa 
rapijos klebonas prel. Ignas 
Kelmelis, Rūtos radijo ansamb 
lis, vad. muz. Alg. Kačanaus- 
kui, sugiedojo Amerikos ir Lie
tuvos himnus, o taip pat su
dainavo keletą dainų. Vincė 
Jonuškaitė gražiu liaudies dai- 

. nų dainavimu žavėjo minėji
mo dalyvius, kurie jai audrin
gai paplojo. Alfonsas Petruitis 
labai vykusiai paskaitė keletą 
mūsų poetų kūrinių. Kalbas 
■pasakė: adv. A. Solvest (Sal- 
vestravičius), N. J. legislątūros 
narys, prel. Jonas Balkūnas, 
adv. K. Paulis, buvęs N. J. le
gislatures narys, prel. Ignas 
Kelmelis ir pedagogas Stasys 
Jakštas.

Programai pasibaigus, sve
čiai ir programos dalyviai bu
vo pavaišinti. Vaišių paruoši
mu rūpinosi Izabelė Dilienė.

Minėjimo vadovybei pasiū
lius ir visiems dalyviams pri
tariant, priimtos rezoliucijos 
dėl sustabdymo masinio ne
kaltų žmonių žudymo bolševi
kų užimtuose kraštuose, ypač 
Lietuvoje. Rezoliucijos telegra
momis pasiųstos: JAV Prezi
dentui, Valstybės Departamen
tui, Specialiai Užsienio Reika
lų Komisijai ir New Jersey vai. 
senatoriams. Su apgailestavi
mu tenka paminėti, kad New 
Jersey valstybės gubernatorius

nepatenkino prašymo Vasario 
16 paskelbti Lietuvių Diena, 
paaiškindamas laišku, kad ta 
diena jau yra proklamuota ki
tam tikslui.

Lietuvos laisvinimui ir lietu
vių šelpimui dalyviai suaukojo 
$561.91.

New Jersey Lietuvių Tarybos 
vardu nuoširdžiai dėkojame vi
siems prisidėjusiems prie Vasa 
rio 16 d. minėjimo sėkmingu
mo, ypač aukotojams už gau
sias aukas ir programos daly
viams’ už gražią ir turiningą 
programą.

Jokūbas Stukas, pirm. 
Pranas Petrulis, ižd.
A. S. Trečiokas, sekr.’

NEW HAVEN, CONN. — Mi
nėjimas Vasario 16 praėjo su 
gražia menine programa ir gi
liu susikaupimu. Po ALT pirm. 
Vokietaičio kalbos ir po Sv. Ka
zimiero parapijos choro sugie
dotų Amerikos ir Lietuvos 
himnų susirinkusieji su dide
liu susikaupimu išklausė labai 
turiningos prof. dr. J. Vėbros 
paskaitos. Būdamas Nepriklau 
somybės kovų dalyvis ir Lietu
vos kariuomenės kūrėjas, pa
skaitininkas perdavė ne sau
sus žodžius, bet savo paties 
išgyvenimus.

Meninėje dalyje dalyvavo šv. 
Kazimiero parapijos cho^ąs, 
išpildęs liaudies dainas, V. Lei- 
kutė, A. Mikalavičiūtė ir A. 
Gruzdys deklamavo eilėraščius, 
o St. Paulionienės vadovauja
ma tautinių šokėjų grupė pa
šoko du tautinius šokius. Gilų 
įspūdi paliko Ramanauskienės 
režisuotas vaizdelis “Pabudęs 
Vaidila”.

•Pertraukos metu surinkta 
250 dolerių aukų, kurie .pagal

REIKALINGA PRAPLĖSTI Menocentras padės
- ~ TAUTININKŲ KLUBO PATALPAS lietuviams artistams

JUOZAS GINKUS Į SLA IŽDININKUS

5

UNION BRONZE FOUNDRY
High Grade Bronze Castings

SAVININKAS“
(Pėda nu0 Union Avenue)

Bridgeport, Conn.
.. TEL.: 3-4696

PHILADELPHIA, PA.
MALONI LIETUVIŠKA UŽEIGA

ANTHONY BALCH1UNAS, SAV. 
113 SOUTH 34th STREET 

A rti Pennsylvanijos Universiteto
t

PETER DAVIDONIS
VYNAI — LIKERIAI — ALUS 

2327 Brown Street Philadelphia, Pa.

----------:------------------ i

Pasinaudokite šia proga

LIBERTY FEDERAL SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION

Philadelphia, Pa.
135 NORTH BROAD STREET 

(Temporary Address*
New Building Under Construct!©* 

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

ASSETS
First Mortgage Loans..............
Improvement Loans....................
Loans on Savings A<-rounts . . 
Federal Home Loan-TUnk Stocfc 
Cash on Hand and in Banks . . 
Office Building and Equipment . . 
Parking Lot — 1415 Race Street 
Deterred Charges and Other Assets

TOTAL----$9.917.587
LIABILITIES

. .$8,428,470
850.000

.55,431 
10.31 1 
22.077 
3.520

47,778

Members’ Share Accounts . . . 
Advances—

Federal Home Loan Bank . 
Loans In Process ......................
Other Liabilities ......................
Employees’ Retirement Reserve 
Other Specific Reserves...........
General Reserves ... $295.7 
Surplus.............. ..  252.2

. .S8.316.R34
25.543
82.997 

175.000 
. . 1,112.033

166.668
22.723
15,791

oo 
78

TOTAL—$9.9 17,587
CHARLES S. CHELEDEN. Presulent

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

Įvairių rūšių negalavimai, skilvio, inkstų ir kepenų ligos,
- tulžies, pūslės visoki negalavimai, žemas ir aukštas krau

jo spaudimas, astma, kvėpavimo sutrikimai, ausų ligos, 
nervų negalavimai, neuralgija, reumatizmas, judėjimo 
sunkumai ir kitos ligos.

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

Kasdien nuo 9 ryto iki 7:30 vakare St. 14th St. ar 34th St. 20-30 min. iki Newarko.
Tel. Mitchell 2-0773 Nuo stoties tik 4 blokai. •

r

ADAM S’ CAFE
RESTORANAS IR BARAS

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

Naujai atidalytas lietuviškas restoranas ir baras

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

TeL PO 5-9566

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

riame apsirašoma 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 spauda, kaina 3 doleriai.

• ABIDVr KNYGOS SYKIU tik už 6 dolerius! Persiun
timo lėšas,apmokame. Rašykite:

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

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

,<■

’ CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

1113 Mt. Vernon Street Telefonas Poplar 4119 
PHILADELPHIA. PA.

Moderniška laidojimo įstaiga: didele graži koplyčia, erdvi call ra 
bara, pakelevingiems suteikūma nakvynė — viskas Bemokamai.

Nelaimėt valandą kreipkite* j mūsą jctaigą, dieną ar naktį
— met. Yisadoi pasirengę suteikti genantį patarnavimą.

JUOZAS KAVALIAUSKAS
t LTCENSFD PENNA AND NEW JERSEY 

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

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

■ PATS DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS 
J • .
Mūsų biznis yra seniai įkurtas ir todėl jis savo rūpestin

gu patarnavimu gerai žinomas visiems Brooklyno Į 
lietuviams. KREIPKITĖS DABAR.

FURMAT1 Ine.
■- i(Prieš Republic teatrą)

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

—X. ' '' -.■>
....................... ■ • .................................— ■■ ■ ■ .................. >

Amerikos Lietuvių Tautinin
kų Klubas, 337 Union Avė., 
Brooklyn 11, N. Y., įsisteigė 
1928 m. vasario 28 d. šiandien 
Klubui priklauso daugiau kaip 
60 New Yorko ir jo apylinkių 
senesniųjų Amerikos bei nau
jakurių patriotų ir tautinės 
kultūros darbuotojų, visuome
nininkų.

Turėdamas nors ir kuklias 
patalpas, klubas yra sukūręs il
gametes lietuviškas tradicijas.

šiomis patalpomis naudojasi 
visos tautinės — kultūrinės or
ganizacijos savo susirinki
mams, pobūviams bei valdybų 
.posėdžiams, jomis dažnai pasi
naudoja ir kiti kultūros dar- 

9. buotojai bei menininkai — 
dramos ir dainos artistai.

šios patalpos pasidarė kiek 
mažos vis gyvėjančiam ir didė
jančiam tautinių organizacijų 
veikimui — ir atėjo laikas, klu 
bui bendradarbiaujant su kito
mis tautinėmis organizacijo
mis, turimas patalpas pertvar
kyti, praplėsti ir lietuviškai me 
niškai išgražinti. Nesant gali
mybės turimas patalpas išplės
ti gal reikėtų visiems bendrai 
susidėjus išnuomoti arba nu
pirkti erdvesnes patalpas. Tai
būtų ne vien Tautininkų Klu
bo rūpestis, bet lygiai ir visų—riui A. žiliui

tautinių organizacijų bendras 
reikalas, kad šios kuklios tau
tinės veiklos tvirtovės patalpos 
kuo skubiausiai būtų praplės
tos arba naujos ir didesnės įsi
gytos. Tam kviečiami į kultū
rinę ir materialinę talką visi 
patriotai — veteranai ir ener
gingi naujakuriai. Reikėtų pa
imti pavyzdį iš Bostono Am. 
Lith. Tautinės Sąjungos, kuri 
kovo 1 d. iškilmingai atidaro 
ir šventina savo lietuviškai iš
puoštą tautinį namą — kultū
rinės veiklos šventovę.

Am. Liet. Tautininkų Klubo 
1951 m. valdybą sudarė: D. 
Klinga — pirm., P. Kyrius — 
vicepirm., P. Narvydas — sekr., 
J. Masaitis — iždininkas ir J. 
Pranokus — fin. sekr. ALT klu 
bą atstovavo J. Vilpišauskas ir 
A. Jurgėla: Parengimus bei po
būvius organizavo A. Jurgėla,
J. Pronckus, E. Mickeliūn.ienė, 
P. Norvaišaitė ir Jakulis, kurių 
pastangomis gegužės 26 d. su
rengta klubo 23 metų sukak
čiai paminėti vakarienė, daly
vauta su nuosavu vaišių stalu 
Amerikos Dienoje ir klubo pa
talpose surengta šachmatų bei 
kitų žaidimų pramoga ir vaka
rienė. Praeitais metais klubo 
kasa ir nariai paaukojo 12 dol 
ALT, 16 dol. mirus klubo na-

vainiką pirkti,
laikraščiams Vienybei 5 dol. ir 
Kariui 8 dol. B ALF vajaus pro
ga D. Klingos ir P. Kyriaus va
dovaujamas aukų rinkimo pos 
tas surinko virš 70 dol.

Į klubą įstojo 9'liauji nariai. 
Metų laikotarpyje mirė du 
klubo nariai: Antanas žilius ir 
Vaclovas Vitkus — abu buvo 
paminėti ir pagerbti.

I 1952 m. klubo valdybą iš
rinkti D. KJinga — pirm., P. 

Kyrius — vicepirm., VI. Pivo- 
rūnas — sekr., J. Masaitis — 
iždin. ir J. Pronckus — fin sek. 
kontrolieriais V. Alksninis ir
K. Lesevičius. Į ALT: A. Jurgė
la ir K. Lesevičius. Klubo'pirm. 
D. Klinga ir šiais metais 'nuo-"

ALT vietinio skyriaus nutari
mą bus lygiomis padalinti tarp 
ALT ir BALFo.

a Vasario mėn. 19 d. suruošta
me YWCA Tautų Festivaly., e 
dalyvavo ir lietuvių tautinių 
šokių grupė, vadovaujama. St. 
Paulionienės. Gražūs lietuviš
ki rūbai, didelis šokio tempas 
ir geras išpildymas žiūrovams 
paliko labai stiprų įspūdį. Pa
žymėtina, kad tai pirmas šios 
rūšies pasirodymas svetimtau
čiams. ■ G.

PHILADELPHIA PA. — Lie
tuvos nepriklausomybės minė- 
jimas buvo labai pasekmjngai
atliktas.

Minėjimą atidarė adv; _St. 
Mankas, ,po to buvo sudarytas 
garbės prezidiumai iš ameri
kiečių, ukrainų, latviu, estų ir 
laisvųjų kazokų atstovų. Kun. 
Martusevičius, pasakė invoka- 
cijąi Meno Ansamblio choras 
sugiedojo himnus. Kalbėjo 
William J. Greene, Jr., kun. J. 
Balkūnas ir kt. Lietuvos laisvi
nimo reikalams surinkta 
$2091.87.
DAINUOS A. KASKAS

Įspūdingas parengimas lau
kiamas visų Philadelphijoje 
Kovo 22 d. Lietuvių Muzikos 
Svetainėje. Pirmą sykį Phila- 
delphijos lietuviai turės pro
gos išgirsti dainuojant Metro
politan Operos solistę lietuvai
tę Anna Kaskas. Koncertą ruo 
šia Menocentras, Lietuvių Ar
tistų Atstovybė. Koncertas į- 
vyks šeštadienį 8 vai. vakare. 
Bilietai su taksais $2.60 ir $1.60.

Laisvei švintant... (8) St. Butkus

ŠŪDIeTšALTASIS MURMAN0 KRAŠTE!
Z

žinia apie įvykusį Rusijoje 
bolševikų perversmą tik dau
giau po savaitės mus pasiekė. 
Pas mus buvo ramu ir viskas 
dar ėjo sena vaga. Bolševikų 
laimėjimui “atžymėti” tik kaž
kas vagone nužudė mūsų, iždi
ninką. Bet ir tai, tur būt, plė
šimo, o ne politiniais sumeti
mais.

Bolševikai, paėmę valdžią 
paleido frontą ir pradėjo nai
kinti senąją armiją, J^aip caro 
liekaną. Kareiviai, metę frotą, 
su ginklais skubėjo namo. Tai 
palietė ir mus.

Kartą išgirdome, kad į mū
sų vietą sargyboms užimti at
siųs raudonąją gvardiją. Koks 
iš mūs kuopos kareivių nori į 
tą raudonąją gvardiją įstoti, 
gali įsirašyti raštinėje.

Atsiminęs caro gvardiją, ku 
rią mūsų žmonės vadindavo 
“karalienės vaisku,” pagalvo
jau, kad ir raudonoji gvardija 
bus panašiai sudaryta tik iš 
rinktinių dailaus sudėjimo vy
rų. Liūdnai palingavau galvą, 
kad Staselis gvardijai netinka, 
ir toliau ja nesidomėjau. Tegu 
į ją eina vyrai, tinką iš stuo
mens ir liemens, o man tik 
pėsčiomis savo batus valkioti.

Tačiau iš mūsų kuopos vos ke
letas kareivių teistojo Į tą gvar 
diją. Visi kiti išvažinėjo namo.
ŠTAI KOKIA TOJI 
RAUDONOJI GVARDIJA

Vieną dieną jš savo kuopos 
vado gavome žinią, kad pas 
mus atvyks raudonarmiečiai ir 
jiems turime perduoti savo 
šautuvus ir tilto sargybą. Lau
kiame tų dailiųjų gvardiečių, 
kaip tuomet įsivaizdavome, 
aukštų, tiesių, su blizgančiais 
batais ir pentinais, raudonais 
drabužiais ir būtinai su pakirp
tais trumpais ūsiukais.

Įeina į mūsų sargybos būsti
nę keletas civilių vyrų. Vienas 
jų mums pažįstamas šlubas 
lietuvis tremtinis, antras dar 
jaunas kokių 17 metų -vaiki
nas, o kitų išvaizdos jau nebe
atsimenu. Jie praneša esą tais 
laukiamaisiais raudonarmie
čiais mus pakeisti. Paduoda 
tuo reikalu mūsų kuopos vado 
raštą.

— Tai tau, ir raudonoji gvar 
dija,— nusijuokiau savo širdy
je. ir dingo visa gražioji mano 
vaizduotė.

Kadangi niekas jų netarna
vęs kariuomenėje, todėl, per

davę jiems ginklus, turėjome 
dar jiems parodyti kaip užtai
syti šautuvą, taikyti ir šauti. 
Kai jie pradėjo tikrinti šautu
vus, mes skubiai palikome juos. 
Ko gero, bežaisdami su ginklu, 
dar gali iššauti ir mums kliūti 
toji piršto storumo švininė 
“berdenkos” kulka.
VAŽIUOJAME Į KAUKAZĄ

Nuvykome į kuopą, o ten, 
jau ėjo pasiruošimo išvykti 
darbai. Išdavinėjo sausą.mais 
tą 3 savaitėms ir kelionei rei
kalingus raštus. Visi važiavo 
namo. Mūsų lietuviai irgi va
liavo pas savo artimuosius, 
daugiausia į Minsko gub., kur 
gyveno tremtinių gyvenimu. 
Tik mes trys lietuviai nieko ar 
timųjų Rusijoje neturėjome: 
aš — žemaitis, Gabrys Jaškū- 
nas—ramygalietis ( dabar gy
vena Kanadoje) ir Tamošius 
Markevičius nuo Vievio (dabar 
gyvena Urugvajuje).

Visi trys sudarėme “sąjun
gą” ir nutarėme niekur nesi
skirti. Užsirašėme važiuoti į 
Kaukazą, į Tiflizo miestą.

Traukinys mums vežti jau 
buvo paruoštas ir vagonuose į- 
sikuriame ilgesnei kelionei.

Savo koncertų oiure, 605 
Carnegie Hall, New Yorke, V. 
Tysltavienė įsteigė lietuvišką
jį skyrių vardu “Menocentras,’’ 
kuris apims lietuvių artistų 
veiklą.

Pagrindais ; ^“Menocentro“ 
tikslai yra šie:

Jaunesniems talentingiems 
muzikams padėti įgyti stipen
dijas, pradedantiems profesi- 
jonalams padėti surengti de
biutus — rečitalius, organizuo
ti lietuvių artistų gastroles ki
tuose miestuose ir padėti jiems 
iškilti amerikiečių muzikiniuo
se sluoksniuose, gaunant jiems 
angažamentus televizijoje, ope 
rose ir kitataučių koncertuose.

“Menocentras.” be to , nu
mato pastatyti eilę,’ lietuviškų 
veikalų (operų ir operečių) or
ganizuoti koncertus ir bendrai 
amerikiečių visuomenę supa
žindinti su lietuvių muzika.

Savo narių tarpe “Menocent 
ras” turŲtokius žinomus lietu
vius artistus kaip 'Anna Kas- 
kas, Vincė Jonuškaitė, Barbo
ra Darlys, Joan Francis, Algir-. 
das Brazis, pianistai — V. Ba
cevičius, T. Sadlauskas. A. Mro A
zinskas ir kt.

Lietuvių organizacijos norint 
čios kviesti šiuos artistus kon
certams savo kolonijose pra
šomos kreiptis: “Menocentras” 
605 Carnegie Hall, New York, 
N. Y.

Nominacijos į SLA Pildomo
sios Tarybas pareigūnus paro
dė, ka’d daugiausia balsų už vi
sus naujai kandidatavusius į 
SLA iždininko pareigas gavo 
žinomas veikėjas, ilgametis S- 
LA narys Juozas Ginkus. Tai 
paskatino SLA veikėjus Brook- 
lyne prašyti Juozą Ginkų kan
didatuoti ir per tikruosius rin
kimus.

Te dėl Juozas Ginkus, pa
klaustas SLA centro, ar jis ir

Aukos Vienybės 
popierio fondui
Jenas Stanis

- Jamaica, L. I. 10.00
J. Jakaitis

Flushing, L. I. . £.00
Tony Patrick

Brooklyn, N. Y. . 2.00
K. Baranauskas

Bronx, N. Y. 1.50
V. Urbanavičiūtė

Brooklyn, N. Y............. 1.00
Sniečkus

Brooklyn, N. Y. 1.00

širdžiai ir paslaugiai teikia tei
sės bei finansiniais ’ reikalais 
patariamąją pagalbą — kas
dien klubo pataįpose K. Kij

K* j.

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

Atdara pirmadieniais^ketvirtadieniais iki 9:30 vai. vak. Sekmad. nve 11—4:36 popiet

ROOSEVELT FURNITURE COMPANY

PRAŠO PAAIŠKINTI
Praeitame Vienybės numery

je buvo pažymėta, kad kun. 
Pikturna savo "pamoksle, pasa
kytame Apreiškimo parapijos 
bažnyčioje vasario 3 d., esą, 
neigiaipa prasme kalbėjęs apie 
Vienybę.

Kun. Pikturna prašo praneš
ti, kad jis tą sekmadienį, kal
bėdamas apie kai 'kuriuos:”~iie- 
tūvių laikraščius, visai nepa
minėjęs Vienybės vardo.

Kai dėl kun. Pikturnos ben
dradarbiavimo Vienybėje, tai 
jis suteikia žinių mūsų laikraš-

KAS NAUJA PAS AITVARUS

Aitvarų kvartetas šiomis die 
“nomis koncertavo trijose vie
tose: vasario 16 d. Stamforde, 
Conn., vasario 17 d. Wilkes 
Barre, Pa. ir vasario 23 d. kon
certuos Waterbury, Conn.

Vasario 9 d. kvartetas įdai
navo į plokšteles šias dainas: 
“Sudiev, kvietkeli” — A. Kača- 
nausko, “Gaudžia trimitai” — 
M. Petrausko, “Valsas” — J. 
Brahms ir “Svajonė,” tango — 
V. Jančio.

toliau kandidatuosiąs, pareiš
kė, kad, trokšdamas SLA orga
nizacijos gerovės, jis sutinkąs 
kandidatuoti ir dabar.

Juozas Ginkus nominacijų 
metu buvo siūlęs SLA ‘kuo
poms apsvarstyti šešis punk
tus, kuriuos įvykdžius, galima 
būtų pagyvinti organizacijos 
veiklą. Tie uo punktai suglaus
tai yra tokie:

1. Įsteigti SLA Prieglaudos 
Namus,

2. Mokėti SLA nariams divi- 
dentus,

3. Specialaus vajaus keliu 
padindinti SLA narių skaičiią 
bent iki 25.000,

4. Pagerinti ir pažadinti Tė
vynę,

5. SLA Pildomosios Tarybos 
narių kandidatavimą apriboti 
trims terminams,

6. Surasti būdų sumažinti 
administracijos Išlaidas.

Juozas Ginkus šioms parei
goms kandidatuoja pirmą sykį, 
bet šios rūšies veikla jam yra 
pažįstama, nes jis nuo pat sa
vo atvykimo į Ameriką daly
vauja vietos lietuvių veikloje, 
o šiuo metu yra BALFo, ALTO, 
ALTS ir kitų organizacijų va
dovybėse. Svarbu dar ir tai, 
kad Juozas Ginkus gyvena 
New Yorke. Būdamas iždinin
ku, jis galėtų atlikti pareigas 
ne tik geriau už kitus, •gyve
nančius už tūkstančių mylių, 
bet ir sutaupyti SLA organiza
cijai dideles sumas pinigų, ku
riuos ligi šiolei centrui reikė
davo išleisti iždininkų kelio
nėms ir dienpinigiams.

Tuo remdamiesi, SLA veikė
jai Brooklyne kviečia SLA na
rius balsuoti už Juozą Ginkų 
ir jį išrinkti iždininku. S.

Savo metinį koncertą Aitva
rai ruošia gegužės 11 d., sek
madienį, Schwaben Hall Bro
oklyne. Be pačio kvarteto, pro
gramoje dalyvaus dramos ak
toriai, solistai ir šokėjai, šiam 
koncertui kvartetas ruošia nau 
ją repertuarą.

PADĖKA
Mirusio Norberto Kabašins- 

ko šeima dėkoja visiems už pa 
reikštą užuojautą liūdesio va
landoje.

Dėkoja p. J. Ginkui ir p. J.
čius. tik tiek, kiek tai liečia Kvarteto kvietimo reikalais 
kai kurtų draugijų veiklą ir galima kreiptis šiuo adresu: J. 
tik kaip tų draugijų sekreto- Sodaitis, 335 Union: .Avė., 
rius. Brooklyn 11, N. Y.

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

15 MĖNESIŲ
JOKIOS GARANTUOS

Jšti i kai radi jn-valandėlių-di rek- 
toriams už pranešimus, Vieny
bės redakcijai, Maspetho kuni
gams, vargpninkui Vismanui, 
laidotuvių direktoriui A. W.
Kodziui, V., Valantiejėnęi, J. < 
Mackevičiui," P. Šlapikui, žen
tams, giminėms ir visiems ki
tiems, dalyvavusiems mūsų 
brangaus Tėvo Norberto Ka- 
bašinsko laidotuvėse.
Anelė Kabašinskienė ir vaikai.

MAISTAS
QUALITY MEAT MARKET 

Pirmos rūšies mėsa.
Priimami užsakymai vesp 

tuvėms ir kitokioms 
puotoms.

Savininkai:
Cr. Shimanska*, 
Ch. Mitchell

483 GRAND STREET,
Brooklyn 11, N. Y. ’ .

EV. 8-4608 
-------------------------------------------------------------- ---------------- 1'

Tačiau vagonuose turėjom pra 
leisti keltą parų, nes buvusi 
sniego audra užpustė geležin
kelį. Praėjo trejetas dienų, kol 
atkasė. Jau tupint vagonuose, 
iš užkalnų iškišo savo nosytę 
saulė, kurios 3 mėnesius nebu
vome matę. Iškišo, lyg mums 
sudie pasakydama, ir vėl .greit 
pasislėpė. 1918 m. sausio 10 d. 
išvažiavome iš šaltojo, bet 
mums vis dėlto daug malonių 
atsiminimų palikusio, Mormo
no krašto.

Nors rusai ir kitų šalių spau
da jį vadina Murmansko kraš
tu (nuo Murmansko uosto ir 
tuo pat vardu jūres pakraščio), 
bet mes lietuviai kareiviai jį 
vadinome Murmano kraštu. t
JĖGA PRIVERČIAME 
VEŽTI MUS

Iki Kandalakšo tvarkingai 
važiavome, bet toliau pradė
jome eiti kryžiaus kelius. Vi
sur netvarka ir suirutė. Atva
žiuoji iki kokios stoties, trauki
nys jau nebeeina. Nebe jo sri
tis, be to, turi grįžti atgal. Ki
to traukinio nėra, ir kada jis 
bus — nežinia. Nežino niekas, 
nė pats stoties viršininkas. 
Skundžiasi, kad neturi nei gar
vežių, nei vagonų.

Susidaro kareiviu būrys, sto
tyje susieško kokį garvežį ir 
vagonų, susigaudo mašinistus 
ir kitokius tarnautojus, ir jėga 
priverčia vežti toliau. Taip bu
vo ne kartą padary ta, kol išva

žiavome iš Murmano geležin
kelio linijos ir pasiekėme Pet
rapilį.

Petrapilio vienoje stotyje pa
vyko įsėsti į keleivini traukinį, 
kuris ėjo tiesiog į Maskvą. Dar 
gavome ir atsisėsti. Paskui pri
lipo pilna namo grįžtančių ka 
reivių. Suvargę, peralkę, bet 
vežėsi šautuvus. Mes važiavo
me be šautuvų, bet užtat ap
rūpinti maistu. Vagone valgo
me, o iš fronto grįžę- kareiviai 
su pavydu žiūri į mus ir bal
siai savo tarpe šnekasi: “Ma
tyt, ne iš fronto jie grįžta, žiū
rėk, pilni maisto!”
GERIAU DUONA, 
NEGU ŠAUTUVAS

Mes jiems šautuvų nepavy- 
dėjome. Nors jų kelionėje ne
turėjome, bet iš bataliono šta
bo buvome gavę pažymėjimus, 
kuriuose- rašoma: “Neturint 
vietoje ginklų, šis kareivis ne
aprūpintas šautuvu. Prašome 
jam išduoti ginklą toje vieto
vėje, kur jis apsigyvens...” Va
dinas, turėjome teisę ir mes 
gauti ginklą. O ką su juo veik- 

'sime, būdami ne kariuomenės 
eilėse, neaišku. Matyt, bolševi
kai iš pradžių sugalvojo ap
ginkluoti visą tautą.

Maskvą gerai pasiekėme. Iš
lipę vadinamoje Petrapilio sto 
tyje, reikėjo persėsti Riaza- 
niaus stotyje. Ją pasiekti turė
jome pėsti pereiti tam tikrą 
Maskvos miesto dalį.

Užsivertę savo didžiulius, 
tikrai jau ne kareiviškus, ry
šulius, skubame. Paskui manęs 
lekia miesto vežikas ir šaukia 
į mane:

—Zemliak, ar parduodi duo
ną?

— Velnio akį turi tie mask
viečiai, kad per antklodes ma
no duoną mato, — pagalvojau, 
ir skubu eiti šaukdamas:

— Ne, neparduodau! sau ve
žuos! ’

Nuėjęs į Riazaniaus stotį, 
pasižiūriu į savo ryšulį. Ogi 
antklodės kampas prasisklei
dęs ir iš tikrųjų matyti didžiu
lio duonos kepalo kampas. Jau 
tuomet Maskvoje trūko mais
to ir juodos duonos svaras kai
navo po 50 rublių.
VAŽIAVOME KAIP 
SILKĖS BAČKOJE

Nuo Maskvos,jau nebegavo- 
me keleivinių traukinių. Teko 
tenkintis prekiniais, bet ir tie 
patys buvo perpildyti iš fron
tų grįžtančiais kareiviais. Jei
gu jėga įsigrūsdavai į vagono 
vidų, tai nebesvajok atsisėsti. 
Stovėti ir tai vietos maža. Ko
jas taip suspausdavo, kad jos 
nutirpdavo ir nejausdavai jų. 
Norėdamas kokią koją pailsė
ti, bandydavai ištraukti. Tuo
met apie jos pastatymą ant 
grindų nebegalvok. Jokiu "būdu 
nebegali įkišti atgal, ir pasilie
ki bestovįs ant vienos kojos. 
Kitą, ištrauktą koją, esi pri-

verstas statyti ant kieno nors 
nugaros. Bet šis kantriai tupė
davo ir nemurmėdavo, kad ta
vo koja jį spaudžia. Jeigu su
murmėtų, žinoma, ir pats ne
tylėtum — padėtumei irgi bar 
tis, kodėl jis tupi susirietęs, 
kai tuo tarpu kitiems ir stovė
ti vietos nėra.

Kiti važiuodavo tiesiog ant 
vagonų stogų arba lentas pa
sidėję ant vagonų sujungimų, 
nugara atsirėmę į vieną vago
ną, o kojomis į kitą. Civiliams 
įlįsti į tokį kareivių vagoną vi
sai buvo neįmanoma. Kai ku
rie civiliai apsirengdavo karei
viškai, • kad galėtų įsibrauti i 

jLaajanūs.
Vienoj stoty, žiūriu, lipa į 

mūsų vagoną trys senukai, bet 
kareiviškai apsirengę. Karei
viai juos sulaiko:

— Juk jūs ne kareiviai.
Senukai aiškinasi, kad ir jie 

kareiviai, tačiau kareivių ne
įtikina ir jie neleidžia senių i 
vagoną. Vienas senis bando jė
ga lipti, bet kareiviai pastumia 
jį ir senis nukrinta šalia vago
no. Susitrenkęs pradeda Verk
ti ir dejuoti. Panašių vaizdų ir 
daugiau tekdavo pamatyti.

Tokią kelionę turėjome nuo 
Maskvos iki Caricinos.

Sekančiame numery: **PA- 
LCŽO Mt’SŲ PLATIEJI SPAR
NAI’.
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Praėjusią savaitę į Londoną 
buvo suvaliavę atiduoti pasku
tinę pagaroą mirusiam kara

tu Jurgiui VI visi kaimyninių 
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vieną — 
duuin L 

Kodėl?
pats jaunas karalius?

Visai ne. Jis dar neturi pri
tyrimą. Nors jis oficialiai ir 
VG..JO Belgiją nuo 1951 metų

pirmą kar.ą jis taip ne- 
o.mgai pasielgia, jog belgų. 

teuta pasipiktina. Užtenka pri 
siminti, kaip pereitais metais 
jis atsisakė priimti gen. Eisen- 
heweri. Gal todėl, kad karo 
metu jo tėvas buvo priešingo
je pusėje ir negalėjo dovanoti 
Eisenhcweriui, kam šis greit su 
mušo Hitlerį? Arba, kaip jis 
sralėjo išvaryti savo dėdę prin
cą regentą Charles iš rūmų?

Dė’ šitokio karaliaus elgesio 
vos negriuvo belgų krikdemiš- 
k*» vyriausybė, prieš kurią par
lamente balsavo socialdemo
kratai ir liberalai, nes ji palai
kė karaliaus užsispyrimą ne
atiduoti pagarbą tam, kuris su

AR REIKALINGA VLIKO REFORMA?
Koks VLIKas buvo ištikrųjų sukurta s Lietuvoje, kokios grupės buvo ja
me atstovaujamos, kokie asmenys jame veikė ir iš kur, kokiu būdu, galėjo 

atsirasti dabartinis VLIKo pasidalinimas i dvi pusi, kuris stabdo jo 
sėkmingą darbą jau ilgesnį laiką?

Vienybės Sąjūdis. Faktiną ko
vos naštą ant savo pečių nešė 
rezistencinės crganizaci j os, ^t.. - 
v. “Nepriklausomos Lietuvos“ 
(vieno reikšmingiausių pogrin
džio laikraščio) — valstiečių 
liaudininkų rezistencinis sąjū
dis, Laisvės Kovotojų Sąjunga, 
kurioje dalyvavo tautinių —li
beralinių pažiūrų žmonės, ir 
Lietuvos Fronto — krikščionių 
srovės sąjūdjs. Jų pogrindžio 
.spauda: “Nepriklausoma Lietu 
va”, “Laisvės Kovotojas” ir “Į 
Laisvę,” buvo labiausiai papli
tusi. Negalima ginčyti, kad 
veiklūs buvo nacionalistai ir 
laisvės kovotojai dirbo, kad ir 
negausūs, " socialdemokratai, 
kurie buvo .pradėję leisti ir sa
vo spausdintą pogrindžio laik
raštį “Lietuves Kelias”. Jei 
pažvelgti į Lietuvos VLIKo pa
sidalinimą politinėmis srovė
mis ir pažiūromis, galima kon
statuoti beveik lygų pasidali- 
niihą į tris dalis: krikščionių 
demokratų, tautininkų ir kai
riųjų. Krikščionių srovei pri
klausė k. d. partija ir darbo 
federacija, tautininkų — tau
tininkų sąjunga ir nacionalis
tų partija, kairiesiems — iš tra 
dicijos, nors esmėje liberalas 
liaudininkai ir socialdemokra
tai. Lietuvių ^Frontas buvo aiš
kiai krikščionių organizacija, 
nors jame buvo ir neutralių 
žmonių, laisvės kovotojuose bu 
vo tautinių — liberalinių pa
žiūrų žmonių. Nereikšmingas 
Vienybės Sąjūdis turėjo savo 
tarpe ir krikščionių ir liberalų 
ir nacionalistų. Pats VLIKo 
pirmininkas buvo socialdemo
kratas.

JAU METAI, KAI AMERIKOS BALSAS 
KALBA LIETUVIŠKAII PASAUU

Visi sutinka, kad užsieny yra 
reikalingas vienas, autoretin- 
gas. visas lietuvių pozityvias 
jėgas apjungiantis ir visus lie
tuvius atstovaujantis visuome 
ninis pelitinis centras. Nėra 
svarbu, kaip jis vadintųsi, nė
ra svarbu iš kur jis save kildin 
tų, bet labai svarbu, kad toks 
centras tikrai apjungtų visas 
lietuvių pozityvias jėgas užsie
ny ir būtų veiksmingas ir au- 
toretingas. Jo svarbiausias tiks 
las yra vesti užsieny kovą dėl 
Lietuvos nepriklausomybės at
statymo, ir nėra kalbos, kad 
t^ks užsienio

sa-

yraAtrodo, kad ta prasme 
keliamas užsieny VLIKo refor
mos klausimas. VLIKas ir pats 
pripažįsta savo autoriteto su
stiprinimo, lietuvių jėgų kon
solidacijos ir jų apjungimo rci 
kalingumą. Visiems aišku, kad 
VLIKas, šiandien pasidalinęs 
į dvi dalis, neapjungdamas 
sų jėgų, negalį sėkmingai 
likti pasiimtų uždavinių.

KOKS BUVO VLIKAS LIETUVOJE?
Tačiau kai 

nskai priešingas bet
VLIKo reformos minčiai, tvir
tindamas, kad VLIKas toks bu
vo sukurtas Lietuvoje ir todėl 
yra nekeistinas. Nenuostabu, 
kad žmonės teiraujasi kokios 
grupės buvo jame atstovauja
mos, kokie asmenys jame vei
kė ir iš kur, kokiu būdu, galė
jo atsirasti dabartinis V
pasidalinimas į dvi pusi/ ku
ris stabdo jo sėkmingą darbą 
jau ilgesn; laiką.

Pasiieškoję žinių, bandysime 
atsaKyti. Visų"pirma, kai kas 
klaidingai galvoja, kad VLIK
as visą laiką, nuo pat pirmos 
bolševikų okupacijos pradžios 
vadovavo tautos kovai už lais
vę. VLIKas susidarė. Lietuvoje 
tik pačioje vokiečių okupaci
jos pabaigoje, ir praktiškai te
veikė tik apie pusmetį, o pas
kui, virtęs jau taip vad. ma
žuoju VOĖEKu, karo įvykių ei
goje buvo išblaškytas.-VLIKas 
buvo atkurtas po metų jau tik 
užsieny 1945.metais, ir nuo to 
laiko veikia tik užsieny jau •

vi-

at-

buvo pirmas atsitikimas, 
Amerikos vyriausybė ė- 
radijo bangomis sveti- 
kalbom perdavinėti nau-

želio mėn. 
lietuviškoji

atidaryta ir antroji 
programa, kada tą 

pačią dieną buvo atidaryta 
vių pirmoji programa, kiek 
liau estų.

Nuo pat savo įsisteigimo 
merikos Balsas yra užsibrėžęs 
vienintelį tikslą — skelbti tie-

lat 
vė-

veiksmingumą sudarė jame 
stovaujamos ne tik pol. grupės, 
bet ypač rezistencinės organi
zacijos. Tiesa, ne visos. Labai- 
gerai organizuota ir stipri, vė
liau, pagarsėjusi kovos organi
zacija, Lietuvos Laisvės Armi
ja (LLA), VLIKe niekad nebu
vo atstovauta ir VLIKo vyr. 
vidovybehebuvo pripažinusi. 
Lietuvos V.'LKe buvo atstovau
jamos šios pol. grupės: social
demokratų, krikščionių demo
kratų, valstiečių liaudininkų, 
tautininkų, darbo federacijos, 
nacionalistų, ir šios rezistenci
nės organizacijos: Lietuvių 
Fronto, Lietuvos Laisvės Kovo
tojų Sąjungos ir Vienybės Są
jūdžio. Tad 9 partijos ir 3 ko
vos sąjūdžiai. Toli gražu, ne 
visos partijos buvo veiksmin
gos ar reikšmingos. Ir tuo me
tu, VLIKa^sųdarant lėmė poli
tinė aritmetika. Pavyzdžiu 
gali būti Darbo Federacija ar

“This is the Voice of Ameri
ca!” Tokiais žodžiais prieš de
šimt metų, 1942 m. vasario 24 
d., pirmą kartą į pasaulį pra
bilo Amerikos Balso radi, o 
stotis.

Tai 
kada 
mėsj 
mom
jienas į užsienį. Pradžioje bu
vo perduodama vokiškai ir ita
liškai. _ — ~

Vėliau svetimom kalbom 
programa buvo plečiama ir štai 
prieš metus, 1951 m. vasario 
16 d. Amerikos Balsas prabilo 
lietuviškai, perduodamas į Lie
tuvą tai dienai specialiai pri
taikintą programą.

Visų pirma buvo perduotos 
Lietuvos Nepriklausomybės Ak 
to gyvųjų signatory, laisvėje 
gyvenančių, kalbos — prof. M. 
Biržiškos iš Los Angeles ir K. 
Saulio iš Šveicarijos. Paskui 
buvo perduoti Lietuvos diplo
matų sveikinimai.

Pirmuosius du mėnesius A- 
merikos Balso lietuviškąją 
programą ^tvarkė pulk. K. Gri
nius ir jūrų kapitonas inž. P. 
Labanauskas, vėliau redakcinis 
personalas buvo praplėstas ir 
šiuo metu Amerikos Balse dir
ba 8 asmenys: K. Jurgėla — 
viršininkas, K. Grinius — ko
mentarų redaktorius, J. Lauč- 
ka 
tė,

Jei karo metu Amerikos 
Balsas tilpo mažoje studijo e, 
tai po karo jam nebeužteko 
pirmykščių patalpų, nes šian
dien Amerikos Balso radijo 
programa perduodama 46 kal
bom per 38 stotis.

Iš PARYŽIAUS

KOKS DABAR VLIKAS UŽSIENYJE?

Amerika kovojo už demokrati- septintus metus. Tuo tarpu
io* ir laisvės atstatymą pa-au- Krašte neabe.otinai buvo, 
■’ ie- " ’ ne viena, pogrindžio tautos

litinė ir kovos vadovybė.
Jei apie tai kalbame, tai 

kiu • būdu nenorėdami pakirsti 
bet kieno autoritetą. Nutolimu 
nuo tiesos ir faktinos padėties 
autoriteto nesustįprinsime.

,■ - Atkurtas užsieny VLIKas tuo - ~ ^rbiayinią su vokiečiais, nors 
pačiu jau nebuvo tas pats VL
IKas, kuris buvo sudarytas 
Krašte. Be to, užsieny jis pasi
keitė tiek formaliai, tiek ir "iš 
esmės.

Reikia atsiminti, kad Lietu- 
. voje VLIKo svorį, jo reikšmę ir

Prieš šimtą metų amerikietė 
Beecher - Stowe parašė knygą, 
kuri Amerikos politikoje suvai
dino didelę rolę.

— Maža moteris, bet sukėlė 
didelį karą, — apie ją taip yra 
išsitaręs Abrahąm Lincoln.

Ką gi toji moteris taip ste
buklingo parašė? Jos knyga va 
dinosi “Dėdės Tomo trobelė? 
ir dėl savo aboliocionistinio 
klausimo kėlimo, padarė, gal 
daugiau propagandos, negu vi
sų š. Amerikos pastorių pa
mokslai.

Kada jos knyga “Dėdės To
me trobelė” pasirėdė 1852 m. 
vasario mėn. pirmąją dieną "bu 
vo parduota 3000 egz. ir per se
kančias 3 savaites buvo par
duota 600,000.

pasikeitė formaliai įvesdamas 
atstovavimą dviejų pol.- gru
pių, kurias galima pavadinti 
tik istorinėmis, ūkininkų par
tijos ir ūkininkų sąjungos, ku
rios Lietuvos VLIKe nebuvo at 

• Stoy autos. Toliau, iš VLIK bu
vo išjungta nacionalistų parti
ja, neva už jos narių bendra-

jai primesti įvykiai vyko gero
kai prieš tos partijos įkūrimą 
ir nors vienintelis VLIKo na
rys, miręs nacių kalėjime, bu
vo kaip tik nacionalistų parti
jos atstovas;- Tuo būdu, gan 
natūrali politinių pėgų proper

Napoleonas Lietuvoje (3)

— redaktorius, V. Grigaity- 
B. Darlys, A. Vaičiulaitis ir 
Dambrava — pranešėjai ir 
Labanauskas —ypatingiems 

reikalams pareigūnas.
Lietuviškoji programa .pra

džioje buvo duodama tik vie
na kartą į dieną, bet nuo bir-

toje VLIKo trečdalio virto VLI
Ko puse. Antra vertus valstie
čiai liaudininkai neteko to re
zistencinio svotio, ,kurį jie tu
rėjo Lietuvoje per “Nepriklau
somos Lietuvos’’ sąjūdį. Toliau, 
iš laisvės kovoto., ų pasitraukė 
didelė dalis veikliųjų rezisten- 
tų, paklusdami
Krašte įvykusiam 
nių 
Dėl 
tuo

ciy-a^ VLIKe trys, trys—ir trys, 
buvo sugriauta.

Kitas reikšmingas dalykas 
buvo tas, kad Lietuvoje VLIKe 
atstovaujamų rezistencinių or
ganizacijų svoris užsieny su
mažėjo, jau vien todėl, kad jų 
veikla užsienį netko to pagrin
do, kurį ji turėjo pačiame Kraš buvo didelė pogrindžio spau- 
te kovojant,.prieš nacių okupa
ciją. Tai yra natūralu. Žymi 
buvusių narių ir visai nuo re
zistencinės veiklos pasitraukė. 
Vienybės Sąjūdis virto nereikš 
mingu Lietuvių Fronto sateli
tu. Tuo būdu, dar prijungus ū- 
kininkų sąjungos atstovo bal
są krikščioniškasis blokas vie

1946—metais - 
rėžis tenci- 

organizacijų apsijungimui, 
vienų ar kitų priežasčių jie 
pačiu atitrūko ir nuo VLI- 
žymi jų dalis šiandien su

sibūrė LRS-vėje. Turint galvo
je, kad Lietuvoje jų rankose

dos dalis, ryšiai su užsieniu, 
slaptas foninis siųstuvas ir kt., 
tas v faktas labai susilpmfio V- 
LIKo rezistencinį veiksmingu
mą ir svorį. VLIKo pirmininku 
užsieny tapo krikščionis 
kratas, vietoje Lietuvoje 
šio socialdemokrato.

Apie pavardes gal bus

demo-
bųvu-

geriau

Ji buvo visu kūnu ir siela at
sidavusi vergų išlaisvinimui. 
Du jos sūnūs kovojo šiauriečių 
eilėse, vienas kaip karininkas, 
kitas kaip pastorius ir ji rašė 
jiems savo laiškuose:

“Jei kova turės tęstis iki tol, 
kol krašte nebeliks nė vieno 
namo, kuriame nebūtų apver
kiamas mirusis, jei visi turtai, 
kurie buvo sukrauti vergų pra
kaitu bus sunaikinti, jei kiek
vienas kraujo lašas, pralietas 
botagu, turės būti atpirktas 
krauju pralietu kardais, mes 
tegalėsime sakyti: “Tavo ke- 
keliai yra teisingi, Karaliau vi
sų šventųjų!”

Tais laikais dar buvo idea
listų ir žmonės mokėjo kovoti.

KAI NAPOLEONAS VIDURY NEMUNO 
SUSITIKO SU CARU ALEKSANDRU

Šiandien, kada iš tribūnų 
skelbiami laisvės čarteriai, nei 
kiek nesigėdinama po prakal
bų susėsti su sovietų diploma
tais prie stalo ir sudaužti šam
pano stiklais.

Tas tiesa, generolai niekad 
nesimuša. Į kautynes durtu
vus atkišę eina tik eiliniai.

Amerikai įgriso sovietų šan
tažai ir žada nutraukti su kai 
kuriais Maskvos satelitais dip
lomatinius santykius. Pirmiau
siai su Vengrija.

Ar del to, kad ten koncen
tracijos stovyklose tūkstančiai 
vengrų uždaryti? Ne, tik dėl 
to. kaip aiškina Valstybės De
partamento pareigūnas Mi- 
cheal McDermott, jog Vengri
ja išdrįso už keturis amerikie
čių lakūnus išplėšti 120,000 do
lerių!

Napoleonas pirmą kartą pa
galvojo apie Lenkiją ir Lietu
vą tik 1806 metais, ruošdama
sis karuj prieš Prūsiją. Norė
damas visiškai sutriuškinti 
prūsus, jis nutarė į kovą į- 
traukti ir lenkus.

Pirmasis jo žingsnis buvo 
atsivilioti lenkus į Paryžių, kad 
gavus iš jų ginkluotą pagalbą. 
Napoleonas įsakė generolui 
Zayonczekui - ir pulkininkui 
Henry sudaryti naujus lenkų 
legijonus šiaurėje, į kuriuos 
buvo priimami lenkų dezerty
rai, pabėgę iš prūsų kariuome
nės.

Po Jenos pergalės, kuri jam 
atidarė kelią J Berlyną ir ku- 
rin jis 1806 m. spalių 27 d. į- 
žengė, Napoleonas nutarė tie
sioginiai tartis su lenkais. Jis 
pradėjo vesti derybas su gar
siuoju 1794 metų sukilėlių va
du Tadu Kosčiuška, pasitrau
kusiu į užsienį, kuris nuošaliai 
laikėsi nuo lenkų legijonų, kad 
gavus iš jo pasižadėjimą ben
dradarbiauti ir kad jis ragin
tų lenkus sukilti. Bet Kosčiuš- 
ko iš imperatoriaus pareikala
vo pozityvių pasižadėjimų dėl 
Lenkijos — Lietuvos nepriklau 
somybės atstatymo. Napoleo
nas atsakė duoti ir tautinis he
rojus pasiliko nuošaly. Napo
leonas tada išstūmė į priekį 
generolą Dambrowski ir Wy- 
bickį.

Napoleonui pritariant, 1806 
m. lapkričio 3d. buvo į lenkus 
išleistas atsišaukimas su gink-

vengė iėškoYi priešų anapus 
Nemuno Lietuvoje ir norėjo 
greičiau užbaigti pergalę, pa
sirašydamas taiką su rusais, 
tuo būdu sureguliuojant Euro
pos likimą.

Atvykęs į Tilžę birželio 19 d., 
Napoleonas pasiūlė carui Alek
sandrui I susitikimą. Birželio 
25 d. įvyko pirmas susitikimas 
tarp dviejų imperatorių spe
cialiai pastatytame pavilione 
ant plausto Nemuno vidury 
priešais Tilžę. Šitas susitiki
mas, sakoma, prasidėjęs nuo-

lu rankoje sukilti dėl krašto 
nepriklausomybės atstatymo, 
šitas atsišaukimas sukėlė di
delį entuziazmą Lenkijoje ir 
prancūzai, įžengę į Lenkiją, 
buvo sutikti, kaip išlaisvinto
jai. Sukilimas pirmiausia pra
sidėjo Poznanėj, kur lenkai iš
vijo prūsų valdininkus, nugink
lavo mažus prūsų kariuome
nės garnizonus.

šis sukilimas buvo išimtinai 
didikų remiamas. 1807 m. im
peratorius Varšuvoje pasirašė 
dekretą, kuriuo buvo įsteigta
laikinoji vyriausybė iš septy- . širdžių pasibučiavimu ir dau- 
nių narių, kurie tikrumoje pri
klausė nuo Napoleono įgalioti
nio.

Pradžioje Napoleonas netu
rėjo išdirbęs jokio plano dėl 
Lenkijos ateities ir nieko len
kams nežadėjo, pasitenkinda
mas tik juos kviesti išvystyti 
sukilimą, —sukilimą kuris jam 
buvo naudingas, nes jam dar 
reikėjo sumušti rusus ir liku
sią prūsų armiją.

Bet po Friedlando pergalės 
jis jau pradėjo rimtai ruoštis 
žygiui į Lietuvą. Jis pasiuntė į 
Lietuvą savo emisarus 
visuomenės nuotaiką 
noti, ar lietuviai yra 
jį praleisti...

Tačiau Friedlando

ištirti 
ir suži- 
pasiryžę

pergalė 
nenulėmė Prūsijos likimą ir 
priartino galą jau ir taip ilgam 
karui. Rusų armija buvo visiš
kai sumušta ir caras nutarė, 
kad geriau būsią derėtis su Na 
poleonu. Pats Napoleonas irgi

giau kaip pusantros valandos 
trukusiu dviejų pasikalbėjimu. 
Kitą dieną įvyko antras susiti
kimas, kuriame dalyvavo jau 
ir Vilhelmas III, Prūsijos ka
ralius, pirmąją dieną išstovė
jęs raitas Nemuno krante di
džiausiame lietuje.

Paskui Napoleonui kviečiant, 
caras Aleksandras I irgi įsitai
sė Tilžėje, gi prūsų karalius 
pasiliko Piktupėnuose.

Derybose tarp Napoleono ir 
Aleksandro Vilhelmas III retai 
tedalyvavo. Jis beveik buvo pa
liktas nuošaly, nežiūrint to, 
kad jo krašto likimas buvo 
sprendžiamas.

šita taikos sutartimi buvo 
rimtai apkarpyta Prūsija. Na
poleonas siūlė carui perimti į 
savo valdžią visą rytinę Prūsi
ją ir pasiskelbti šio krašto ka
raliumi, bet caras nenorėjęs 
pasinaudoti savo draugo nelai
me. Pagaliau buvo susitarta.

kad būsianti įsteigta Varšuvos 
kunigaikštija, sudaryta iš len
kų ir lietuvių provincijų, pri
klausiusių Prūsijai. Bet ši ku
nigaikštija neapėmė visi; teri
torijų, kurias Prūsija buvo pri
sijungusi per tuos tris .padali
nimus. Sakysim, lenkų Pome- 
ranija prijungta prie Prūsijos 
per pirmąjį padalinimą (1773), 
buvo palikta-Prūsijai, Danci
gas buvo paskelbtas laisvu mie- 

• stu Prūsijos karaliaus protek
cijoje. '

Iš to karo Rusija išėjo ne tik 
nesusilpnėjusi, bet dar gavo 
naujų žemių. Napoleonas net 
buvo pasiūlęs Rusijai prijung
ti ir Klaipėdos teritoriją, ku
rią Prūsija valdė dešiniajame. 
Nemuno krante. Bet_ Aleksan
dras, nežiūrint kokia didelė 
nauda būtų buvusi iš to, turėti 
su Prūsija sieną upe iki pat 
Baltijos jūros, atsisakė.

Šitoks Prūsijos pažeminimas 
ir sutikimas Napoleono Lenki
joje kaip išlaisvintojo, nežiū
rint kokią liberalinę politiką 
vedė Aleksandras I ir koks bu
vo žmonių palankumas ru
sams, Lietuvoj sukėlė entuzi
azmą. Visi pradėjo gaivoti, jog 
svajonė atstatyti Lietuvos ne
priklausomybę galės realizuo
tis.

Kara metu lietuviai atidžiai 
sekė lenkų judėjimą, klausinė
jo keliautojų naujienų ir susi
rinkdavo dvaruose aptarti tė
vynės ateitį. Prancūzų belais
viai, kurie buvo vežami per 
Vilnių, buvo gyventojų nuošir
džiai priimami, gerai pavalgy
dinami, aprengti ir net gauda
vo pinigų. Lietuvių jaunimas 
dar didesnį aktyvumą parodė. 
Dauguma jų slaptai apleido 
kraštą, įstodami į Napoleono 
armiją. Sakoma, kad 12,000 lie 
tuvių tarnavo lenku legijonuo-

savo

šį “gaspadoriš-

TUMO AUKŠČIAUSIAS IDEALAS LIETUVA
“agreed to 
gentlemanly 
gerbiau kaip 
nesutikau su

net tokiam 'aršiam 
kaip šliupas, tai ar

pasakyti, kal- 
kad tiek šir-

kelių 
mūsų 
Balu- 
save.

RETAI PASITAIKANTI PROGA... March of Dimes rinkliavai 
seržantas duodasi už $10 mušamas j veidą su kreminių, tortu.

LIETUVIAI 
PASAULYJE
• Paryžiuje .dailininkai A. 

Galdikas ir V. Kasiulis ruošia-
- si pavasario parodomis.

• Lietuvių šalpos Draugijos 
Prancūzijoje naują valdybą su 
daro: O. Bačkienė, Pr. Dulevi- 
čius, J. Masiulis, V. Gravelis ir 
S. Pagnier. Prie draugijas vei
kiančią moterų komisiją suda
ro: O. Bačkienė, J. Matorienė 
ir B. Venckuvienė.

(Atkelta iš 1 psl.) 
mandritas Makaris yra prisie
kęs Stalino tarnas ir sovieti
nio rėžimo bendradarbis. Apie 
jį čia baltrusiai pasakoja tokį 
anekdotą:

Makaris meldžiasi vieną ry
tą savo cerkvėje prie Krem
liaus. Aišku, šventikla tuštutė
lė. Staiga jis girdi balsą: “Ta
vo laimė“...

Jis atsigręžia — nė dūšios-. 
Ir meldžiasi toliau. Bet ir vėl 
girdi:

— Tavo laimė... -
Dar kartą atsigręžia, žiūri, 

žiūri — nieko! tik čia pat už 
jo kabo didelis Kristus ant kry 
žiaus.

— Tik juk ne Tu, Viešpatie, 
man kalbi, išdrįso archiman
dritas.

— ■ Taip, tai aš. 
Kristaus stovyla —
sakau, kad mano kojos prikal
tos...

• Prancūzijos vyriausybė ap 
dovanojo Legion d’Honneur or- 
denu Lietuvos konsulą Marse
lyje H. Mallet už nuopelnus re
zistencijoje.

• Į Susivienijimo Lietuvių 
Argentinoje centro valdybą iš
rinkti: H. Šimkūnas, J. Kaz- 
daila, P. Sereika, J. šutinis, J. 
Gervė, A. Pilypas ir P. Stalio- 
raitis.

• Australijos lietuvis pakei 
tė formatą ir įvedė nuolatinį 
priedą “Kultūra“.
• Birutė Jakubauskaitė pra 

deda pagarsėti Buenos Aires te
atruose kaip pirmaeilė baleto 
šokėja.

• Argentinoje veikia But
kaus ir Mažeikos cirkas “Kau
nas,” kuriame be kitų dirba 6 
lietuviai.

— atiliepė 
tavo laimė,

• Vasario 16 gimnazijos 
Diepholze direktoriumi paskir
tas žinomas pedagogas rašyto
jas A. Giedrius, šioje mokyklo
je mokytojauja: dr. A. Sakalau
skas, S. Antanaitis, O. Dirvelis, 
J. Jurkaitis, A. Petkevičius, K. 
Motgabis, E. Motgabieiiė, O. 
Gešventas ir A. Gasnerienė.

e BALFo direktoriaus Euro
poje įstaiga persikėlė į naują 
vietą Hegelstr. 6, Hannover- 
Kleefeld, Germany.

S Australijoje lietuviai bu
riuotojai V. Dagis ir A. Rinke-

nekalbėti. Užteks tik paminė
ti, kad iš Lietuvoje buvusių V- 
LIKo narių tik vienas jo narys 
šiandien yra likęs VLIKe.

-Tuo būdu matome, kad jei 
kas nors šiandien yra nuošir
džiai susirūpinęs visų lietuvių 
jėgų konsolidavimu vienam^ 
.pelitiniame centre-užsieny,- jis vičius įsigijo jolę, su kuria bu 
turėtų susirūpinti gražinti tą 
seną, gan natūralią politinių 
jėgų proporciją, kuri buvo Lie
tuvos VLIKe. Antra vertus, į tą 
centrą turėtų būti gražintos ir 
tos veiklios rezistencinės jėgos, 
kurios šiandien yra nuo VLIKo 
atitrukusios. Tačiau nėra leng
vas uždavinys, turint galvoje 
susidariusius santykius. Tačiau 

^galbūt jis yra svarstytinas pir
moje eilėje, jei norima pasiek
ti visų 
mo ir 
nueita 
tis.

pozityvių jėgų apjungi- 
konsolidavimo. Ar bus 
tuo keliu, parodys atei-

riuoja po Pietų vandenyną. •'
• Anglijoj pirmasis lie tuvis- • 

, kas pasas išduotas Petrui. Pa
leckiui, paprastam .plytines 
darbininkui, kuris iš savo men
ko uždarbio sugebėjo paauko-

; tį Tautos Fondui nemažą pini
gų sumą, pralenkdamas žymiai 

pasiturinčius. .....
• ' Į LAS vyr. valdybą išrink 

ti: Stp. Vykintas, J. Maišiotas, 
J. Balčiūnas, T. Daukantas, 
inž. J. Prekšaitis, inž. J.-Gudai 
tis, St. Jakubickas, dr. J. De- 
veikytė-'Navakienė ir J. Norei-

J. Kernius

se. Gal būt šis skaičius perdė
tas, bet Teikia pripažinti, kad 
savanorių skaičius buvo dide
lis.

Artėjant Napoleonui prie 
Nemuno, visuomenės opinija 
.pasidarė palanki prancūzų pri
ėmimui ir visuotinam sukili
mui. Prancūzų informatoriai 
pastebi, jog lietuviai buvo tam 
ypatingai pasiruošę. Lietuviai 
sudarė.. slaptus ginklų sandė
lius, organizavo prie didžiųjų 
kelių etapo stotis, slėpė mais
to atsargas, buvo net paskyrę 
asmenis, kurie turės pakeisti 
rusų valdininkus, numatyta 
buvo steigti lietuvių žandame- 
rija ir sudaryti kariuomenės 
kadrai. Daugiau kaip 50,000 
jaunuolių buvo pasiruošę stoti 
po pergalės erelio sparnais. 
Buvo padaryti trys sambūriai: 
du Žemaitijoje (Plungėje ir 
Joniškėlyje ir tretysis prie Gar 
dino.

Svarbu pažymėti, kad lietu
viai kaimiečiai nepasiliko vi
sam tam abejingi. Žemaitijos 
kaimiečiai tikėjo, jog Napole
ono armija išlaisvins juos iš 
baudžiavas ir Žemaitijos susi
būrimuose dalyvavo didelis 
skaičius kaimiečių. Princo Zu
bovo baudžiauninkai, kurie 
ypatingai sunkią baudžiavą ne 
šė, buvo pabėgę iš gyvenamų
jų vietų. Šiluvoj 1807 m. kai
miečiai atsisakė stoti į rusų ka
riuomenę.

Bet ne visi lietuviai ieškojo 
nepriklausomybės. Didikai, 
rių tarpe jau buvo tokių 
prieš Lietuvos — Lenkijos 
dalinimą, simpatizavusių
sams. Gavę iš caro Aleksandro 
dideles teises, jie tapo rusofi- 
lais. Prie jų prisijungė ir kiti. 
Lietuvoje ir Lenkijoje susidarė 
stipri rusofilų grupė, kurios 
priešaky stovėjo princas Adam

ku- 
dar 
pa-

Czartoryckis caro jaunystės 
draugas, kuris 1804 metais ta
po Rusijos užsienių reikalų mi
nistru. Jo nuomone, Rusija pa
darė didelę klaidą, leisdama pa 
dalinti Lenkiją. Ji turėjo ją iš
tisą pasilaikyti. Ir jis pradėjo 
propaguoti panslavizmo fede
raciją, kuri būtų Rusijos . glo
bojama.

Artėjant Napoleonui, Alek
sandras susirūpino Lenkijos 
klausimu ir pamatė koks yra 
didelis pavojus, jog sukilusios 
provincijos galės atgauti lais
vę. Vienas iš tokių rusofilų, ar
kivyskupas Sestrensevič, savo 
ganytojiškame laiške 1807 įspė 
jo lenkų ir lietuvių dvasiškiją. 
kad nepasitikėtų Bonopartu ir 
pasiliktų ištikfrna Aleksandrui.

Bet Tilžės taika padarė galą 
visoms viltims. Lietuviams Til
žės sutartis buvo ketvirtasis 
padalinimas. Lietuva, kuri bu
vo atitekusi 1795 metais Rusi
jai, vėl buvo .pripažinta rusams 
ir lietuviai smarkiai apsivylė, 
netekę vilties pamatyti savo 
tėvynę nepriklausoma.

Napoleono politika jie pasi
juto apgauti.

Bet tarp kalbėti būtų netei
singa. Lietuva iki taikos pasi
rašymo nebuvo sukilusi ir im
peratorius nebuvo su ja susiri
šęs jokiais pažadais. Tačiau jis 
neužmiršo lietuvių, kurie bu
vo susikompromitavę, palaiky
dami atvirai jo pusę, ypač tų 
jaunuolių, kurie buvo įstoję į 
lenkų legtjonus. Sutarty Alek
sandras buvo pasižadėjęs aiš
kiai visus juos amnestuotu

Sekančiame numery: NA
POLEONAS KELIASI PER NE
MUNĄ...

geidaučiau dar platesnių išaiš
kinimų. Kaikurie partiečiai tą 
organizaciją visaip šmeižia. 
Pvz., Naujienos Nr. 32 ją išva
dina “oro pūsle,“ o tos pat die
nos Draugas sako, jog tai ban
dymas turėti lygiagrečią orga
nizaciją VLIKUI. Iš ligšiolinių 
davinių atrodo, kad tiek vie
nas, tiek kitas laikraštis sako 
neteisybę—vienas perdaug su
menkina, kitas perdaug išpu
čia. Ko siekia LRS ir kas jai va 
dovauja, buvo aiškiai matyti 
jos viešo pareiškimo šių me
tų pradžioje. Kodėl Naujienos 
skelbia tokius aiškius niekus, 
jog tai ‘•lozoraitininkai,” o D- 
gas dar “krikščioniškiau”—jog 
tai... Lietuvos priešų padiktuo
tas dalykas?! Chicagos marijo 
nai visai nebežino saiko, o čia 
pat sako,, kad jie guldo galvą 
už visų lietuvių vienybę, myli 
lietuvį ir žmogų. Ar jie mano, 
kad profesorius Mykolas Bir
žiška, LRS garbės narys 
jau eina su Lietuvos priešinin
kais? Iš viso to matyti, kokia 
gengsteriška dvasia yra įsiga
lėjusi kaikurioje mūsų* spaudo
je. Ir todėl dar kartą sveikinu 
Vienybės Redakciją, kad ji 
nors šiek tiek tą slogią “politi- 
kantų vaduotojų” atmosferą 
skersvėjais prasklaido.

S. Kundrotas 
ATITAISYMAS

Pereitame numery antrasis 
laiškas buvo pasirašytas ne A. 
Mackevičiaus, bet Mč. Macke
vičiaus.

Gerb. Redaktoriau:
Prašau suteikti trupučiuką 

vietos pagirti Vienybės Redak
ciją, kad pastaraisiais laikais 
Jįi gana plačiai pasirūpino įvai
riais straipsniais, pasikalbėji
mais ir laiškais nušviesti skau- 
džiuosius lietuviškus reikalus, 
ir tai ne tik iš vienos pusės, 
bet, kaip sakoma, kartais ir iš 
“priešingos pusės”. Malonu, 
kad skaitytoją laikote tiek 
protingų, jog jis pats mokės 
susidaryti sau išvadas.

Teisybė, Vienybėje buvo ge
rokai pakritikuota mūsų liau
dininkų pozicija kaikuriais re
zistencijos ir kaip dabar mėgs 
tame išsireikšti, “Lietuvos lais 
vinimo“ klausimais . Praė„usį 
kartą du liaudininkų veikėjai, 
Zaikauskas ir Mackevičius, sa
vo laiškais davė paaiškinimą. 
Tie laiškai turėjo tikslą ne tik 
tiesą atstatyti, bet ir kaip ga
lima labiau įgelti žinomąjį Vie
nybės bendradarbį prof. S. Žy
mantą.

Man rodos, kad prof. Žyman
tas jau ar ne prieš dešimtį me
tų taip buvo sulietuvinęs savo 
pavardę, su ta pavarde yra da
lyvavęs VLIKo ir rezistencinėj, 
veikloj, su ta pavarde jis ofi
cialiai veikia Didž. Britanijos 
Lietuvių Sąjungoj ir yra visų . 
šiapus geležinės uždangos eg- 
zilinių grupių generaliniu sek
retoriumi Liberalų Internacio
nale, — jog viso to dar neži
nojo gal tik vienas Zaikauskas, 
kuris Žymantą laiko “prisiden 
gusiu slapyvarde” ar -net “sla
puku”. Tad labai jau pasenu
sios tos Zaikausko “informaci
jos”...

Zaikauskas ir Mackevičius 
Žymanto straipsnį apie liaudi
ninkų nuotaikas ir Chicagos 
išvadas vadina prasimanymais, 
šmeižtais ir tt. Keista, bet -jų 
abiejų laiškai kaip tik dar la
biau patvirtina Žymanto ir B._ 
Bieliuko štraip^lT3F!)afei'š^’- 
mų mintis. Zaikauskas juk juo 
da ant balto prisipažįsta, kad 
iš vieno asmens išgirdęs “nuo
širdžias kalbas” apie B. Bieliu
ką, jis taip karštai patikėjo,, gas? Pavyzdžiui imkime vi

siems gerai žinomą netolimą 
praeitį. * Velionis Kazys laikėsi 
tokios linijos, kaip kad Pats 
savo “šakaliuose” 
leido kiekvienam 
reikšti. Na,’ o jo 
viai Antanas? — 
burnas ne tik piliečiams, bet 
ir redaktoriams... Kazys, neig
damas cenzūrą, valdžioje teiš
silaikė 6 mėnesius, O Antanas 
su savo “cenzūra” — daugiau, 
kaip 12 metų^:

(Nukeltą į 7 psL) ___ =

Gerbiamas Juozai:
Tai ir vėl ištraukei mane vie

šumon savo “šakalių skal
dyme,” kaip Tavo skiltis DA
BAR kartą pavadino Waterbu- 
rio Tareila. Bet, gal ir gerai 
padarei, nes, argi būtų mane, 
mažą žmogiuką, pastebėję to
kie dideli rašytojai, kaip Rai
la... Kai kada ir man tenka ne
užpelnytos garbės, šį kartą — 
Tavo dėka...

Dabar, kad mano brolis Ka
zys kažkada išsitarė dėl redak
torių “cenzūros“... Argi jau ve
lionis visada buvo neklaidin-

i K- Griniui;-irGhičagns -liaudi
ninkų komitetui ir vėliau liau
dininkų partijos Centro Komi
tetui. Patvirtina jis, kad ir per 
pastarąjį dešimtmetį Lietuvoj 
tėra buvęs tik trumpą laiką, ir 
tik sirgdamas, ir iš kažkieno 
ten nuvykti gavęs atostogų. 
Zaikausko nuopelnus rezisten
cija gali vertinti ne tik “slapu
kas” Žymantas, bet ir kiekvie
nas. Tiesą sakant; nebūtų ko ir 
vertinti, ir krikščioniškas at-
laidumas skatintų nei hejū- “ 
dinti žmogaus, kuris vien dėl < 
sveikatos negalavimų negalėjo 
pasidarbuoti rezistencijai ir 
labiau privalėjo atostogų. Bet 
Zaikauskas galėjo būti kukles
nis Chicagos liaudininkų susi- 

- rinkime dėl kitų, kurie rezis
tencijoje dirbo, ir gal daugiau
sia dėl savo partijos buv. pir
mininko Bieliuko. Jis patikėjo 
kažkieno “nuoširdžioms kal
boms“ ir Bieliuką jau tris kar
tus buvo skundęs! Gi tuo tar
pu tie, kurie aktyviai dalyvau
davo rezistencijoje ir galėjo 
tikrinti šmeižtų turinį, niekad 
neabejojo, kad prasimanymai 
apie Bieliuko “neištikimybę“ 
yra be jokio pagrindo.

Mackevičiaus paaiškinimas 
atrodo labai mandras ir “augš- 
to stiliaus”. Bet ir jis juk tik 
patvirtina, kad Žymantas savo 
straipsnyje nėra iš' esmės iš
kreipęs nieko. Mackevičius nu
ginčija, jog LRS žmonės išvadi 

• nęš “lachudromis” (jis sako, 
kad ne visus..., bet tada ku- 

’ riuos?). Jis tik patikslina, kad 
tautininkų valdymo laikotarpį 
vadinęs “lachudrišku barbari- 
mu”.

Paskaitęs atsakymus iš “prie 
šingos pusės,” aš kaip eilinis 
Vienybės skaitytojas matau, 
kad galiu Ir ateityje pasitikė
ti Vienybės bendradarbiais, 
nes iš esmės jų straipsniai ir 
informacijos neiškraipo tikro
vės ir tų užkulisinių šnibždė
jimų. Pasirodo, kad įvairūs par 
tlečiai savo tarpe tiek pri- 
pliaupia, jog net viešumos bi
josi. Kai tai išeina aikštėn, jie 
purkštauja ir 
“šmeižtais” ir
mals”. Ir ima visaip “atitaisi- 
nėti.”

Pilnai pritariu ir visiems 
strąipsniams apie LRS ir pa-

vadina tai 
“ prasi many -

cituoji — jis 
laisvai pasi- 
bendrakelei- 
Jis užčiaupė

BALUTIS APIE ŠLIUPĄ IR TUMĄ
Šliupui lietuviškasis patriotizmas buv o aukščiau už visa kita, net aukščiau 
už jo numylėtą laisvamanybę — Tumas bučiavosi su Šliupu, bet jo knygas 

nemėgo — Tumas nieko taip nemylėjęs, net Dievo, kaip
vyžuotą, lopytą Lietuvėlę...
tuo nedaug kas gali pasigirti.

Berods, šitą jo lietuviškąją 
dorybę gali pavaizduoti kun. 
Tumo su kun. Olšausku 1910 
metais atvykimas į Ameriką 
“Saulės“ namams ir gimnazi
jai aukų rinkti. Ogi, dviejų 
kunigų atvykimas aukoms 
rinkti ir dar rinkti kunigų ve
damai gimnazijai tokiam lais
vamaniui Šliupui turėjo būti 
tikrai nepaprastu dalyku, tai 
turėjo jį veikti kaip raudona 
skara buliui.

Bet kadangi reikalas buvo 
dėl mokyklos Lietuvoje ir dar 
caro laikais, o ypač kad tai lie
tė pirmąją lietuviškąją mokyk 
lą, todėl šliupas ne tik nesi
priešino dviejų kunigų misijai, 
bet dar ją ir parėmė, nors Ol
šausko jis nemėgo, kaip atža
gareivio, tačiau Tumą jis labai 
gerbė: “Kad ir kunigas, bet 
padorus, šviesus lietuvis ir ge
ras patrijotas,” sakydavo šliu
pas.

Lankydamasis Scranton, Pa., 
kur tuomet dr. šliupas gyveno, 
Tumas Vaižgantas užėjo pas jį 
ir jo buvo gražiai priimtas: 
susitiko du ugniniai patrijo- 
tai! Tiesa, ta viešnagė turėjo 
ir kiek nelauktą finalą, kuris 
'kiek atšaldė dr. Šliūpą prie 
Tumo, tačiau jo misijai vis dėl 
to nepakenkė.

Būdamas pas šliupą, Tumas 
su įprastu savo nuoširdumu, 
atvirumu ir bejuokaudamas, 
paėmė dr. šliupą į glėbį, išbu
čiavo ir tarė: “Jonai, aš tave ir 
gerbiu ir myliu, bet tavo kny
gas deginau ir deginsiu’^ .

šliupas, būdamas labai am
bicingas žmogus, negalėjo to 
Tumuį dovanoti.

Ir vėliau dr. šliupas tą įvy
kį man pasakodamas, pastebė
davo, ką, girdi, “Tumas geras 
žmogus, puikus lietuvis, bet vii 
ka vis į mišką traukia... Ziū- 
rėk ką jis man pasakė:” Senis 
ilgai tą prisiminė. 1931 metais, 
kai aš tą visą vasarą atosto
gavau Palangoje dr. šliupo na
muos, jis man ne kartą tą 
Scrantono incjdentą priminda
vo. Viena tokia proga aš jį pa
klausiau: “Na o ką daktare, 
jam į tai atsakei?“ — “Aš, sa
kė jis, taipgi jam 
uodegos užpyliau, 
mas, 'kad kunigus
keiksiu... kaip tu man, taip^aš 
tau,“ ir senis gardžiai nusi
kvatojo.

Gal tektų pasakyti, kad ma
no nusistatymas šliupą atžvil
giu, yra kiek panašus į Tumo 
laikyseną dėl jo. Dėl jo ,dide-

Vienas po kito dingsta mū
sų seniej veikėjai. Mažai jau 
jų beturime, kurie dar gali 
mums perduoti savo prisimini
mus apie anuos laikus, kada 
buvo kovojama dėl lietuvybės. 
Tad iš dar esančių senųjų vei
kėjų yra malonu išgirsti kiek
vieną gyvą žodį, kiekvieną ma- 
žiausį anekdotėlį, nes tas mum 
aiškiau parodo anų laikų dva
sią, negu įvairūs oficialūs ak
tai.

Mūsų bendradarbiui Londo
ne J. žmuidziniui po 
vargų pasisekė priversti 
ministerį Londone B. K. 
tį papasakoti šį tą apie

“Sunkus tas Balutis! Rašo J. 
Žmuidzinas. Jis nenori kalbėti 
apie save, nei duotis aprašo
mas spaudoje. Bet kaip ten 
bebūtų, vis dėl to pagaliau su
tiko būti kiek mano kvočia
mas“.

J. Zmuidzino prašomas min. 
B. K. Balutis sutiko papasako
ti kurį nors atsiminimą apie 
dr. Joną šliupą. . ~

— Su šliupu, pasakoja mi- 
nisteris B. K. Balutis, mudu vi
sada gerai sugyvenome tiek 
Amerikoje, tiek Lietuvoje, nors 
pažiūros, jo ir mano, ne visa
dos buvo vienodos ir net daž
nai j°s buvo griežtai priešin
gos. Kaip ten bebūtų, vis dėl
to mes visuomet 
disagree in a 
way”. Aš jį labai 
didį patriotą, bet
jo taktika ir nusistatymu tiky
bos atžvilgiu. Jis buvo puikus 
kalbėtojas ir turėjo olimpišką 
griausmu skraidantį balsą, ta
čiau aš neatmenu nė vienos jo 
kalbos, kuri būtų turėjusi te
mą ar kuria jis neužsisėstų ant 
savo mylimo arkliuko ir kurios 
nebaigtų savo įprastais “tri
galviais Dievais,” Romos dri- 

_gantais“, “kunigų gaspadinė- 
mis“ ir panašiais, dažnai giliai 
tikinčius įžeidžiančiais išsišo
kimais.

Jis buvo atejistas — laisva
manis (kaip jis save vadino), 
tad iš įsitikinimo — jam buvo 
valia taip ar kitaip laisvai ma
nyti. Bet man rodėsi, kad ta 
pati laisvė taip ar kitaip gal
voti priklausė ir kitiems, šiuo 
atveju žmonėms ir aš nieka
dos negalėjau ’susitaikyti su 
tuo, kad kitų įsitikinimas bū
tų taip pajuokiamas, pažeidžia 
mas.

Aš ypatingai senį gerbiau už 
tai, kad lietuviškasis jo patrio- 
tizmas. jam buvo aukščiau už 
visa ką kita,- net aukščiau už

pipirų ant 
pasakyda- 
keikiau ir

Kaip “laisvės traukinys” pralaužė geležinę uždangą? (2)

NUMIRĖLIS TEBEGYVENO PRAGOJĘ.,.
Architektui Loskot nesisekė su pabėgimu — Mechaniko žmona gudresnė 

Komunistas pasiduoda i spąstusuz vyrus —

ligoninės 
grasina- 
bėgti iš 
draugas 

viršinin- 
bėgti su 

nariais.

“Laisvės traukinio”, kuris 
pralaužė geležinę uždangą, da
lyviai pirmą kartą ati
dengia smulkmenas, kaip bu
vo suorganizuotas pabėgimas. 
Daktaras Svec, Asch 
direktorius, policijos 
mas buvo priverstas 
Čekoslovakijos. Jo 
Truska, Egerio stoties 
kas, taip pat norėjo 
keliais rezistencijos
Tuojau buvo išdirbtas planas: 
stoties viršininkas manė, jog 
pabėgimą galima busią pada
ryti su garvežiu ir vienu preki
niu vagonu.

Tuo laiku, kada daktaras 
Svec su Truska svarstė pabėgi
mo planą, Truskos namas bu
vo paskendęs visiškoje tamso
je. Jo žmona jau kelios dienos 
kai buvo nuvykusi .pas savo tė
vus į Pilzeną. Tačiau name bu
vo vienas žmogus, kuris sėdėjo 
tamsoje prie stalo, pasidėjęs 
priešais revolverį, laukdamas, 
kada Truska sugrįš.

Architektas Jarda Loskot, 
jau treti metai besislapstąs 
nuo slaptosios policijos, nebu
vo pasiryžęs pigiai pasiduoti.

Staiga suskambėjo durų 
skambutis. Loskot instiktyviai 
įsispraudė į kampą. Paskutinie 
ji trys metai jį padarė nervin
gu. Bet, suskambėjus antru 
kartu paslėpęs revolverį kiše-

niję nuėjo prie durų.
—Kas ten?
— Nebūk idiotas, atidaryk,— 

pasigirdo balsas.
Tai buvo studentas Rene 

Skalsky, taip pat slaptosios po
licijos persekiojamas. Loskot 
atidarė jam duris.

— Aš buvau nuėjęs į kino 
teatrą.

Jarda Loskot negalėjo to ti
kėti savo ausimis, štai jau trys 
metai kai jis komunistų per
sekiojamas. Rezistencijai pade 
dant, jis buvo laiku įspėtas ir 
dar galėjo pasislėpti. 1948 me
tais buvo lengva pabėgti, sie
nos nebuvo taip hermetiškai, 
kaip šiandien uždarytos. Tada 
Loskot apleido Praga, bandy
damas pabėgti į vakarų Vokie
tiją. gf?

" Bet įvykiai susiklojo nepa
lankiai. Bandymas peržengti 
sieną nepasisekė. Po kelių die
nų jis sugrįžo į Pragą. Bet jo 
žmona, bijodama persekiojimų, 
jau buvo pranešusi policijai a- 
pie jo dingimą.

— Ką aš galėjau padaryti? 
Tu pats gerai žinai, kad aš tai 
turėjau padaryti, pagal vei
kiančius įstatymus.

Nuo to momento Loskot din
go. Komunistams jis buvo mi
ręs: nebegaudamas maisto kor 
telių, leidimo dirbti ir gyven
ti. Jis buvo miręs, tačiau ir to-

liau gyveno pačiame Pragos 
centre... Ir- tik visai paskutiniu 
laiku persikėlė gyventi į Ege
rį.
MEILĖS LAIŠKAS

— Tu žinai, — pasakė jis tą 
vakarą tamsoje savo draugui 
Renei Skali. *skiui. — Aš jau 
nebegaliu. Automobilio stab
džių cypimas, bildėsis į duris, 
žingsniai užpakaly namo... vi
sa tai mane nervina.

Skalsky, pats buvo panašioj 
padėty. Studijavęs teisę jis bu
vo nusiųstas viešiems darbams 
■į anglių kasyklas, už tai, kad 
kritikavo savo profesorių. Bet 
ten jis “nepasitaisė” ir valsty
bės policija nutarė kaip vals
tybės priešą “izoliuoti“. Tačiau 
laimė jam nusišypsojo ir laiku 
pabėgo iš policijos.

Truksa visą laiką su juo su
sirašinėjo per vieną moterį Pra 
goję palaikė ryšį, rašydamas 
“meilės laiškus,“ kad policija 
neįtartų.

Paskutinis laiškas buvo adre 
suotas taip:

“Anna, brangioji. Aš gavau 
dvi savaites atostogų ir rytoj 
būsiu laisvas. Pagaliau mes 
galėsime drauge praleisti ato
stogas. Tu negali įsivaizduoti, 
kaip aš trokštu tave pamatyti. 
Atvažiuok greičiau, kaip tik 
Pelėsi...”

atgimimui aš Šliupą labai ger
biau ir jį labai vertinau dėl to, 
kad jis sugebėjo patrijotizmą 
laikyti aukščiau net už savo 
tikybines ar prieštikybines pa
žiūras, bet jis tikybą, patrijo
tizmą, lietuvybę ir laisvama- 
nybę plakė krūvon ir visa tai 
maišė, kaip žirnius su kopūs
tais, viename katile, o dažniau
siai tai maišė su gana grubiu 
samčiu, — tai aš tame mačiau 
jo klaidą tiek principiniu at
žvilgiu (neneik kitiems laisvės 
taip ar kitaip galvoti/ jeigu 
pats ja naudojiesi), tiek takti
kos požiūriu, nes nors dr. Šliu
pas įsigijo daug pasekėjų, A- 
meriko„e “šliuptarniais“ vadi
namų, tačiau jie atbaidė' daug 
gerų tikinčiųjų lietuvių nuo 
mūsų bendrų tikslų.

Su kun. Tumu — Vaižgantu 
susipažinau dar 1910 metais 
Amerikoje. Nuo to' laiko mu
dviejų santykiai niekada ne
buvo nutraukti. Ypač 1919 m. 
pabaigoje, man sugrįžus į Lie
tuvą, dažnai sutitikdavome. Iš 
tikro, kas Tumo nemėgo? To
kio žmogaus nebuvau sutikęs! 
Juk jeigu jis, kunigu būdamas, 
patikdavo 
bedieviui,

Juk kaip į jį bežiūrėtum, ar 
kaip į kalbėtoją ar liberalą, 
arba kaip į lietuvį .patrijotą 
ar, pagaliau, kaip į žmogų ap
lamai — kiekvienu atveju te
galima apie jį kalbėti ir rašy
ti tik gražiausiais žodžiais, ku 
rių, deja, irgi pritruks jį tinka
mai apibudinti bei įvertinti.

Turiu pasakyti, kad kiekvie
ną kartą, kai prisimenu Tumą, 
pagilėja mano įsitikinimas, jog 
.nereikia būti kraštutiniu nė 
jokia linkme ir kad joks kraš
tutinumas, nors ir geriausias, 
nėra būtinas ir pats aukščiau
sias gyvenime idealas. Tumas 
niekuomet ir jokiu atžvite£u 
nebuvo kraštutinis žmogus, iš
skyrus gal tiktai jo .lietuvių 
tautos ir žemės meilės atžvil
gį. Taip, čia jį galima laikyti 
“kraštutiniu“. Juk kuris kuni
gas galėtų pasakyti, kaip jis 
yra pasakęs, kad jis V‘tfteko 
tarp nemylėjęs, net Dievo, kaip 
savo vyžuotą, lopytą Lietuvė
lę“?... Be abejonės, tai kraštu- 
numas, tačiau, kas sugebės net 
ir tokį kraštutinumą taip pa
sakyti, kaip Tumas jį išreiškė? 
Tad matome, kad pati aštriau
sia jo pavartota briauna ne- 
pjovė, o tik savo aksominiu

ėmėsi aiš

Ką galėjo cenzorius pagal
voti, skaitydamas tokį laišką?
KOLVALINKA GALVOJA 
APIE SAVO OBUOLIUS

Pabėgimo laikas artėjo. 
Truksa buvo susitikęs su rezis
tencijos vadu, kuris jo planą 
pripažino tinkamu ir paskyrė 
garvežiui vesti mašinistą Ja
roslav Kovalinka.

Rugsėjo 6 d. visi sąmokslo 
dalyviai turėjo pasitarimą. 
Tarp jų dalyvavo tik viena mo
teris mechaniko Kovalinko 
žmona.

— štai kaip aš tikiuos pra
vesti pabėgimą,
kinti Truksa. Aš paimsiu tuš
čią prekinį vagoną, kuriam iš
rašysiu lydraštį į Asch, jog tai 
su senais baldais. Vagonas iš
vyks Asch kryptimi. Aš drauge 
su Kovalinka būsiu garvežy. 
Kasiau miškely mes sustosime 
ir ten visi jūs su šeimomis įlip
site. Mes iš naujo užplombuo
sime vagoną ir, jei tik kelias 
bus laisvas, pilnu garu prasi- 
veršime per sieną.

Bet mechanikas Kovalinko 
palingavo galva.

— Tas nepavyks. Per daug 
jau didelė rizika dėl akciden- 
to. Traukinys su vienu preki
niu vagonu greitai atkreips 
dėmesį policijos. Pagaliau, 
kaip jūs įsivaizduojate dienos 
šviesoje sulaipinti visas šei
mas Haslau miške. Užteks, kad 
koks nors kelio sargas tą pa
stebės, kai viskas nueis nie
kais. Pagaliau reikia, kad gar
vežio pečkūrys būtų mūsų 
žmogus. Jei aš būsiu su komu
nistu ir sustabdysiu 
Haslau miške, jis 
kad aš esu beprotis,

traukinį 
pamanys, 
pamatęs,

reikia geresnės jam atestaci
jos?

Nors Lietuvos žemė. neturi 
deimantų, tačiau visu tikrumu 
galima pasakyti, kad nei Bra
zilijos,. nei Pietų Afrikos dei- 
mantingi laukai niekados ne
davė tokio tyraus ir skaistaus 
deimanto, kokį mums suteikė 
Lietuvos žemelė Tumo Vaiž
ganto asmenyje.

švelnumu noroms nenoroms 
širdin smigo.

Kalbant apie “lopytą Lietu
vėlę“ ir lopus, gal tektų pažy
mėti, kad Tumas Vaižgantas, 
būdamas Chicago j e, prisegė ir 
man vieną “lopą,“ kurio ilgai 
negalėjau nuplėšti ir dėl kurio 
nebuvo jokio pagrindo pykti.

štai, kas buvo. 0 '
“Saulės” Namų misijos pa

baigtuvėms Chicagoje buvo 
surengtas tiems “svečiams ne
buvėliams“ (taipgi, berods, pa
ties Tumo sugalvotas vardas) 
rautas viename to miesto di
deliame viešbutyje. Po vaka
rienės, kaip tai 'įprasta būda
vo, įvyko aukų rinkimas ir bu
vo pasakyta daug kalbų.- Po 
gausingų vietos lietuvių kalbė
tojų, svečiai kalbėjo. Teko ir 
man žodis pasakyti. Kadangi, 
regis,, tai buvo pirmas įvykis 
Chicagos lietuvių istorijoje, 
kad“į pobūvį susirinko visų pa
žiūrų žmonės, pradedant ku
nigais ir baigiant “šliuptar
niais,“ tad man baigiant savo 
“trumpo žodžio” temą, ir sa
vaime kilo klausimas — “Kas 
gi subūrė į šitą pobūvį tokią 
maišelienę — konglomeratą?“ 
Taigi, šios minties pagautas,

aš ir nupiešiau 
ką” vaizdelį: —

Leiskite man 
bėjau aš tada,
džiaį mielas įvairiausių pažiū
rų lietuvių susirinkimas pri
mena man, o taip pat,, manau, 
ir daugeliui iš jūsų, matytą 
kaime paprastą vaizdą.— Ana, 
višta, bekvaksėdama, vedžio
jasi kiemą įvairiausių viš
čiukų: juodų, baltų ir raudo
nų, geltonų ir raibų. Saulei 
mielai šviečiant; visi tie vištu- 
kai, linksmai cypsėdami, išsi
bėgioja po visus kiemo pakam
pius, po krūmus ar kapstosi 
smėlyje ir vieni kitiems ypač 
didesnieji vikresnieji, pridū- 
mia dulkių į akis... Bet štai, 
per saulėtą kiemą staiga pra
bėga kuris šešėlis! Ir rūpestin
goji višta, pakreipia akį į dan
gų ir, pastebėjus ten juodspar- 
nį vanagą, išgąstingai sukvak- 
si: “Pavojus!” Ir šit dabar, tie 
visi išsiskirsčiusieji juodi, bal
ti ir raudoni, geltoni ir raibi 
vištukai strimagalviais subėga 
pas vištą ir priglaudžia po mo- 
tinos sparnais. Taigi, ar ne taip 
ir su mumis šiandien yra? Iš 
tikrųjų, šiandien mes čia visi 
— juodi, balti, raudoni ir mar
gi subėgame, nes išgirdome 
savo Motinos — Lietuvos bal
są, sugužėjome čion, .pamirš
dami savo partijas, savo spal
vas ir visa ką kita, kandangi 
“svečiai — nebuvėliai” mums 
perdavė Lietuvos balsą!...

Tai šitaįp maždaug buvo 
mano ta proga kalbėta. Ta 
kalba, matyt, Tumui patiko, 
nes jis čia pat savo kalboje ma 
ne “pakrikštino” “auksabur
niu:” • .

J. Žmuidzinas

kad keleiviai lipa į vagoną, ma
ne galės užpulti su anglies 
kastuvu. Pagaliau, aš dabar 
esu atostogose/ Kaip aš galė
siu paimti vesti traukinį atos
togų metu?

Bet čia jo žmona įsikišo.
— Kodėl mes negalime vykti 

su keleiviniu traukiniu? Aš tu
riu idėją... Aš galvoju apie o- 
buolius...
ATOSTOGAS KIEK
VIENAS MYLI...

Nuo to momento prasidėjo 
bėglių mobilizacija.

Kiekvieną rytą greitasis 
traukinys-einąs iš Egerio į Pra
gą praeina pro Komotau. Ten 
garvežys atkabinamas ir pri
kabinamas prie traukinio, ku
ris eina priešinga kryptimi iš 
Pragos iki Egerio. Tokiu būdu 
mechanikas gražina traukinį į 
Egerį, bet tuo nebaigia savo 
tarnybą. Po pietų kitas greita
sis atvyksta į Egerį, šį kartą, 
tiesiogine linija per Pilzeną. 
Trys paskutinieji vagonai Ege
rio stoty atkabinami ir siunčia 
mi į Asch, pasienio stotį, per 
Franzensbad ir Kasiau. Me
chanikas pasiima šiuos tris 
vagonus ir veža iki pasienio 
stoties.

Rugsėjo 11 d. šio garvežio 
mechaniku turėjo būti komu
nistas Antonin Cuvacek. Lyg iš 
netyčių Kovalinka sutiko jį 
gatvėje:

— Tai ką. atostogose? — su 
pavydu pasakė jis Kovalinkai. 
Aš irgi norėčiau gauti keletą 
dienų.

Kovalinka pasinaudojo pro-

— Kodėl ne? Jei- tu nori, tas 
tau galės ateiti greičiau, negu 
tu lauki.

— Ką tu tuo nori pasakyti?
—štai ką. Tu galėtumei man 

padaryti patarnavimą, pats pa 
silsėdamas. Aš turiu galimybės 
iš Komotau parsivežti keletą 
maišų obuolių. Tu pats žinai, 
kad yra draudžiama vežti “.pri 
vąčius’ dalykus prekiniu trau
kiniu, bet aš nenorėčiau, kad 
tu pats keltumei į savo garve
žį antradienį tuos maišus su 
obuoliais, 
dieną aš 
traukinį, 
gas, o aš

Cuvacek akys sužibėjo.
—Tai ne • taip paprasta. Po 

pietų aš turėsiu dar su garve
žiu tempti 3 vagonus iki pa
sienio. Reik kad mes susitartu 
mėme ir dėl to, kitaip man ne
bus pilna diena atostogų.

— Apsiimu.
— Bet mes turėsimt atsi

klausti Truskos, kad jis mums 
nedarytų istorijų...

— O, nebijok, aš kaip tik kai 
bėjau tuo reikalu su juo. Jis 
nieko prieš neturi.

Sekančiame numery: “GAR
VEŽYS SUGEDO PASKUTI
NIU MOMENTU**...

Aš pagalvojau, jei tą 
paimsiu vadovauti 

tai tu turėsi atosto- 
obuolius...

Popieriui pabrangus, 
prenumeratos kaina 
metams tokia: JAV 5
Kanadoj 6 doleriai
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Kodėl?
pats jaunas karalius?

Visai ne. Jis dar neturi pri
tyrimą. Nors jis oficialiai ir 
VG..JO Belgiją nuo 1951 metų

pirmą kar.ą jis taip ne- 
o.mgai pasielgia, jog belgų. 

teuta pasipiktina. Užtenka pri 
siminti, kaip pereitais metais 
jis atsisakė priimti gen. Eisen- 
heweri. Gal todėl, kad karo 
metu jo tėvas buvo priešingo
je pusėje ir negalėjo dovanoti 
Eisenhcweriui, kam šis greit su 
mušo Hitlerį? Arba, kaip jis 
sralėjo išvaryti savo dėdę prin
cą regentą Charles iš rūmų?

Dė’ šitokio karaliaus elgesio 
vos negriuvo belgų krikdemiš- 
k*» vyriausybė, prieš kurią par
lamente balsavo socialdemo
kratai ir liberalai, nes ji palai
kė karaliaus užsispyrimą ne
atiduoti pagarbą tam, kuris su

AR REIKALINGA VLIKO REFORMA?
Koks VLIKas buvo ištikrųjų sukurta s Lietuvoje, kokios grupės buvo ja
me atstovaujamos, kokie asmenys jame veikė ir iš kur, kokiu būdu, galėjo 

atsirasti dabartinis VLIKo pasidalinimas i dvi pusi, kuris stabdo jo 
sėkmingą darbą jau ilgesnį laiką?

Vienybės Sąjūdis. Faktiną ko
vos naštą ant savo pečių nešė 
rezistencinės crganizaci j os, ^t.. - 
v. “Nepriklausomos Lietuvos“ 
(vieno reikšmingiausių pogrin
džio laikraščio) — valstiečių 
liaudininkų rezistencinis sąjū
dis, Laisvės Kovotojų Sąjunga, 
kurioje dalyvavo tautinių —li
beralinių pažiūrų žmonės, ir 
Lietuvos Fronto — krikščionių 
srovės sąjūdjs. Jų pogrindžio 
.spauda: “Nepriklausoma Lietu 
va”, “Laisvės Kovotojas” ir “Į 
Laisvę,” buvo labiausiai papli
tusi. Negalima ginčyti, kad 
veiklūs buvo nacionalistai ir 
laisvės kovotojai dirbo, kad ir 
negausūs, " socialdemokratai, 
kurie buvo .pradėję leisti ir sa
vo spausdintą pogrindžio laik
raštį “Lietuves Kelias”. Jei 
pažvelgti į Lietuvos VLIKo pa
sidalinimą politinėmis srovė
mis ir pažiūromis, galima kon
statuoti beveik lygų pasidali- 
niihą į tris dalis: krikščionių 
demokratų, tautininkų ir kai
riųjų. Krikščionių srovei pri
klausė k. d. partija ir darbo 
federacija, tautininkų — tau
tininkų sąjunga ir nacionalis
tų partija, kairiesiems — iš tra 
dicijos, nors esmėje liberalas 
liaudininkai ir socialdemokra
tai. Lietuvių ^Frontas buvo aiš
kiai krikščionių organizacija, 
nors jame buvo ir neutralių 
žmonių, laisvės kovotojuose bu 
vo tautinių — liberalinių pa
žiūrų žmonių. Nereikšmingas 
Vienybės Sąjūdis turėjo savo 
tarpe ir krikščionių ir liberalų 
ir nacionalistų. Pats VLIKo 
pirmininkas buvo socialdemo
kratas.

JAU METAI, KAI AMERIKOS BALSAS 
KALBA LIETUVIŠKAII PASAUU

Visi sutinka, kad užsieny yra 
reikalingas vienas, autoretin- 
gas. visas lietuvių pozityvias 
jėgas apjungiantis ir visus lie
tuvius atstovaujantis visuome 
ninis pelitinis centras. Nėra 
svarbu, kaip jis vadintųsi, nė
ra svarbu iš kur jis save kildin 
tų, bet labai svarbu, kad toks 
centras tikrai apjungtų visas 
lietuvių pozityvias jėgas užsie
ny ir būtų veiksmingas ir au- 
toretingas. Jo svarbiausias tiks 
las yra vesti užsieny kovą dėl 
Lietuvos nepriklausomybės at
statymo, ir nėra kalbos, kad 
t^ks užsienio

sa-

yraAtrodo, kad ta prasme 
keliamas užsieny VLIKo refor
mos klausimas. VLIKas ir pats 
pripažįsta savo autoriteto su
stiprinimo, lietuvių jėgų kon
solidacijos ir jų apjungimo rci 
kalingumą. Visiems aišku, kad 
VLIKas, šiandien pasidalinęs 
į dvi dalis, neapjungdamas 
sų jėgų, negalį sėkmingai 
likti pasiimtų uždavinių.

KOKS BUVO VLIKAS LIETUVOJE?
Tačiau kai 

nskai priešingas bet
VLIKo reformos minčiai, tvir
tindamas, kad VLIKas toks bu
vo sukurtas Lietuvoje ir todėl 
yra nekeistinas. Nenuostabu, 
kad žmonės teiraujasi kokios 
grupės buvo jame atstovauja
mos, kokie asmenys jame vei
kė ir iš kur, kokiu būdu, galė
jo atsirasti dabartinis V
pasidalinimas į dvi pusi/ ku
ris stabdo jo sėkmingą darbą 
jau ilgesn; laiką.

Pasiieškoję žinių, bandysime 
atsaKyti. Visų"pirma, kai kas 
klaidingai galvoja, kad VLIK
as visą laiką, nuo pat pirmos 
bolševikų okupacijos pradžios 
vadovavo tautos kovai už lais
vę. VLIKas susidarė. Lietuvoje 
tik pačioje vokiečių okupaci
jos pabaigoje, ir praktiškai te
veikė tik apie pusmetį, o pas
kui, virtęs jau taip vad. ma
žuoju VOĖEKu, karo įvykių ei
goje buvo išblaškytas.-VLIKas 
buvo atkurtas po metų jau tik 
užsieny 1945.metais, ir nuo to 
laiko veikia tik užsieny jau •

vi-

at-

buvo pirmas atsitikimas, 
Amerikos vyriausybė ė- 
radijo bangomis sveti- 
kalbom perdavinėti nau-

želio mėn. 
lietuviškoji

atidaryta ir antroji 
programa, kada tą 

pačią dieną buvo atidaryta 
vių pirmoji programa, kiek 
liau estų.

Nuo pat savo įsisteigimo 
merikos Balsas yra užsibrėžęs 
vienintelį tikslą — skelbti tie-

lat 
vė-

veiksmingumą sudarė jame 
stovaujamos ne tik pol. grupės, 
bet ypač rezistencinės organi
zacijos. Tiesa, ne visos. Labai- 
gerai organizuota ir stipri, vė
liau, pagarsėjusi kovos organi
zacija, Lietuvos Laisvės Armi
ja (LLA), VLIKe niekad nebu
vo atstovauta ir VLIKo vyr. 
vidovybehebuvo pripažinusi. 
Lietuvos V.'LKe buvo atstovau
jamos šios pol. grupės: social
demokratų, krikščionių demo
kratų, valstiečių liaudininkų, 
tautininkų, darbo federacijos, 
nacionalistų, ir šios rezistenci
nės organizacijos: Lietuvių 
Fronto, Lietuvos Laisvės Kovo
tojų Sąjungos ir Vienybės Są
jūdžio. Tad 9 partijos ir 3 ko
vos sąjūdžiai. Toli gražu, ne 
visos partijos buvo veiksmin
gos ar reikšmingos. Ir tuo me
tu, VLIKa^sųdarant lėmė poli
tinė aritmetika. Pavyzdžiu 
gali būti Darbo Federacija ar

“This is the Voice of Ameri
ca!” Tokiais žodžiais prieš de
šimt metų, 1942 m. vasario 24 
d., pirmą kartą į pasaulį pra
bilo Amerikos Balso radi, o 
stotis.

Tai 
kada 
mėsj 
mom
jienas į užsienį. Pradžioje bu
vo perduodama vokiškai ir ita
liškai. _ — ~

Vėliau svetimom kalbom 
programa buvo plečiama ir štai 
prieš metus, 1951 m. vasario 
16 d. Amerikos Balsas prabilo 
lietuviškai, perduodamas į Lie
tuvą tai dienai specialiai pri
taikintą programą.

Visų pirma buvo perduotos 
Lietuvos Nepriklausomybės Ak 
to gyvųjų signatory, laisvėje 
gyvenančių, kalbos — prof. M. 
Biržiškos iš Los Angeles ir K. 
Saulio iš Šveicarijos. Paskui 
buvo perduoti Lietuvos diplo
matų sveikinimai.

Pirmuosius du mėnesius A- 
merikos Balso lietuviškąją 
programą ^tvarkė pulk. K. Gri
nius ir jūrų kapitonas inž. P. 
Labanauskas, vėliau redakcinis 
personalas buvo praplėstas ir 
šiuo metu Amerikos Balse dir
ba 8 asmenys: K. Jurgėla — 
viršininkas, K. Grinius — ko
mentarų redaktorius, J. Lauč- 
ka 
tė,

Jei karo metu Amerikos 
Balsas tilpo mažoje studijo e, 
tai po karo jam nebeužteko 
pirmykščių patalpų, nes šian
dien Amerikos Balso radijo 
programa perduodama 46 kal
bom per 38 stotis.

Iš PARYŽIAUS

KOKS DABAR VLIKAS UŽSIENYJE?

Amerika kovojo už demokrati- septintus metus. Tuo tarpu
io* ir laisvės atstatymą pa-au- Krašte neabe.otinai buvo, 
■’ ie- " ’ ne viena, pogrindžio tautos

litinė ir kovos vadovybė.
Jei apie tai kalbame, tai 

kiu • būdu nenorėdami pakirsti 
bet kieno autoritetą. Nutolimu 
nuo tiesos ir faktinos padėties 
autoriteto nesustįprinsime.

,■ - Atkurtas užsieny VLIKas tuo - ~ ^rbiayinią su vokiečiais, nors 
pačiu jau nebuvo tas pats VL
IKas, kuris buvo sudarytas 
Krašte. Be to, užsieny jis pasi
keitė tiek formaliai, tiek ir "iš 
esmės.

Reikia atsiminti, kad Lietu- 
. voje VLIKo svorį, jo reikšmę ir

Prieš šimtą metų amerikietė 
Beecher - Stowe parašė knygą, 
kuri Amerikos politikoje suvai
dino didelę rolę.

— Maža moteris, bet sukėlė 
didelį karą, — apie ją taip yra 
išsitaręs Abrahąm Lincoln.

Ką gi toji moteris taip ste
buklingo parašė? Jos knyga va 
dinosi “Dėdės Tomo trobelė? 
ir dėl savo aboliocionistinio 
klausimo kėlimo, padarė, gal 
daugiau propagandos, negu vi
sų š. Amerikos pastorių pa
mokslai.

Kada jos knyga “Dėdės To
me trobelė” pasirėdė 1852 m. 
vasario mėn. pirmąją dieną "bu 
vo parduota 3000 egz. ir per se
kančias 3 savaites buvo par
duota 600,000.

pasikeitė formaliai įvesdamas 
atstovavimą dviejų pol.- gru
pių, kurias galima pavadinti 
tik istorinėmis, ūkininkų par
tijos ir ūkininkų sąjungos, ku
rios Lietuvos VLIKe nebuvo at 

• Stoy autos. Toliau, iš VLIK bu
vo išjungta nacionalistų parti
ja, neva už jos narių bendra-

jai primesti įvykiai vyko gero
kai prieš tos partijos įkūrimą 
ir nors vienintelis VLIKo na
rys, miręs nacių kalėjime, bu
vo kaip tik nacionalistų parti
jos atstovas;- Tuo būdu, gan 
natūrali politinių pėgų proper

Napoleonas Lietuvoje (3)

— redaktorius, V. Grigaity- 
B. Darlys, A. Vaičiulaitis ir 
Dambrava — pranešėjai ir 
Labanauskas —ypatingiems 

reikalams pareigūnas.
Lietuviškoji programa .pra

džioje buvo duodama tik vie
na kartą į dieną, bet nuo bir-

toje VLIKo trečdalio virto VLI
Ko puse. Antra vertus valstie
čiai liaudininkai neteko to re
zistencinio svotio, ,kurį jie tu
rėjo Lietuvoje per “Nepriklau
somos Lietuvos’’ sąjūdį. Toliau, 
iš laisvės kovoto., ų pasitraukė 
didelė dalis veikliųjų rezisten- 
tų, paklusdami
Krašte įvykusiam 
nių 
Dėl 
tuo

ciy-a^ VLIKe trys, trys—ir trys, 
buvo sugriauta.

Kitas reikšmingas dalykas 
buvo tas, kad Lietuvoje VLIKe 
atstovaujamų rezistencinių or
ganizacijų svoris užsieny su
mažėjo, jau vien todėl, kad jų 
veikla užsienį netko to pagrin
do, kurį ji turėjo pačiame Kraš buvo didelė pogrindžio spau- 
te kovojant,.prieš nacių okupa
ciją. Tai yra natūralu. Žymi 
buvusių narių ir visai nuo re
zistencinės veiklos pasitraukė. 
Vienybės Sąjūdis virto nereikš 
mingu Lietuvių Fronto sateli
tu. Tuo būdu, dar prijungus ū- 
kininkų sąjungos atstovo bal
są krikščioniškasis blokas vie

1946—metais - 
rėžis tenci- 

organizacijų apsijungimui, 
vienų ar kitų priežasčių jie 
pačiu atitrūko ir nuo VLI- 
žymi jų dalis šiandien su

sibūrė LRS-vėje. Turint galvo
je, kad Lietuvoje jų rankose

dos dalis, ryšiai su užsieniu, 
slaptas foninis siųstuvas ir kt., 
tas v faktas labai susilpmfio V- 
LIKo rezistencinį veiksmingu
mą ir svorį. VLIKo pirmininku 
užsieny tapo krikščionis 
kratas, vietoje Lietuvoje 
šio socialdemokrato.

Apie pavardes gal bus

demo-
bųvu-

geriau

Ji buvo visu kūnu ir siela at
sidavusi vergų išlaisvinimui. 
Du jos sūnūs kovojo šiauriečių 
eilėse, vienas kaip karininkas, 
kitas kaip pastorius ir ji rašė 
jiems savo laiškuose:

“Jei kova turės tęstis iki tol, 
kol krašte nebeliks nė vieno 
namo, kuriame nebūtų apver
kiamas mirusis, jei visi turtai, 
kurie buvo sukrauti vergų pra
kaitu bus sunaikinti, jei kiek
vienas kraujo lašas, pralietas 
botagu, turės būti atpirktas 
krauju pralietu kardais, mes 
tegalėsime sakyti: “Tavo ke- 
keliai yra teisingi, Karaliau vi
sų šventųjų!”

Tais laikais dar buvo idea
listų ir žmonės mokėjo kovoti.

KAI NAPOLEONAS VIDURY NEMUNO 
SUSITIKO SU CARU ALEKSANDRU

Šiandien, kada iš tribūnų 
skelbiami laisvės čarteriai, nei 
kiek nesigėdinama po prakal
bų susėsti su sovietų diploma
tais prie stalo ir sudaužti šam
pano stiklais.

Tas tiesa, generolai niekad 
nesimuša. Į kautynes durtu
vus atkišę eina tik eiliniai.

Amerikai įgriso sovietų šan
tažai ir žada nutraukti su kai 
kuriais Maskvos satelitais dip
lomatinius santykius. Pirmiau
siai su Vengrija.

Ar del to, kad ten koncen
tracijos stovyklose tūkstančiai 
vengrų uždaryti? Ne, tik dėl 
to. kaip aiškina Valstybės De
partamento pareigūnas Mi- 
cheal McDermott, jog Vengri
ja išdrįso už keturis amerikie
čių lakūnus išplėšti 120,000 do
lerių!

Napoleonas pirmą kartą pa
galvojo apie Lenkiją ir Lietu
vą tik 1806 metais, ruošdama
sis karuj prieš Prūsiją. Norė
damas visiškai sutriuškinti 
prūsus, jis nutarė į kovą į- 
traukti ir lenkus.

Pirmasis jo žingsnis buvo 
atsivilioti lenkus į Paryžių, kad 
gavus iš jų ginkluotą pagalbą. 
Napoleonas įsakė generolui 
Zayonczekui - ir pulkininkui 
Henry sudaryti naujus lenkų 
legijonus šiaurėje, į kuriuos 
buvo priimami lenkų dezerty
rai, pabėgę iš prūsų kariuome
nės.

Po Jenos pergalės, kuri jam 
atidarė kelią J Berlyną ir ku- 
rin jis 1806 m. spalių 27 d. į- 
žengė, Napoleonas nutarė tie
sioginiai tartis su lenkais. Jis 
pradėjo vesti derybas su gar
siuoju 1794 metų sukilėlių va
du Tadu Kosčiuška, pasitrau
kusiu į užsienį, kuris nuošaliai 
laikėsi nuo lenkų legijonų, kad 
gavus iš jo pasižadėjimą ben
dradarbiauti ir kad jis ragin
tų lenkus sukilti. Bet Kosčiuš- 
ko iš imperatoriaus pareikala
vo pozityvių pasižadėjimų dėl 
Lenkijos — Lietuvos nepriklau 
somybės atstatymo. Napoleo
nas atsakė duoti ir tautinis he
rojus pasiliko nuošaly. Napo
leonas tada išstūmė į priekį 
generolą Dambrowski ir Wy- 
bickį.

Napoleonui pritariant, 1806 
m. lapkričio 3d. buvo į lenkus 
išleistas atsišaukimas su gink-

vengė iėškoYi priešų anapus 
Nemuno Lietuvoje ir norėjo 
greičiau užbaigti pergalę, pa
sirašydamas taiką su rusais, 
tuo būdu sureguliuojant Euro
pos likimą.

Atvykęs į Tilžę birželio 19 d., 
Napoleonas pasiūlė carui Alek
sandrui I susitikimą. Birželio 
25 d. įvyko pirmas susitikimas 
tarp dviejų imperatorių spe
cialiai pastatytame pavilione 
ant plausto Nemuno vidury 
priešais Tilžę. Šitas susitiki
mas, sakoma, prasidėjęs nuo-

lu rankoje sukilti dėl krašto 
nepriklausomybės atstatymo, 
šitas atsišaukimas sukėlė di
delį entuziazmą Lenkijoje ir 
prancūzai, įžengę į Lenkiją, 
buvo sutikti, kaip išlaisvinto
jai. Sukilimas pirmiausia pra
sidėjo Poznanėj, kur lenkai iš
vijo prūsų valdininkus, nugink
lavo mažus prūsų kariuome
nės garnizonus.

šis sukilimas buvo išimtinai 
didikų remiamas. 1807 m. im
peratorius Varšuvoje pasirašė 
dekretą, kuriuo buvo įsteigta
laikinoji vyriausybė iš septy- . širdžių pasibučiavimu ir dau- 
nių narių, kurie tikrumoje pri
klausė nuo Napoleono įgalioti
nio.

Pradžioje Napoleonas netu
rėjo išdirbęs jokio plano dėl 
Lenkijos ateities ir nieko len
kams nežadėjo, pasitenkinda
mas tik juos kviesti išvystyti 
sukilimą, —sukilimą kuris jam 
buvo naudingas, nes jam dar 
reikėjo sumušti rusus ir liku
sią prūsų armiją.

Bet po Friedlando pergalės 
jis jau pradėjo rimtai ruoštis 
žygiui į Lietuvą. Jis pasiuntė į 
Lietuvą savo emisarus 
visuomenės nuotaiką 
noti, ar lietuviai yra 
jį praleisti...

Tačiau Friedlando

ištirti 
ir suži- 
pasiryžę

pergalė 
nenulėmė Prūsijos likimą ir 
priartino galą jau ir taip ilgam 
karui. Rusų armija buvo visiš
kai sumušta ir caras nutarė, 
kad geriau būsią derėtis su Na 
poleonu. Pats Napoleonas irgi

giau kaip pusantros valandos 
trukusiu dviejų pasikalbėjimu. 
Kitą dieną įvyko antras susiti
kimas, kuriame dalyvavo jau 
ir Vilhelmas III, Prūsijos ka
ralius, pirmąją dieną išstovė
jęs raitas Nemuno krante di
džiausiame lietuje.

Paskui Napoleonui kviečiant, 
caras Aleksandras I irgi įsitai
sė Tilžėje, gi prūsų karalius 
pasiliko Piktupėnuose.

Derybose tarp Napoleono ir 
Aleksandro Vilhelmas III retai 
tedalyvavo. Jis beveik buvo pa
liktas nuošaly, nežiūrint to, 
kad jo krašto likimas buvo 
sprendžiamas.

šita taikos sutartimi buvo 
rimtai apkarpyta Prūsija. Na
poleonas siūlė carui perimti į 
savo valdžią visą rytinę Prūsi
ją ir pasiskelbti šio krašto ka
raliumi, bet caras nenorėjęs 
pasinaudoti savo draugo nelai
me. Pagaliau buvo susitarta.

kad būsianti įsteigta Varšuvos 
kunigaikštija, sudaryta iš len
kų ir lietuvių provincijų, pri
klausiusių Prūsijai. Bet ši ku
nigaikštija neapėmė visi; teri
torijų, kurias Prūsija buvo pri
sijungusi per tuos tris .padali
nimus. Sakysim, lenkų Pome- 
ranija prijungta prie Prūsijos 
per pirmąjį padalinimą (1773), 
buvo palikta-Prūsijai, Danci
gas buvo paskelbtas laisvu mie- 

• stu Prūsijos karaliaus protek
cijoje. '

Iš to karo Rusija išėjo ne tik 
nesusilpnėjusi, bet dar gavo 
naujų žemių. Napoleonas net 
buvo pasiūlęs Rusijai prijung
ti ir Klaipėdos teritoriją, ku
rią Prūsija valdė dešiniajame. 
Nemuno krante. Bet_ Aleksan
dras, nežiūrint kokia didelė 
nauda būtų buvusi iš to, turėti 
su Prūsija sieną upe iki pat 
Baltijos jūros, atsisakė.

Šitoks Prūsijos pažeminimas 
ir sutikimas Napoleono Lenki
joje kaip išlaisvintojo, nežiū
rint kokią liberalinę politiką 
vedė Aleksandras I ir koks bu
vo žmonių palankumas ru
sams, Lietuvoj sukėlė entuzi
azmą. Visi pradėjo gaivoti, jog 
svajonė atstatyti Lietuvos ne
priklausomybę galės realizuo
tis.

Kara metu lietuviai atidžiai 
sekė lenkų judėjimą, klausinė
jo keliautojų naujienų ir susi
rinkdavo dvaruose aptarti tė
vynės ateitį. Prancūzų belais
viai, kurie buvo vežami per 
Vilnių, buvo gyventojų nuošir
džiai priimami, gerai pavalgy
dinami, aprengti ir net gauda
vo pinigų. Lietuvių jaunimas 
dar didesnį aktyvumą parodė. 
Dauguma jų slaptai apleido 
kraštą, įstodami į Napoleono 
armiją. Sakoma, kad 12,000 lie 
tuvių tarnavo lenku legijonuo-

savo

šį “gaspadoriš-

TUMO AUKŠČIAUSIAS IDEALAS LIETUVA
“agreed to 
gentlemanly 
gerbiau kaip 
nesutikau su

net tokiam 'aršiam 
kaip šliupas, tai ar

pasakyti, kal- 
kad tiek šir-

kelių 
mūsų 
Balu- 
save.

RETAI PASITAIKANTI PROGA... March of Dimes rinkliavai 
seržantas duodasi už $10 mušamas j veidą su kreminių, tortu.

LIETUVIAI 
PASAULYJE
• Paryžiuje .dailininkai A. 

Galdikas ir V. Kasiulis ruošia-
- si pavasario parodomis.

• Lietuvių šalpos Draugijos 
Prancūzijoje naują valdybą su 
daro: O. Bačkienė, Pr. Dulevi- 
čius, J. Masiulis, V. Gravelis ir 
S. Pagnier. Prie draugijas vei
kiančią moterų komisiją suda
ro: O. Bačkienė, J. Matorienė 
ir B. Venckuvienė.

(Atkelta iš 1 psl.) 
mandritas Makaris yra prisie
kęs Stalino tarnas ir sovieti
nio rėžimo bendradarbis. Apie 
jį čia baltrusiai pasakoja tokį 
anekdotą:

Makaris meldžiasi vieną ry
tą savo cerkvėje prie Krem
liaus. Aišku, šventikla tuštutė
lė. Staiga jis girdi balsą: “Ta
vo laimė“...

Jis atsigręžia — nė dūšios-. 
Ir meldžiasi toliau. Bet ir vėl 
girdi:

— Tavo laimė... -
Dar kartą atsigręžia, žiūri, 

žiūri — nieko! tik čia pat už 
jo kabo didelis Kristus ant kry 
žiaus.

— Tik juk ne Tu, Viešpatie, 
man kalbi, išdrįso archiman
dritas.

— ■ Taip, tai aš. 
Kristaus stovyla —
sakau, kad mano kojos prikal
tos...

• Prancūzijos vyriausybė ap 
dovanojo Legion d’Honneur or- 
denu Lietuvos konsulą Marse
lyje H. Mallet už nuopelnus re
zistencijoje.

• Į Susivienijimo Lietuvių 
Argentinoje centro valdybą iš
rinkti: H. Šimkūnas, J. Kaz- 
daila, P. Sereika, J. šutinis, J. 
Gervė, A. Pilypas ir P. Stalio- 
raitis.

• Australijos lietuvis pakei 
tė formatą ir įvedė nuolatinį 
priedą “Kultūra“.
• Birutė Jakubauskaitė pra 

deda pagarsėti Buenos Aires te
atruose kaip pirmaeilė baleto 
šokėja.

• Argentinoje veikia But
kaus ir Mažeikos cirkas “Kau
nas,” kuriame be kitų dirba 6 
lietuviai.

— atiliepė 
tavo laimė,

• Vasario 16 gimnazijos 
Diepholze direktoriumi paskir
tas žinomas pedagogas rašyto
jas A. Giedrius, šioje mokyklo
je mokytojauja: dr. A. Sakalau
skas, S. Antanaitis, O. Dirvelis, 
J. Jurkaitis, A. Petkevičius, K. 
Motgabis, E. Motgabieiiė, O. 
Gešventas ir A. Gasnerienė.

e BALFo direktoriaus Euro
poje įstaiga persikėlė į naują 
vietą Hegelstr. 6, Hannover- 
Kleefeld, Germany.

S Australijoje lietuviai bu
riuotojai V. Dagis ir A. Rinke-

nekalbėti. Užteks tik paminė
ti, kad iš Lietuvoje buvusių V- 
LIKo narių tik vienas jo narys 
šiandien yra likęs VLIKe.

-Tuo būdu matome, kad jei 
kas nors šiandien yra nuošir
džiai susirūpinęs visų lietuvių 
jėgų konsolidavimu vienam^ 
.pelitiniame centre-užsieny,- jis vičius įsigijo jolę, su kuria bu 
turėtų susirūpinti gražinti tą 
seną, gan natūralią politinių 
jėgų proporciją, kuri buvo Lie
tuvos VLIKe. Antra vertus, į tą 
centrą turėtų būti gražintos ir 
tos veiklios rezistencinės jėgos, 
kurios šiandien yra nuo VLIKo 
atitrukusios. Tačiau nėra leng
vas uždavinys, turint galvoje 
susidariusius santykius. Tačiau 

^galbūt jis yra svarstytinas pir
moje eilėje, jei norima pasiek
ti visų 
mo ir 
nueita 
tis.

pozityvių jėgų apjungi- 
konsolidavimo. Ar bus 
tuo keliu, parodys atei-

riuoja po Pietų vandenyną. •'
• Anglijoj pirmasis lie tuvis- • 

, kas pasas išduotas Petrui. Pa
leckiui, paprastam .plytines 
darbininkui, kuris iš savo men
ko uždarbio sugebėjo paauko-

; tį Tautos Fondui nemažą pini
gų sumą, pralenkdamas žymiai 

pasiturinčius. .....
• ' Į LAS vyr. valdybą išrink 

ti: Stp. Vykintas, J. Maišiotas, 
J. Balčiūnas, T. Daukantas, 
inž. J. Prekšaitis, inž. J.-Gudai 
tis, St. Jakubickas, dr. J. De- 
veikytė-'Navakienė ir J. Norei-

J. Kernius

se. Gal būt šis skaičius perdė
tas, bet Teikia pripažinti, kad 
savanorių skaičius buvo dide
lis.

Artėjant Napoleonui prie 
Nemuno, visuomenės opinija 
.pasidarė palanki prancūzų pri
ėmimui ir visuotinam sukili
mui. Prancūzų informatoriai 
pastebi, jog lietuviai buvo tam 
ypatingai pasiruošę. Lietuviai 
sudarė.. slaptus ginklų sandė
lius, organizavo prie didžiųjų 
kelių etapo stotis, slėpė mais
to atsargas, buvo net paskyrę 
asmenis, kurie turės pakeisti 
rusų valdininkus, numatyta 
buvo steigti lietuvių žandame- 
rija ir sudaryti kariuomenės 
kadrai. Daugiau kaip 50,000 
jaunuolių buvo pasiruošę stoti 
po pergalės erelio sparnais. 
Buvo padaryti trys sambūriai: 
du Žemaitijoje (Plungėje ir 
Joniškėlyje ir tretysis prie Gar 
dino.

Svarbu pažymėti, kad lietu
viai kaimiečiai nepasiliko vi
sam tam abejingi. Žemaitijos 
kaimiečiai tikėjo, jog Napole
ono armija išlaisvins juos iš 
baudžiavas ir Žemaitijos susi
būrimuose dalyvavo didelis 
skaičius kaimiečių. Princo Zu
bovo baudžiauninkai, kurie 
ypatingai sunkią baudžiavą ne 
šė, buvo pabėgę iš gyvenamų
jų vietų. Šiluvoj 1807 m. kai
miečiai atsisakė stoti į rusų ka
riuomenę.

Bet ne visi lietuviai ieškojo 
nepriklausomybės. Didikai, 
rių tarpe jau buvo tokių 
prieš Lietuvos — Lenkijos 
dalinimą, simpatizavusių
sams. Gavę iš caro Aleksandro 
dideles teises, jie tapo rusofi- 
lais. Prie jų prisijungė ir kiti. 
Lietuvoje ir Lenkijoje susidarė 
stipri rusofilų grupė, kurios 
priešaky stovėjo princas Adam

ku- 
dar 
pa-

Czartoryckis caro jaunystės 
draugas, kuris 1804 metais ta
po Rusijos užsienių reikalų mi
nistru. Jo nuomone, Rusija pa
darė didelę klaidą, leisdama pa 
dalinti Lenkiją. Ji turėjo ją iš
tisą pasilaikyti. Ir jis pradėjo 
propaguoti panslavizmo fede
raciją, kuri būtų Rusijos . glo
bojama.

Artėjant Napoleonui, Alek
sandras susirūpino Lenkijos 
klausimu ir pamatė koks yra 
didelis pavojus, jog sukilusios 
provincijos galės atgauti lais
vę. Vienas iš tokių rusofilų, ar
kivyskupas Sestrensevič, savo 
ganytojiškame laiške 1807 įspė 
jo lenkų ir lietuvių dvasiškiją. 
kad nepasitikėtų Bonopartu ir 
pasiliktų ištikfrna Aleksandrui.

Bet Tilžės taika padarė galą 
visoms viltims. Lietuviams Til
žės sutartis buvo ketvirtasis 
padalinimas. Lietuva, kuri bu
vo atitekusi 1795 metais Rusi
jai, vėl buvo .pripažinta rusams 
ir lietuviai smarkiai apsivylė, 
netekę vilties pamatyti savo 
tėvynę nepriklausoma.

Napoleono politika jie pasi
juto apgauti.

Bet tarp kalbėti būtų netei
singa. Lietuva iki taikos pasi
rašymo nebuvo sukilusi ir im
peratorius nebuvo su ja susiri
šęs jokiais pažadais. Tačiau jis 
neužmiršo lietuvių, kurie bu
vo susikompromitavę, palaiky
dami atvirai jo pusę, ypač tų 
jaunuolių, kurie buvo įstoję į 
lenkų legtjonus. Sutarty Alek
sandras buvo pasižadėjęs aiš
kiai visus juos amnestuotu

Sekančiame numery: NA
POLEONAS KELIASI PER NE
MUNĄ...

geidaučiau dar platesnių išaiš
kinimų. Kaikurie partiečiai tą 
organizaciją visaip šmeižia. 
Pvz., Naujienos Nr. 32 ją išva
dina “oro pūsle,“ o tos pat die
nos Draugas sako, jog tai ban
dymas turėti lygiagrečią orga
nizaciją VLIKUI. Iš ligšiolinių 
davinių atrodo, kad tiek vie
nas, tiek kitas laikraštis sako 
neteisybę—vienas perdaug su
menkina, kitas perdaug išpu
čia. Ko siekia LRS ir kas jai va 
dovauja, buvo aiškiai matyti 
jos viešo pareiškimo šių me
tų pradžioje. Kodėl Naujienos 
skelbia tokius aiškius niekus, 
jog tai ‘•lozoraitininkai,” o D- 
gas dar “krikščioniškiau”—jog 
tai... Lietuvos priešų padiktuo
tas dalykas?! Chicagos marijo 
nai visai nebežino saiko, o čia 
pat sako,, kad jie guldo galvą 
už visų lietuvių vienybę, myli 
lietuvį ir žmogų. Ar jie mano, 
kad profesorius Mykolas Bir
žiška, LRS garbės narys 
jau eina su Lietuvos priešinin
kais? Iš viso to matyti, kokia 
gengsteriška dvasia yra įsiga
lėjusi kaikurioje mūsų* spaudo
je. Ir todėl dar kartą sveikinu 
Vienybės Redakciją, kad ji 
nors šiek tiek tą slogią “politi- 
kantų vaduotojų” atmosferą 
skersvėjais prasklaido.

S. Kundrotas 
ATITAISYMAS

Pereitame numery antrasis 
laiškas buvo pasirašytas ne A. 
Mackevičiaus, bet Mč. Macke
vičiaus.

Gerb. Redaktoriau:
Prašau suteikti trupučiuką 

vietos pagirti Vienybės Redak
ciją, kad pastaraisiais laikais 
Jįi gana plačiai pasirūpino įvai
riais straipsniais, pasikalbėji
mais ir laiškais nušviesti skau- 
džiuosius lietuviškus reikalus, 
ir tai ne tik iš vienos pusės, 
bet, kaip sakoma, kartais ir iš 
“priešingos pusės”. Malonu, 
kad skaitytoją laikote tiek 
protingų, jog jis pats mokės 
susidaryti sau išvadas.

Teisybė, Vienybėje buvo ge
rokai pakritikuota mūsų liau
dininkų pozicija kaikuriais re
zistencijos ir kaip dabar mėgs 
tame išsireikšti, “Lietuvos lais 
vinimo“ klausimais . Praė„usį 
kartą du liaudininkų veikėjai, 
Zaikauskas ir Mackevičius, sa
vo laiškais davė paaiškinimą. 
Tie laiškai turėjo tikslą ne tik 
tiesą atstatyti, bet ir kaip ga
lima labiau įgelti žinomąjį Vie
nybės bendradarbį prof. S. Žy
mantą.

Man rodos, kad prof. Žyman
tas jau ar ne prieš dešimtį me
tų taip buvo sulietuvinęs savo 
pavardę, su ta pavarde yra da
lyvavęs VLIKo ir rezistencinėj, 
veikloj, su ta pavarde jis ofi
cialiai veikia Didž. Britanijos 
Lietuvių Sąjungoj ir yra visų . 
šiapus geležinės uždangos eg- 
zilinių grupių generaliniu sek
retoriumi Liberalų Internacio
nale, — jog viso to dar neži
nojo gal tik vienas Zaikauskas, 
kuris Žymantą laiko “prisiden 
gusiu slapyvarde” ar -net “sla
puku”. Tad labai jau pasenu
sios tos Zaikausko “informaci
jos”...

Zaikauskas ir Mackevičius 
Žymanto straipsnį apie liaudi
ninkų nuotaikas ir Chicagos 
išvadas vadina prasimanymais, 
šmeižtais ir tt. Keista, bet -jų 
abiejų laiškai kaip tik dar la
biau patvirtina Žymanto ir B._ 
Bieliuko štraip^lT3F!)afei'š^’- 
mų mintis. Zaikauskas juk juo 
da ant balto prisipažįsta, kad 
iš vieno asmens išgirdęs “nuo
širdžias kalbas” apie B. Bieliu
ką, jis taip karštai patikėjo,, gas? Pavyzdžiui imkime vi

siems gerai žinomą netolimą 
praeitį. * Velionis Kazys laikėsi 
tokios linijos, kaip kad Pats 
savo “šakaliuose” 
leido kiekvienam 
reikšti. Na,’ o jo 
viai Antanas? — 
burnas ne tik piliečiams, bet 
ir redaktoriams... Kazys, neig
damas cenzūrą, valdžioje teiš
silaikė 6 mėnesius, O Antanas 
su savo “cenzūra” — daugiau, 
kaip 12 metų^:

(Nukeltą į 7 psL) ___ =

Gerbiamas Juozai:
Tai ir vėl ištraukei mane vie

šumon savo “šakalių skal
dyme,” kaip Tavo skiltis DA
BAR kartą pavadino Waterbu- 
rio Tareila. Bet, gal ir gerai 
padarei, nes, argi būtų mane, 
mažą žmogiuką, pastebėję to
kie dideli rašytojai, kaip Rai
la... Kai kada ir man tenka ne
užpelnytos garbės, šį kartą — 
Tavo dėka...

Dabar, kad mano brolis Ka
zys kažkada išsitarė dėl redak
torių “cenzūros“... Argi jau ve
lionis visada buvo neklaidin-

i K- Griniui;-irGhičagns -liaudi
ninkų komitetui ir vėliau liau
dininkų partijos Centro Komi
tetui. Patvirtina jis, kad ir per 
pastarąjį dešimtmetį Lietuvoj 
tėra buvęs tik trumpą laiką, ir 
tik sirgdamas, ir iš kažkieno 
ten nuvykti gavęs atostogų. 
Zaikausko nuopelnus rezisten
cija gali vertinti ne tik “slapu
kas” Žymantas, bet ir kiekvie
nas. Tiesą sakant; nebūtų ko ir 
vertinti, ir krikščioniškas at-
laidumas skatintų nei hejū- “ 
dinti žmogaus, kuris vien dėl < 
sveikatos negalavimų negalėjo 
pasidarbuoti rezistencijai ir 
labiau privalėjo atostogų. Bet 
Zaikauskas galėjo būti kukles
nis Chicagos liaudininkų susi- 

- rinkime dėl kitų, kurie rezis
tencijoje dirbo, ir gal daugiau
sia dėl savo partijos buv. pir
mininko Bieliuko. Jis patikėjo 
kažkieno “nuoširdžioms kal
boms“ ir Bieliuką jau tris kar
tus buvo skundęs! Gi tuo tar
pu tie, kurie aktyviai dalyvau
davo rezistencijoje ir galėjo 
tikrinti šmeižtų turinį, niekad 
neabejojo, kad prasimanymai 
apie Bieliuko “neištikimybę“ 
yra be jokio pagrindo.

Mackevičiaus paaiškinimas 
atrodo labai mandras ir “augš- 
to stiliaus”. Bet ir jis juk tik 
patvirtina, kad Žymantas savo 
straipsnyje nėra iš' esmės iš
kreipęs nieko. Mackevičius nu
ginčija, jog LRS žmonės išvadi 

• nęš “lachudromis” (jis sako, 
kad ne visus..., bet tada ku- 

’ riuos?). Jis tik patikslina, kad 
tautininkų valdymo laikotarpį 
vadinęs “lachudrišku barbari- 
mu”.

Paskaitęs atsakymus iš “prie 
šingos pusės,” aš kaip eilinis 
Vienybės skaitytojas matau, 
kad galiu Ir ateityje pasitikė
ti Vienybės bendradarbiais, 
nes iš esmės jų straipsniai ir 
informacijos neiškraipo tikro
vės ir tų užkulisinių šnibždė
jimų. Pasirodo, kad įvairūs par 
tlečiai savo tarpe tiek pri- 
pliaupia, jog net viešumos bi
josi. Kai tai išeina aikštėn, jie 
purkštauja ir 
“šmeižtais” ir
mals”. Ir ima visaip “atitaisi- 
nėti.”

Pilnai pritariu ir visiems 
strąipsniams apie LRS ir pa-

vadina tai 
“ prasi many -

cituoji — jis 
laisvai pasi- 
bendrakelei- 
Jis užčiaupė

BALUTIS APIE ŠLIUPĄ IR TUMĄ
Šliupui lietuviškasis patriotizmas buv o aukščiau už visa kita, net aukščiau 
už jo numylėtą laisvamanybę — Tumas bučiavosi su Šliupu, bet jo knygas 

nemėgo — Tumas nieko taip nemylėjęs, net Dievo, kaip
vyžuotą, lopytą Lietuvėlę...
tuo nedaug kas gali pasigirti.

Berods, šitą jo lietuviškąją 
dorybę gali pavaizduoti kun. 
Tumo su kun. Olšausku 1910 
metais atvykimas į Ameriką 
“Saulės“ namams ir gimnazi
jai aukų rinkti. Ogi, dviejų 
kunigų atvykimas aukoms 
rinkti ir dar rinkti kunigų ve
damai gimnazijai tokiam lais
vamaniui Šliupui turėjo būti 
tikrai nepaprastu dalyku, tai 
turėjo jį veikti kaip raudona 
skara buliui.

Bet kadangi reikalas buvo 
dėl mokyklos Lietuvoje ir dar 
caro laikais, o ypač kad tai lie
tė pirmąją lietuviškąją mokyk 
lą, todėl šliupas ne tik nesi
priešino dviejų kunigų misijai, 
bet dar ją ir parėmė, nors Ol
šausko jis nemėgo, kaip atža
gareivio, tačiau Tumą jis labai 
gerbė: “Kad ir kunigas, bet 
padorus, šviesus lietuvis ir ge
ras patrijotas,” sakydavo šliu
pas.

Lankydamasis Scranton, Pa., 
kur tuomet dr. šliupas gyveno, 
Tumas Vaižgantas užėjo pas jį 
ir jo buvo gražiai priimtas: 
susitiko du ugniniai patrijo- 
tai! Tiesa, ta viešnagė turėjo 
ir kiek nelauktą finalą, kuris 
'kiek atšaldė dr. Šliūpą prie 
Tumo, tačiau jo misijai vis dėl 
to nepakenkė.

Būdamas pas šliupą, Tumas 
su įprastu savo nuoširdumu, 
atvirumu ir bejuokaudamas, 
paėmė dr. šliupą į glėbį, išbu
čiavo ir tarė: “Jonai, aš tave ir 
gerbiu ir myliu, bet tavo kny
gas deginau ir deginsiu’^ .

šliupas, būdamas labai am
bicingas žmogus, negalėjo to 
Tumuį dovanoti.

Ir vėliau dr. šliupas tą įvy
kį man pasakodamas, pastebė
davo, ką, girdi, “Tumas geras 
žmogus, puikus lietuvis, bet vii 
ka vis į mišką traukia... Ziū- 
rėk ką jis man pasakė:” Senis 
ilgai tą prisiminė. 1931 metais, 
kai aš tą visą vasarą atosto
gavau Palangoje dr. šliupo na
muos, jis man ne kartą tą 
Scrantono incjdentą priminda
vo. Viena tokia proga aš jį pa
klausiau: “Na o ką daktare, 
jam į tai atsakei?“ — “Aš, sa
kė jis, taipgi jam 
uodegos užpyliau, 
mas, 'kad kunigus
keiksiu... kaip tu man, taip^aš 
tau,“ ir senis gardžiai nusi
kvatojo.

Gal tektų pasakyti, kad ma
no nusistatymas šliupą atžvil
giu, yra kiek panašus į Tumo 
laikyseną dėl jo. Dėl jo ,dide-

Vienas po kito dingsta mū
sų seniej veikėjai. Mažai jau 
jų beturime, kurie dar gali 
mums perduoti savo prisimini
mus apie anuos laikus, kada 
buvo kovojama dėl lietuvybės. 
Tad iš dar esančių senųjų vei
kėjų yra malonu išgirsti kiek
vieną gyvą žodį, kiekvieną ma- 
žiausį anekdotėlį, nes tas mum 
aiškiau parodo anų laikų dva
sią, negu įvairūs oficialūs ak
tai.

Mūsų bendradarbiui Londo
ne J. žmuidziniui po 
vargų pasisekė priversti 
ministerį Londone B. K. 
tį papasakoti šį tą apie

“Sunkus tas Balutis! Rašo J. 
Žmuidzinas. Jis nenori kalbėti 
apie save, nei duotis aprašo
mas spaudoje. Bet kaip ten 
bebūtų, vis dėl to pagaliau su
tiko būti kiek mano kvočia
mas“.

J. Zmuidzino prašomas min. 
B. K. Balutis sutiko papasako
ti kurį nors atsiminimą apie 
dr. Joną šliupą. . ~

— Su šliupu, pasakoja mi- 
nisteris B. K. Balutis, mudu vi
sada gerai sugyvenome tiek 
Amerikoje, tiek Lietuvoje, nors 
pažiūros, jo ir mano, ne visa
dos buvo vienodos ir net daž
nai j°s buvo griežtai priešin
gos. Kaip ten bebūtų, vis dėl
to mes visuomet 
disagree in a 
way”. Aš jį labai 
didį patriotą, bet
jo taktika ir nusistatymu tiky
bos atžvilgiu. Jis buvo puikus 
kalbėtojas ir turėjo olimpišką 
griausmu skraidantį balsą, ta
čiau aš neatmenu nė vienos jo 
kalbos, kuri būtų turėjusi te
mą ar kuria jis neužsisėstų ant 
savo mylimo arkliuko ir kurios 
nebaigtų savo įprastais “tri
galviais Dievais,” Romos dri- 

_gantais“, “kunigų gaspadinė- 
mis“ ir panašiais, dažnai giliai 
tikinčius įžeidžiančiais išsišo
kimais.

Jis buvo atejistas — laisva
manis (kaip jis save vadino), 
tad iš įsitikinimo — jam buvo 
valia taip ar kitaip laisvai ma
nyti. Bet man rodėsi, kad ta 
pati laisvė taip ar kitaip gal
voti priklausė ir kitiems, šiuo 
atveju žmonėms ir aš nieka
dos negalėjau ’susitaikyti su 
tuo, kad kitų įsitikinimas bū
tų taip pajuokiamas, pažeidžia 
mas.

Aš ypatingai senį gerbiau už 
tai, kad lietuviškasis jo patrio- 
tizmas. jam buvo aukščiau už 
visa ką kita,- net aukščiau už

pipirų ant 
pasakyda- 
keikiau ir

Kaip “laisvės traukinys” pralaužė geležinę uždangą? (2)

NUMIRĖLIS TEBEGYVENO PRAGOJĘ.,.
Architektui Loskot nesisekė su pabėgimu — Mechaniko žmona gudresnė 

Komunistas pasiduoda i spąstusuz vyrus —

ligoninės 
grasina- 
bėgti iš 
draugas 

viršinin- 
bėgti su 

nariais.

“Laisvės traukinio”, kuris 
pralaužė geležinę uždangą, da
lyviai pirmą kartą ati
dengia smulkmenas, kaip bu
vo suorganizuotas pabėgimas. 
Daktaras Svec, Asch 
direktorius, policijos 
mas buvo priverstas 
Čekoslovakijos. Jo 
Truska, Egerio stoties 
kas, taip pat norėjo 
keliais rezistencijos
Tuojau buvo išdirbtas planas: 
stoties viršininkas manė, jog 
pabėgimą galima busią pada
ryti su garvežiu ir vienu preki
niu vagonu.

Tuo laiku, kada daktaras 
Svec su Truska svarstė pabėgi
mo planą, Truskos namas bu
vo paskendęs visiškoje tamso
je. Jo žmona jau kelios dienos 
kai buvo nuvykusi .pas savo tė
vus į Pilzeną. Tačiau name bu
vo vienas žmogus, kuris sėdėjo 
tamsoje prie stalo, pasidėjęs 
priešais revolverį, laukdamas, 
kada Truska sugrįš.

Architektas Jarda Loskot, 
jau treti metai besislapstąs 
nuo slaptosios policijos, nebu
vo pasiryžęs pigiai pasiduoti.

Staiga suskambėjo durų 
skambutis. Loskot instiktyviai 
įsispraudė į kampą. Paskutinie 
ji trys metai jį padarė nervin
gu. Bet, suskambėjus antru 
kartu paslėpęs revolverį kiše-

niję nuėjo prie durų.
—Kas ten?
— Nebūk idiotas, atidaryk,— 

pasigirdo balsas.
Tai buvo studentas Rene 

Skalsky, taip pat slaptosios po
licijos persekiojamas. Loskot 
atidarė jam duris.

— Aš buvau nuėjęs į kino 
teatrą.

Jarda Loskot negalėjo to ti
kėti savo ausimis, štai jau trys 
metai kai jis komunistų per
sekiojamas. Rezistencijai pade 
dant, jis buvo laiku įspėtas ir 
dar galėjo pasislėpti. 1948 me
tais buvo lengva pabėgti, sie
nos nebuvo taip hermetiškai, 
kaip šiandien uždarytos. Tada 
Loskot apleido Praga, bandy
damas pabėgti į vakarų Vokie
tiją. gf?

" Bet įvykiai susiklojo nepa
lankiai. Bandymas peržengti 
sieną nepasisekė. Po kelių die
nų jis sugrįžo į Pragą. Bet jo 
žmona, bijodama persekiojimų, 
jau buvo pranešusi policijai a- 
pie jo dingimą.

— Ką aš galėjau padaryti? 
Tu pats gerai žinai, kad aš tai 
turėjau padaryti, pagal vei
kiančius įstatymus.

Nuo to momento Loskot din
go. Komunistams jis buvo mi
ręs: nebegaudamas maisto kor 
telių, leidimo dirbti ir gyven
ti. Jis buvo miręs, tačiau ir to-

liau gyveno pačiame Pragos 
centre... Ir- tik visai paskutiniu 
laiku persikėlė gyventi į Ege
rį.
MEILĖS LAIŠKAS

— Tu žinai, — pasakė jis tą 
vakarą tamsoje savo draugui 
Renei Skali. *skiui. — Aš jau 
nebegaliu. Automobilio stab
džių cypimas, bildėsis į duris, 
žingsniai užpakaly namo... vi
sa tai mane nervina.

Skalsky, pats buvo panašioj 
padėty. Studijavęs teisę jis bu
vo nusiųstas viešiems darbams 
■į anglių kasyklas, už tai, kad 
kritikavo savo profesorių. Bet 
ten jis “nepasitaisė” ir valsty
bės policija nutarė kaip vals
tybės priešą “izoliuoti“. Tačiau 
laimė jam nusišypsojo ir laiku 
pabėgo iš policijos.

Truksa visą laiką su juo su
sirašinėjo per vieną moterį Pra 
goję palaikė ryšį, rašydamas 
“meilės laiškus,“ kad policija 
neįtartų.

Paskutinis laiškas buvo adre 
suotas taip:

“Anna, brangioji. Aš gavau 
dvi savaites atostogų ir rytoj 
būsiu laisvas. Pagaliau mes 
galėsime drauge praleisti ato
stogas. Tu negali įsivaizduoti, 
kaip aš trokštu tave pamatyti. 
Atvažiuok greičiau, kaip tik 
Pelėsi...”

atgimimui aš Šliupą labai ger
biau ir jį labai vertinau dėl to, 
kad jis sugebėjo patrijotizmą 
laikyti aukščiau net už savo 
tikybines ar prieštikybines pa
žiūras, bet jis tikybą, patrijo
tizmą, lietuvybę ir laisvama- 
nybę plakė krūvon ir visa tai 
maišė, kaip žirnius su kopūs
tais, viename katile, o dažniau
siai tai maišė su gana grubiu 
samčiu, — tai aš tame mačiau 
jo klaidą tiek principiniu at
žvilgiu (neneik kitiems laisvės 
taip ar kitaip galvoti/ jeigu 
pats ja naudojiesi), tiek takti
kos požiūriu, nes nors dr. Šliu
pas įsigijo daug pasekėjų, A- 
meriko„e “šliuptarniais“ vadi
namų, tačiau jie atbaidė' daug 
gerų tikinčiųjų lietuvių nuo 
mūsų bendrų tikslų.

Su kun. Tumu — Vaižgantu 
susipažinau dar 1910 metais 
Amerikoje. Nuo to' laiko mu
dviejų santykiai niekada ne
buvo nutraukti. Ypač 1919 m. 
pabaigoje, man sugrįžus į Lie
tuvą, dažnai sutitikdavome. Iš 
tikro, kas Tumo nemėgo? To
kio žmogaus nebuvau sutikęs! 
Juk jeigu jis, kunigu būdamas, 
patikdavo 
bedieviui,

Juk kaip į jį bežiūrėtum, ar 
kaip į kalbėtoją ar liberalą, 
arba kaip į lietuvį .patrijotą 
ar, pagaliau, kaip į žmogų ap
lamai — kiekvienu atveju te
galima apie jį kalbėti ir rašy
ti tik gražiausiais žodžiais, ku 
rių, deja, irgi pritruks jį tinka
mai apibudinti bei įvertinti.

Turiu pasakyti, kad kiekvie
ną kartą, kai prisimenu Tumą, 
pagilėja mano įsitikinimas, jog 
.nereikia būti kraštutiniu nė 
jokia linkme ir kad joks kraš
tutinumas, nors ir geriausias, 
nėra būtinas ir pats aukščiau
sias gyvenime idealas. Tumas 
niekuomet ir jokiu atžvite£u 
nebuvo kraštutinis žmogus, iš
skyrus gal tiktai jo .lietuvių 
tautos ir žemės meilės atžvil
gį. Taip, čia jį galima laikyti 
“kraštutiniu“. Juk kuris kuni
gas galėtų pasakyti, kaip jis 
yra pasakęs, kad jis V‘tfteko 
tarp nemylėjęs, net Dievo, kaip 
savo vyžuotą, lopytą Lietuvė
lę“?... Be abejonės, tai kraštu- 
numas, tačiau, kas sugebės net 
ir tokį kraštutinumą taip pa
sakyti, kaip Tumas jį išreiškė? 
Tad matome, kad pati aštriau
sia jo pavartota briauna ne- 
pjovė, o tik savo aksominiu

ėmėsi aiš

Ką galėjo cenzorius pagal
voti, skaitydamas tokį laišką?
KOLVALINKA GALVOJA 
APIE SAVO OBUOLIUS

Pabėgimo laikas artėjo. 
Truksa buvo susitikęs su rezis
tencijos vadu, kuris jo planą 
pripažino tinkamu ir paskyrė 
garvežiui vesti mašinistą Ja
roslav Kovalinka.

Rugsėjo 6 d. visi sąmokslo 
dalyviai turėjo pasitarimą. 
Tarp jų dalyvavo tik viena mo
teris mechaniko Kovalinko 
žmona.

— štai kaip aš tikiuos pra
vesti pabėgimą,
kinti Truksa. Aš paimsiu tuš
čią prekinį vagoną, kuriam iš
rašysiu lydraštį į Asch, jog tai 
su senais baldais. Vagonas iš
vyks Asch kryptimi. Aš drauge 
su Kovalinka būsiu garvežy. 
Kasiau miškely mes sustosime 
ir ten visi jūs su šeimomis įlip
site. Mes iš naujo užplombuo
sime vagoną ir, jei tik kelias 
bus laisvas, pilnu garu prasi- 
veršime per sieną.

Bet mechanikas Kovalinko 
palingavo galva.

— Tas nepavyks. Per daug 
jau didelė rizika dėl akciden- 
to. Traukinys su vienu preki
niu vagonu greitai atkreips 
dėmesį policijos. Pagaliau, 
kaip jūs įsivaizduojate dienos 
šviesoje sulaipinti visas šei
mas Haslau miške. Užteks, kad 
koks nors kelio sargas tą pa
stebės, kai viskas nueis nie
kais. Pagaliau reikia, kad gar
vežio pečkūrys būtų mūsų 
žmogus. Jei aš būsiu su komu
nistu ir sustabdysiu 
Haslau miške, jis 
kad aš esu beprotis,

traukinį 
pamanys, 
pamatęs,

reikia geresnės jam atestaci
jos?

Nors Lietuvos žemė. neturi 
deimantų, tačiau visu tikrumu 
galima pasakyti, kad nei Bra
zilijos,. nei Pietų Afrikos dei- 
mantingi laukai niekados ne
davė tokio tyraus ir skaistaus 
deimanto, kokį mums suteikė 
Lietuvos žemelė Tumo Vaiž
ganto asmenyje.

švelnumu noroms nenoroms 
širdin smigo.

Kalbant apie “lopytą Lietu
vėlę“ ir lopus, gal tektų pažy
mėti, kad Tumas Vaižgantas, 
būdamas Chicago j e, prisegė ir 
man vieną “lopą,“ kurio ilgai 
negalėjau nuplėšti ir dėl kurio 
nebuvo jokio pagrindo pykti.

štai, kas buvo. 0 '
“Saulės” Namų misijos pa

baigtuvėms Chicagoje buvo 
surengtas tiems “svečiams ne
buvėliams“ (taipgi, berods, pa
ties Tumo sugalvotas vardas) 
rautas viename to miesto di
deliame viešbutyje. Po vaka
rienės, kaip tai 'įprasta būda
vo, įvyko aukų rinkimas ir bu
vo pasakyta daug kalbų.- Po 
gausingų vietos lietuvių kalbė
tojų, svečiai kalbėjo. Teko ir 
man žodis pasakyti. Kadangi, 
regis,, tai buvo pirmas įvykis 
Chicagos lietuvių istorijoje, 
kad“į pobūvį susirinko visų pa
žiūrų žmonės, pradedant ku
nigais ir baigiant “šliuptar
niais,“ tad man baigiant savo 
“trumpo žodžio” temą, ir sa
vaime kilo klausimas — “Kas 
gi subūrė į šitą pobūvį tokią 
maišelienę — konglomeratą?“ 
Taigi, šios minties pagautas,

aš ir nupiešiau 
ką” vaizdelį: —

Leiskite man 
bėjau aš tada,
džiaį mielas įvairiausių pažiū
rų lietuvių susirinkimas pri
mena man, o taip pat,, manau, 
ir daugeliui iš jūsų, matytą 
kaime paprastą vaizdą.— Ana, 
višta, bekvaksėdama, vedžio
jasi kiemą įvairiausių viš
čiukų: juodų, baltų ir raudo
nų, geltonų ir raibų. Saulei 
mielai šviečiant; visi tie vištu- 
kai, linksmai cypsėdami, išsi
bėgioja po visus kiemo pakam
pius, po krūmus ar kapstosi 
smėlyje ir vieni kitiems ypač 
didesnieji vikresnieji, pridū- 
mia dulkių į akis... Bet štai, 
per saulėtą kiemą staiga pra
bėga kuris šešėlis! Ir rūpestin
goji višta, pakreipia akį į dan
gų ir, pastebėjus ten juodspar- 
nį vanagą, išgąstingai sukvak- 
si: “Pavojus!” Ir šit dabar, tie 
visi išsiskirsčiusieji juodi, bal
ti ir raudoni, geltoni ir raibi 
vištukai strimagalviais subėga 
pas vištą ir priglaudžia po mo- 
tinos sparnais. Taigi, ar ne taip 
ir su mumis šiandien yra? Iš 
tikrųjų, šiandien mes čia visi 
— juodi, balti, raudoni ir mar
gi subėgame, nes išgirdome 
savo Motinos — Lietuvos bal
są, sugužėjome čion, .pamirš
dami savo partijas, savo spal
vas ir visa ką kita, kandangi 
“svečiai — nebuvėliai” mums 
perdavė Lietuvos balsą!...

Tai šitaįp maždaug buvo 
mano ta proga kalbėta. Ta 
kalba, matyt, Tumui patiko, 
nes jis čia pat savo kalboje ma 
ne “pakrikštino” “auksabur
niu:” • .

J. Žmuidzinas

kad keleiviai lipa į vagoną, ma
ne galės užpulti su anglies 
kastuvu. Pagaliau, aš dabar 
esu atostogose/ Kaip aš galė
siu paimti vesti traukinį atos
togų metu?

Bet čia jo žmona įsikišo.
— Kodėl mes negalime vykti 

su keleiviniu traukiniu? Aš tu
riu idėją... Aš galvoju apie o- 
buolius...
ATOSTOGAS KIEK
VIENAS MYLI...

Nuo to momento prasidėjo 
bėglių mobilizacija.

Kiekvieną rytą greitasis 
traukinys-einąs iš Egerio į Pra
gą praeina pro Komotau. Ten 
garvežys atkabinamas ir pri
kabinamas prie traukinio, ku
ris eina priešinga kryptimi iš 
Pragos iki Egerio. Tokiu būdu 
mechanikas gražina traukinį į 
Egerį, bet tuo nebaigia savo 
tarnybą. Po pietų kitas greita
sis atvyksta į Egerį, šį kartą, 
tiesiogine linija per Pilzeną. 
Trys paskutinieji vagonai Ege
rio stoty atkabinami ir siunčia 
mi į Asch, pasienio stotį, per 
Franzensbad ir Kasiau. Me
chanikas pasiima šiuos tris 
vagonus ir veža iki pasienio 
stoties.

Rugsėjo 11 d. šio garvežio 
mechaniku turėjo būti komu
nistas Antonin Cuvacek. Lyg iš 
netyčių Kovalinka sutiko jį 
gatvėje:

— Tai ką. atostogose? — su 
pavydu pasakė jis Kovalinkai. 
Aš irgi norėčiau gauti keletą 
dienų.

Kovalinka pasinaudojo pro-

— Kodėl ne? Jei- tu nori, tas 
tau galės ateiti greičiau, negu 
tu lauki.

— Ką tu tuo nori pasakyti?
—štai ką. Tu galėtumei man 

padaryti patarnavimą, pats pa 
silsėdamas. Aš turiu galimybės 
iš Komotau parsivežti keletą 
maišų obuolių. Tu pats žinai, 
kad yra draudžiama vežti “.pri 
vąčius’ dalykus prekiniu trau
kiniu, bet aš nenorėčiau, kad 
tu pats keltumei į savo garve
žį antradienį tuos maišus su 
obuoliais, 
dieną aš 
traukinį, 
gas, o aš

Cuvacek akys sužibėjo.
—Tai ne • taip paprasta. Po 

pietų aš turėsiu dar su garve
žiu tempti 3 vagonus iki pa
sienio. Reik kad mes susitartu 
mėme ir dėl to, kitaip man ne
bus pilna diena atostogų.

— Apsiimu.
— Bet mes turėsimt atsi

klausti Truskos, kad jis mums 
nedarytų istorijų...

— O, nebijok, aš kaip tik kai 
bėjau tuo reikalu su juo. Jis 
nieko prieš neturi.

Sekančiame numery: “GAR
VEŽYS SUGEDO PASKUTI
NIU MOMENTU**...

Aš pagalvojau, jei tą 
paimsiu vadovauti 

tai tu turėsi atosto- 
obuolius...

Popieriui pabrangus, 
prenumeratos kaina 
metams tokia: JAV 5
Kanadoj 6 doleriai
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MOTERYS NEBENORI ‘VERGAUTI’
• i v 1 . 1 1 • 1 v,. Tokia antrašte šiame laik-

Senovėje amazones nusiplaudavo dešinę krūtį, kad geriau galėtų šaudyti raštyje buvo paskelbta mote- 

is lanku — Vyrams grėsdavo mirties bausme,, jei jodavo apsižergę arklį straipsnelio nesuspėjau para- 
ir atmesdavo merginos pasipiršimą fyti, nes neturėjau mano pa-

° r r <- ties geriausio vyro (jis miręs),
•^o aš dėl to esu perkrauta fab

riko ir savo namų su vaikais 
darbu. Bet nepadarykite išva
dos, kad tik apie mirusius ge
rai kalbama. Mano vyras tik
rai buvo pats geriausias. Bet 
aš labai bijąu, kad ir mano 
draugė (kaimynė) tą patį ne
parašytų, — kad josios vyras 
irgi yra pats geriausias. Todėl 
aš labai -skubu šitą rašinėlį iš
siųsti. ‘ '

Iš mokyklos suolo , turbūt, 
mes visi atsimenam eilėrašti 
apie mieste paklydusį mamos 
vaiką, kuris gailiai verkė ir_jps 
ieškojo. Kaj žmonės jo paklau
sė, kaip atrodo jo mama ir kuo 
ji vardu, vaikas su didžiausiu 
nuoširdumu ir įsitikinimu at
sakė, kad jo mama ta, kuri yra 
geriausia iš visų. Taip ir kiek
vienai mylinčiai 
žmonai jos 
riausias.

Neseniai 
nius vienos
Anglijoje patiekta vyrams at
sakyti, kuri moteris yra geriau 
šia. Vieno profesoriaus anketa 
buvo išskirta. Jis sakė, kad jo 
žmona yra pati geriausia dėl

r

KOKS YRA IDEALIŠKAS VYRAS?

r
BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

DR. JANINA SNIEŠKA 
(DANTŲ GYDYTOJA) 

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

DR. VACLOVAS PAPROCKAS 
1357 Bushwick Ave.

Ofiso tel. GLenmore 5-3094
Namų tel. GLenmore 3-4445 
(važiuoti Jamaica line- iki

Chauncey St.).

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

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

Sekmadieniais uždaryta

GYVENIMAS
Redaguoja KĘSTUTIS ČERKELIŪNAS

FASK PRANEŠIMAI tynių neturi. LSK rezervinė ko

--------------- —----- -—™

į JOSEPH LACHOWICZ
I BARAS IR RESTORANAS

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

Telefonas: E V., 4-8325? — ---- --- v

buvo išsi veržu - 
užverstas karš-

miesto griuvė-

Prieš 19 šimtmečių mažas 
Pompėjos miestelis, netoli Ne
apolio, kuriame gyveno turtin
gieji romėnai, 
šio Vezuvijaus 
ta lava.

Atkasus šio
sius rado suakmenėjusius gy
ventojus ir juos atpažino, ku
ris vyras ir kuri moteris, iš jų 
paskutiniojo gyvenimo momen 
to laikysenos.

Užpulti staigaus ugnikal
nio išsiveržimo ir nebegalėda
mi pabėgti, vyrai, lig šaukda
mi keršto, iškėlę kumščius į 
viršų pasitiko mirtį atstatę 
krūtines, iškreiptom iš pykčio 
burnom. Moterys, priešingai, 
laukė mirties prisiplakusios 
prie žemės, kad kuo mžfeesnį 
pasipriešinimą sudaryti besi
veržiančiai lavai.

šios dvi laikysenos yra ka
tegoriškai skirtingos (sukili
mas ir paklusnumas). Ir šiuo
se mirties užkluptuose kūnuo
se aiškiai atvaizduojamas tų 
laikų socialinis ir psichologinis 
vyro bei moters gyvenimas. Ka 
da vyras labiau pasižymi kaip 
kariautojas, valdytojas, mote
rys ieško ramybės ir rodo pa
klusnumą.

Ar moteris tikrai yra paklus 
ni? Nevisai. Tik socialinė ap-

Nežinojimas tikros tėvo 
vaiko gyvybės davime,, 
būdavo motinos vaikais, 
būdavo “nereikšmingas”

epokoje atsirado po- 
kada moterys ture-' 
vyrus.

jamos, kaip tikri kariai ir jos visą pasaulį. Skaičiai ir daly- 
laikė už garbę, kad joms dėsi- ’ ' 
nę krūtį nuplaudavo, tam kad 
galėtų geriau įtempti lanką.

Jei tai ir būtų tik legenda 
šios baisios istorijos, nereikia 
manyti, kad ji toli nuo istori
jos realybės.

Senovės Graikijos kroninin- 
kai pasakoja, kad korintietės, 
pagrobtos joniniečių, prisiekė 
keršyti už nužudytus savo vy
rus: 1. Niekad nesėsti prie sta
lo sū savo naujais vyrais? Nie
kad nevadinti juos vyrais, šitą 
uždraudimą jos perdavė ir sa
vo dukterims.

Bet labai charakteringa yra 
istorija vienos čekų amazonės, 
gyvenusios VIII amžiuje, kuri 
vadinosi Wlasta. Taj buvo sar
gybos viršininkė, sudarytos iš 
žiaurių nekaltų merginų, sau
gojusios princesę Lebusa, kuri 
tais laikais valdė Bohemijos 
teritorijas. Princesei mirus, 
Wlasta paėmė valdžią į savo 
rankas ir sukūrė nepriklauso
mą valstybę. Ji pastatė ant Wi- 
dowle kalno, pilį, o paskui kitą, 
kuri vadinosi Diewin, arba “ne 
kaltųjų rūmai,” iš kurių ji su 
savo draugėmis terorizavo apy 
linkę. Ji sumušė Bohemijos ku 
nigaikščio kariuomenę ir išlei
do drakonišką įstatymą, kurio 
trys paskutinieji punktai vy-

^amsudrandė-
1. Draudžiama 

ti ginklus. Grėsė 
mė.

2. Draudžiama 
ant arklio apsižergus. Abi ko
jas turi nuleisti į vieną arklio 
pusę,. UI yra .amazoniškai. 
Gresia mirties bausmė.

c 3. Draudžiama vyrams at
mesti merginos pasipiršimą ir 
atsisakyti su ja apsivesti. Gre-. 
sė mirties bausmė.

Jos valdymo metu, vyrai bu
vo skirti namų ruošos dar
bams, prižiūrėti vaikus, dirbti 
žemę, valdyti jaučius, o mote
rys jodinėjo arkliais ir kariau
davo. Aštuonis metus vyrai iš- mis, yra perpildytas kraujo, 
gyveno Wlastos terorizuojami. įsidūrę adata arba kokiu 
Pagaliau, Bohemijos kunigaik- 
ščiui pavyko nugalėti jos ar
miją. Pasitraukusi į savo rū
mus ir nužudžiusi jzsus belais
vius, ji su savo sargyba vėl iš 
naujo metėsi į kovą, sutikda
ma mirtį.

šiandien moteris jau nebe
gali niekuo skųstis. Visur ji tu
ri lygias teises su vyrais.

Yale universiteto prof. G. 
Murdok neseniai pareiškė: “Ne 
tolimoj- ateity moteris valdys

kai tai parodo”.
Jis įrodinėja, kad JAV prieš 

nepriklausomybės karą buvo 
žymiai mažiau moterų. Po ka
ro, jų skaičius padidėjo. Išsi
gandusios, kad galės likti sen
mergėmis, jaunos merginos 
pradėjo mokytis ir šiandien tu 
rime congresswomen, minist
rus ir kt. Vyriausioji Amerikos 
iždininkė yra moteris Georgia 
Neese Clark, kurios parašą ga
lima rasti ant dolerių.

Moterys šiandien JAV ‘kon
troliuoja 90% visų valstybės 
pajamų ir 53 6% krašto kapi
talo. šitas nuošimtis kasdien 
didėja.

Europiečiai Ameriką jau pri
lygina matriarchatui, kur mo
teris dominuoja, o vyrai atlie
ka sunkius darbus.

Bet 
karūną 
grožiu, 
protu.

amerikietė karalienės 
laimi ne koketavimu, 
bet savo rankomis ir

TUNISE VYRAS UŽ MOTERĮ 
MOKA PAGAL SVARI...

Nežiūrint, kad senovėje tu
nisiečiai turėjo aukštą kultū
rą, šiandien jie yra smarkiai 
atsilikę.

Ten moteris nėra laisva, 
kaip-Europoje ar Amerikoje.

vyrams nėšio
mirties baus-

vyrams . joti

Ji gali išeiti tik tada, kada 
jos veidas būna uždengtas. 
Ruošdamasi ištekėti, ji užsida
ro kambary ir valgo kuo dau
giau: jo yra riebesne, tuoj ji 
sunkesnė ir tuo brangesnė. Nes 
Tunise su&edotinio šeima turi 
mokėti tam tikrą sumą pinigų 
sužiedotinės tėvams.

ir mylimai 
vyras yra pats ge-

perskaičiau davi- 
anketos, kuri buvo

to, kad ji visais atžvilgiais ne
panaši i kitas moteris. Jeigu Ji 
apsirengia, tai visai netaip, 
kaip kitos (nors kitiems ir ne
patinka), jei jis su automobi
liu išvažiuoja iš namų, tai, kiek 
vieną kartą vis kitaip, nors 
kartais išlaužia tvorą, ar su- 
važinėja gėlių darželį, bet vis
gi tai ji, o ne kita, jo žmona ir 
tokia ji jam už visas kitas la
biausiai patinka. Ji įvairi, ne
nuobodi.

Kai aš perskaičiau šitą pro
fesoriaus pareiškimą, drąsiai 
įsitikinau, kad tas profesorius 
yra pats geriausias vyras ir pa
dariau išvadą: kiekvienai my- 
lymai ir mylinčiai moteriai jos 
vyras yra pats geriausias, jei 
jis pats tiki ir moka kitus įti
kinti, kad jo žmona yra pati 
geriausia, gražiausia ir meiliau 
šia (nors tikrovėje būtų 
priešingai). Be abejo, moterys 
už tai nelieka skolingos, jos 
pasistengia būti gražesnėmis 
geresnėmis ir daugiau myli sa
vo vyrą. J. G.

Kita skaitytoja K. B. iš 
Brooklyno rašo, jog jos įsitiki
nimu, ideališkas vyras esąs 
tas, kuris supranta ir gali gy
venimą įvertinti iš pagrindų, 
o ne vien paviršutiniškai, ku
ris turi savyje tvirtą pasitikė
jimą, o ne tuščią pasididžiavi
mą.

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

Woodhaven, L. I.. N. Y.

DR. BLADAS K. VENCIUS
(DANTŲ GYDYTOJAS)

499 Grand Street

DR. A PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS)

V AL ANDOS:
2 — 3 popiet
6 — 8 vakare
Ketvirtadieniais ir Šventad. 
tik susitarus
Tel. Virginia 9-6125

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

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

Tek EVergreen 7-6868
J

DR. A. S. KASHLANSKY
DANTŲ GYDYTOJA

222 West 83 St., kampas Broadway, New York City, N. Y.

AR ŽINOTE, KAD...
Greitai šeimininkės ne

besinaudos gazu. Jau išrasti 
radariniai pečiukai, kurie iš
kepa- vištą, jš vidaus per vieną 
minutę.

£ Mokslininkai išrado būdą 
gaminti dirbtinus kailius, ku
rie nei kiek nesiskiria nuo tų, 
už kuriuos mokama po kelis 
tūkstančius dolerių.

6h. Jąu pradėta gaminti nau

noras dominuoti, padarė ją vi
są laiką skriaudžiama asmeny
be, kuriai nieko kito nebeliko, 
kaip pasiduoti. Tad nereikia 
stebėtis, jei moteris kartais 
jausdavosi bejėgė prieš kai ku
riuos dalykus, kaip tai ugnią- 
kalnį, policiją, šeimininkus • ir 
vyrus.

Bet ne, visada taip buvo. Isto 
rijoje yra pavyzdžių, kada mo
terys pasidarydavo stipresnės 
už vyrus. Ne visada jos rūpino
si vaikų vystyklais, virtuve ir 
kitais namų ruošos darbais.

Mokslininką] nustatė šitaip 
moters gyvenimo evoliuciją.

Pirmoje epokoje buvo mote
rų bendruomenės. Kaip galvi- 

minei, 
rolės 
vaikai 
Tėvas
ir vaikas paveldėdavo motinos 
vardą.

Antroje 
lyandrija, 
davo kelis

Trečioje epokoje buvo parei
ta iš matriachato į patriarcha
tą, tai yra nuo moterų valdžios 
prie vyrų.

Kiek yra teisingi šie moksli
ninkų išvedžiojimai, sunku pa
sakyti, bet galima sutikti su
M. G. Plateau, kad nuo Adomo . - 
ir Ievos laikų moters gyvenimo 
evoliucija nebuvo vienoda. Bu
vo momentų, kada ji viršydavo 
vyrą, arba priešingai jam pa
siduodavo.

Sakysim, geriausias liudiji
mas yra istorinė legenda apie 
amazones.Tai buvo pati didžiau 
šia pergalė kokią moterys turė
jo kada prieš vyrus, šitų ama
zonių vyrai mėgo išeiti kariauti ja nylono rūšis, kuri vadinasi 
su kitomis gentėmis prie Juo
dosios jūros. Moterys prašyda
vo juos pasilikti namuose. Bet 
ne. Vyrai norėjo vesti nepri
klausomą gyvenimą. Supyku- 
sios, kad jos nesukelia jokio 
intereso savo vyrų širdyse, kar 
tą išžudė visus iki vieno savo 
krašto vyrus, išsirinko karalie
nę ir pakeitė visus senuosius 
įstatymus. Jos galėdavo, kada 
joms patikdavo, pasiimti vyrus, 
iš svetimos gentės, su sąlyga, 
nesusirišti ilgam laikui. Ir ka
da jausdavo savo fantaziją pa
tenkinusios, išvarydavo arba 
nužudydavo. Aišku .pasitaiky
davo, kad jos likdavo nesčios: 
jei gimdavo mergaitė, augin
davo, jei sūnus, nužudydavo.
Mergaitės buvo žiauriai auklė-

orlon. Ji švelnesnė už šilką, šil
tesnė už vilną, nepermerkiama • 
ir atspari visokiems parazi
tams. Lengvai mazgojama, glos 
tomą ir neužsiliepsnoja nuo ci
garetės.

£ Greit nesimazgosime su 
muilu. Mokslininkai padarė at
radimus, jog nebereikės mui
linti ir daiktai bus švarūs nuo 
prisilietimo.

BOSTON BAKING CO
J. Tamošauskas

8

Lietuviška duona Ir 
pyragaičiai

Pristatoma į namus 
ir krautuves

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

J
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86-™ . ST. CASINO TEATRAS
210 East 86th Street ™į„'S t™

Nuo vasario 22 iki 28 d.
PIRMĄ KARTĄ AMERIKOJE

KEIN WORT VON LIEBE
su Franziska Kinz. Otto Wernicke. Winnie Markus, Elfriede Datzig, 
Paul Dahlke, Hans Olden? Herman Brix

DIE KELLNERIN ANNA ■> *
Margit Symo, Rich. Romonowsky. Ellen Schwanneke. Rok Wanka 

Rermann Schaufuss. Erich Fiedler
NAUJAUSIA SAVAITES APŽVALGA.
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BŪKIT SVEIKI
AUKŠTAS KRAUJO SPAUDIMAS

Visas žmogaus kūnas, su mažomis išimti- 
Tai pastebime, 

nors kitu smailiu 
Bet kraujas kūne netelkšo

kaip vanduo baloje. Jis visuomet sruvena, nuo 
širdies vaikščioja .po visą kūną, nelyginant 
srauni upė, kuri savo mažomis šakomis, upe
liais, paskleidžia vandenį po didelius plotus. 
Be kraujo tekėjimo, arba, kaip dažnai vadina
me jo cirkuliacijos, žmogaus gyvybės palaiky
mas būtų visiškai neįmanomas. Mat, kraujo 
vyriausias uždavinys yra pristatyti maistą vi
siems kūno audiniams ir pašalinti išdėvėtas, 
jau nereikalingas, medžiagas. Taipgi kraujo 
cirkuliacija vaidina svarbią rolę, išlaikydama 
kūne vienodą pastovią temperatūrą.

Apskaičiuojama, kad kiekvienas žmogus 
kraujo normaliai turi savyje apie dvyliktą sa
vo svorio.

Dabar pažvelkime, kodėl kraujas teka, 
cirkuliuoja, o nestovi vietoje, širdies nuolatinis 
veikimas yra centrinė jėga, kuri tą funkciją 
atlieka, širdis, galima sakyti, yra ta pompa, 
kuri savo automatiška komplikuota veikla pa
laiko kraują nuolatiniame judėjime.

Jei kartais širdies normalus veikimas pa
krinka, tai ir kraujo cirkuliacija susitrukdo. 
Todėl sveika, stipri širdis yra neišpasakytos 
svarbos. Bet tai dar neviskas, iš širdies išeina 
'eilė kraujagyslių, arterijų ir venų, dar kitaip 
vadinamų — kraujo latakų, kurie, skaldyda- 
miesi po kūną, skaidosi vis į mažesnes šaku
tes, ikį pagaliau baigiasi mažutėmis krauja
gyslėmis, vadinamomis kapiliarais, vos akimis 
įmatomais. Iš tų kapiliarų kraujas grįžta at
gal į širdį kitokios rūšies kraujagyslėmis, va
dinamomis venomis. Tai tokiu būdu mūsų 
kraujas teka kūjw4H£ esame gyvi.

Iš patyrimo yra visiems žinoma, kad įsi
pjovus bėga kraujas.Kartais jis sunkiasi pa
mažu, o kartais švirkšte švirkščla. Tai parei
na nuo spaudimo, esančio kraujagyslių viduje. 
Bendrai imant, arterijose spaudimas visuomet 
esti aukštesnis, negu venose. Užtat iš pirmųjų 
kraujas veržiasi kur kas didesne jėga, negu iš 
pastarųjų ir todėl iš pirmųjų yra didelis krau
joplūdžio pavojus. Tai labai gerai žino gydy
tojai, o ypač chirurgai, kurie daro operacijas, 
reikalaujančias net didesniųjų arterijų piūvio.

Gamta yra taip sklandžiai sutvarkiusi cir
kuliacijos sistemą, lead kraujas pasiekia visas 
reikiamas kūno dalis, širdies pompavimo jėga 
kaip tik pagamina kraujo spaudimą arterijų

I)r. S. Biežū
Viduje, o arterijų elastiškos sienelės leidžia 
kraują cirkuliuoti reguliariomis bangomis.

Kraujo spaudimas normaliose sąlygose nė
ra vienodas. Jis įvairuoja, kartais net žymiu 
laipsniu, pagal žmogaus amžių, jo protinę nuo-

Visa tai yra pilnai normalu ir nesudaro jokio 
pavojaus.

Kiekvienas smarkesnis susijaudinimas, 
sunkus fizinis darbas arba šiaip kokia rimtes
nė staigmena viso kūno verkimo tempą gerokai 
pagreitina, kas iš savo eilės pareikalauja stai
giai didesnės energijos išlaikyti lygsvarai. Čia 
širdis automatiškai ateina į pagalbą, paska- 

• -tindama kraujo pristatymą dažniausiai .padi
dėjusiu kraujo spaudimu, nes tutrpagreitėja jo 
srovė, kad pagelbsti išlaikyti kūno funkcijas 
normaliai ir neleidžia jam sugniužti.

Kraujo spaudimas dažniausiai pareina nuo 
žmogaus gyvenimo aplinkybių. Amžius taipgi 
turi savotiškos įtakos. Jauno žmogaus krau
jo spaudimas visados esti' žemas, bet jam 
augant, bręstant, kraujo spaudimas proporcin
gai metams kyla, šis įvairavimas, ligi neišeina 
iš ribų, laikomas normaliu ir reikalingu išlai- 

■kyti lygsvarai.
Apytikriai apskaičiuojama, kad vyrai, su

laukę 40 metų ir daugiau, turi apie 50 nuošim
čių pakilusi kraujo spaudimą. Moterys gi net 
iki 60 nuošimčių. Kitaip sakant, išeitų, kad 
pusė žmonių, išgyvenusių 40 metų, turi rimtą 
ligą mažesniame ar didesniame laipsnyje.

šitie santykiai, žmonėms senstant, žymiai 
didėja taip, kad sulaukus 70 ar daugiau metų, 
pas vyrus kraujo spaudimas siekia net tris 
ketvirtadalius, o pas moteris — keturis penk
tadalius. Čia kažkaip moteris turi irgi pirme
nybę, nors ji čia ir nelinkfetina.

širdis, kaip žinome, yra centrinė jėga, 
pompuojanti visą kraują ir ji, kaip tokia, turi 
apribotų išgalių, kurioms išsisėmus, ji nustoja 
veikusi. Taigi, jei iš jos reikalaujama mažiau 
darbo, tai ji gali ilgiau veikti, o jei jai kartais 
prisieina sunkiau dirbti, negu normaliai, tat, 
aiškus dalykas, jog ji greičiau ir išsidėvi ir tuo 
žmogaus amžių sutrumpina.

Kada kraujo spaudimas arterijose kyla, 
tai reiškia, jog širdis esti priversta kur kas 
sunkiau dirbti, norėdama palaikyti cirkuliaci
ją lygsvaroje. Kitaip — įvyktų rimtas pakri
kimas.

Dėl aukšto kraujo spaudimo kasmet miršta 
kone 200,000 asmenų, paprastai įregistruojamų 
nuo bendrų širdies ligų. Aukšto kraujo spau
dimo mirtingumas praneša, vėžio ir vaikų pa
ralyžiaus mirtingumą, sudėtą krūvon.

r

340 GRAND STREET, BROOKLYN 11, N. Y

r

iRESTORANAS IR

DR. ANNA MESSING i *
Gydomoji kosmetika

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

Kalba prancūziškai, lenkLškai, vokiškai ir rusiškai.
130 West 57th St., New York City, N. Y. TeL PL 7-1282

Mokslus
128 E. 86th ST.,

Virs Lexington Ave. požeminio 
visur. Atskiri laukimo kambariai

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

MĖSOS KRAUTUVĖ
J. MIRONAS, Sav. CH. AIMONTAS, Vedėjas

• Mūsų firma be vardo, už tai mūsų

i

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. 

baigęs Europoje •
NEW YORK CITY 

traukinio stoties. Lengva privažiuoti ii 
vyrams ir moteriai*.

BRETOCOL POWDERS ir SYR. BRETOCOL
Geriausi vaistai nuo slogos ir kosulio.Bretocol Powders — 50 c. Syr Bre- 

: tocol - 3 uncijos 50 <... 8 unc ijos $1.00. =
Brooklyno lietuviai kreipiasi Į

A. D’ONOFRIO’S PHARMACY
500 Grand St. (Union avė k.) Brooklyn, N. Y.

Užsisakant per paštą kreiptis: 2812 Cortelyou Rd., Brooklyn. N. Y.

POVBLANSKU BARAS IR RESTORANAS

ĮVAIRŪS GĖRYMAI IR VALGIAI 
LIETUVIS VIRĖJAS, LIETUVIS BARTENDERIS 
31 So. 3rd St, Brooklyn 11, N. Y. 

Telefonas EV. <8719

ALBERTS
ALBERT ELICE, Sav. įsteigta 1920 m.

Didžiausias įvairių baldą ižpardavima*
Miegamųjų ir gyvenamų kambarių baldai. Valgomųjų 

kambarių baldai ir kiti rakandaL

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

246-48-50-52-54-56 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y.
Telefonas EV.

MALONI VIETA SUSITIKTI PO DARBO

RESTORANAS IR BARAS
' ĮVAIRUS G6RYMAI IR UŽKANDŽIAI

Savininkas — mūsų tautietis GEORGE RACHUN
MORGAN AVĖ. ir HARRISON PLACE, BROOKLYN, N. Y

Telefonas: HY 7-9758

ALBRECHT & KOELBER
MĖSOS URMO PARDAVIMAS

197 NORTH 6th ST„ BROOKLYN 11, N. Y.
EVergreen 8-6322

i i

Laikinasis JAV ir Kanados 
Lietuvių Fizinio Auklėjimo ir 
Sporto Komitetas, išrinktas 
1951 m. spalio 28 d. Toronte ir 
gruodžio 30 d. posėdžiavęs Chi
cago j e, yra paskelbęs praneši
mų, kuriuos prašo atspausdin
ti Sporto gyvenime.

Pranešime Nr. 2 rašoma: 
“Laik. FASK, dėl sėkmingesnio 
tarpusavio informavimosi, su
sijusio su ruošiamu JAV ir Ka
nados lietuvių sporto klubų at
stovų ir sporto darbuotojų su
važiavimu ir su Il-sios JAV ir 
Kanados lietuvių sporto žaidy
nėmis Clevelande, prašo visus 
sporto klubus ir pavienius spor 
tininkus bei sporto darbuoto
jus pranešti savo adresus.

Laik. komiteto adresas yra: 
Algirdas Bielskus, 776 E. 91st 
St., Cleveland 8, Ohio, USA

Laik.’ komitetas nesiima jo
kios atsakomybės dėl neužsire
gistravusių sporto klubų ir^pąx^ 
vienių asmenų nepainforma- 
vimo.’’

Pranešimas. Nr. 3 skamba 
taip: “Laikinasis JAV ir Ka
nados Lietuvių FASK, turėda
mas dėmesyje, kad dideli ats
tumai tarp lietuviškų kolonijų 
šiaurės Amerikos kontinente 
gyvesnį tarpusavio sportinį 
bendradarbiavimą daro sun
kiai beįmąnomą, nutarė laiki
nai įkurti tris sporto apygar
das: I-ją — Chicagos, su cent-

manda žaidžia pirmąsias rung 
tynęs dėl Dr. Manning Sup. 
Priešininkas — Swiss rezervi
nė, pernykštis šios taurės lai
mėtojas. Rungtynės įvyks Arc
tic Ovai. Pradžia 12:45 vai. Po 
to, ten pat įvyks kitas taurės 
žaidimas tarp, Brooklyno 
Wanderers (DAFB lyga) ir 
Warszaw (National lyga). 
ŠACHMATININKAI

Vasario 15 d. LAK patalpose 
buvo tęsiamos New Yorko lie
tuvių šachmatininkų pirmeny
bės. Pasekmės: Dėdinas - Mil- 
čius 1-0, Trojanas - Dėdinas 1- 
0, Staknys - Merkevičius 1-0, 
Vilpišauskas - Trojanas 1-0. 
Likę partijos bus žaidžiamos 
vasario 22 d. ir paskutinis ra
tas — vasario 29 d.

Dėl korektūros. Praeito nr. 
Sporto Gyvenime liko keletas 
nesmagių korektūros klaidų. 
Ypatingai apgailestautina, jog 
apdarkytos dvejos pavardės. 

"Vietoj vicekonsulas V. Stašins
kas surinkta ir palikta “V. Sta- 
šinskis” ir vietoj Staknys (šach 
matininkas) skaitėme “Sta
nys”. Be to, vietoj nriešinin- 
kai surinkta “priešai” (sporte 
nėra priešų!), vietoj įprastinį 
skaitėme- “prastinti” ir šach
matininkų lentelėj praleista 
Milčiaus pavardė, kuris iš 9 
partijų yra surinkęs 5 tšk.

I” ■ ------- ------- ----------------------------- ==!--------------------- -

BAKING, Inc.
i A— GERIAUSIA DUONA

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

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

--------
—■'■■į. ■ Įi .i —g

LEONA’S BAR & RESTAURANT i

Jau 10 metų, kai visi klauso

“LIETUVOS ATSIMINIMŲ” 
radijo valandų,

kurios yra transliuojamos šeštadieniai* nuo 4,45 iki 53® va
landos iš stoties WEVD (1330 klc. — 5000 W).

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

LAIŠKAI
ru Chicagoje, apimančią Chi
cagos, Detroito, Clevlando ir 
kitas JAV viduryje esančias lie 
tuvių kolonijas, II-ją New 
Yorko, su centru Brooklyne, 
apimančią Atlanto pakraštyje 
ir JAV rytuose išsimėčiusias 
lietuvių kolonijas ir Hl-ją — 
Kanados, su centru Toronte.

Pamatiniai sporto apygardų 
tikslai yra: ruošti apygardų

prižiūrėti gyvuojančių 
skatinti 

puošė

pirmenybes ir kitokio pobūdžio 
žaidynes ivairiose sporto ša- 
kose, 
sporto klubų veiklą,
naujų klubų .steigimą 
lėti sportinę propagandą' ir pa
laikyti administracinį ryšį su 
Laik. FASK.

Apygardos vadovjbe^ sudaru 
apygardos komitetas, k’urib 
pirmininkas yra skiriamas 
Laik. FASK-o, .o kitus narius 
sudaro apygardoje veikiančių
jų sporto ’klubų įgalioti atsto
vai (po vieną iš klubo).

Sporto apygardų kadencija 
automatiškai pasibaigia kartu 
su Laik. FASK kadencija už- 
sibaigimu.

Apie susiorganizavusias spor 
to apygardas greitu laiku bus

Taip baigiamas pranešimas 
Nr. 3. Kitame pranešime, kuris 
atžymėtas 4 n r., skelbiama 
apie Il-sias JAV ir Kanados 
Lietuvių Sporto žaidynes, ku
rios numatomos gegužės 30, 31 
ir birželio 1 d. d. Clevelande. 
šį pranešimą atspausdinsime 
kitą savaitę.
LASK — PASSAIC 9—1

Vasario 17 New Yorko LSK 
vienuolikė laimėjo DAFB lygos 
kL pirmenybių rungtynes prieš 
Sportfreunde Passaic 9-1 (6-0). 
Pulaski aikštė buvo apgailėti
nai pažliugusi, be to, nepasiro
dė nė skirtasis1 teisėjas, tad 
mūsiškiai buvo suabejoję,* ar 
bus žaidžiama. Pagaliau sutar 
ta rungtynes pravesti ir .joms 
teisėjavo lietuvis Volskis tik ką 
baigęs švilpauti rezervinėms 
komandoms (Passaic II įveikė

(Atkelta iš 5 pusi.)
Aš savo laiške rašiau ne apie 

1916 metų visuotinį seimą (jis 
turėjo visai kitą tikslą ir dva
sią) bet apie 1906 metų seimą 
įvykusį Philadelphijoje. Tą 
pirmą Amerikos lietuvių visuo
tinį seimą (1906 m,).-_.prjyertė 
šaukti mūsų laikų veikėjų ne
santaika. Buvo ginčijamasi, 
kam siųsti aukas — revoliuci-
jos reikalams, Lietuvos laisvi- 
nimo kovai, Kapsukui, ar -Liz
deikai (Aug. Janulaičiui). Dr. 
J. šliupas su savo draugais ta
da rėmė Kapsuką, o mano pa
žiūrų žmonės — Lizdeiką.- Dr. 
šliupas šiuo atveju buvo ne- 
perkalbamas. Spaudoje prasi- 

.jiflėjoilabab oešvari^ asmeniško 
ppbūdžio, polemika. Todėl ir 
tašiau, kad tik visuotinis sei
mas intelektualus atvėsino.

Kapsuko, kaip nerimto žmo
gaus, socialdemokratų partijos 
vadovybė neįsileido. Todėl jis, 
keršydamas, suorganizavo sa
vo partiją, iš kurios vėliau iš
sivystė plėšikai, eksropriato- 
riai, degtinės monopolių krau
tuvių daužytojai, giltiniečiai ir 
t. t. Pats Kapsukas agitavo sa-

SCHOLES
LIETUVIŠKA

vo šalininkus plėšikauti... Da-_ 
bar štai p. Karpius rašo apie 
tuos “monopolių daužytojus,” 
nė vieno jų neįvardindamas. 
Aš tebelaukiu, kada p. Karpius 
malonės Juos įvardinti. Ko jis 
tyli?

Beje? argi jau Lozoraitis yra 
toks menkutis, kad jam reika-

------linga tokia didelė “talka.” Man 
rodos, jei aš pats savęs nega
lėčiau apginti, negalėčiau įro
dyti, kad aš toks esu arba tu
riu būti, tai jau tikrai tos tal
kos nepriimčiau.

Užteks. Laiške visko neišsi
kalbėsi. Pagaliau, argi Tu ma
nęs paklausysi?

Tavo
J. V. Grinius

Po purvą manevruoti geriau 
vyko mūsiškiams ir taip, vie
toj lauktos įtemptos dvikovės,
kiek pasekmė byloja, buvo aiš
kiai vienšališkas žaidimas. Ado 
mavičius įskėlė penkios gaba
lus, Kalašinskas — tris ir dar 
vieną pridėjo Gražys. Du įvar
čius Adomavičius susmaigstė 
iš baudinių.

Po šių, sekmadienį vieninte
lių DAFB lygos kl. rungtynių, 
Lietuvių SK ir toliau pirmau
ja (15 r., 28 tšk., 84-18 iv.). To
liau: 2. Minerva (16 r., 25 tšk., 
49-25 |v.), 3 Magyar SC (17 r., 
25 tšk., 56-28 <įv.), 4 Sportfr. 
Pasšaic (15 r., 23 tšk., 64-31 iv.) 
ir kt.

Lietuvių SK dar yra likę žais 
ti devynios pirmenybių rung
tynės ir atrodo, kad neilgai 
teks laukti, kol mūsiškių akty
vas peržengs šimtą įvarčių. 
SEKMADIENĮ FUTBOLAS

Sekmadieni, vasario 24 d., 
LSK pirmoji vienuolikė rung-

Ir

JOSEPH VASTUNAS 
Real Estate & Insurance 

Paskolos namams 
1008 Gates Avenue 

Brooklyn, N. Y. 
GLenmore 5-7285

R A I. P II K R C C H 

FOTOGRAFAS 
65-23 Grand Avenue 

Maspeth, N. Y.

: THOMAS MATAS !
j' 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.

2-9586

VISI KVIEČIAMI
1883 MADISON STREET,
(Prie Forest Ave. stoties)

Tel: E V.

WINTER GARDEN TAVERN,
VYTAUTAS BELECKAS, savininkas

BARAS, RESTORANAS, DIDELĖ SALĖ SUSIRINKIMAMS 
VESTUVĖMS IR KITOKIOMS PUOTOMS

ATSILANKYTI
BROOKLYN 27, N. Y.

(RIDGEWOOD)

Lietuviai advokatai
ST. BREDIS, JR.

197 Havemeyer Street, 
BROOKLYN 11. N. Y.

EVergreen 7-9394

WM. J. DRAKE 
(DRAGŪNAS) 

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

JAmaica 3-7722

•

ALFRED J. WENTZ 
225 S. 4th Street, .

BROOKLYN.il. N. Y. 
EVergreen 7-8067

ANTHONY J. WESLAN 
(VIŽLANSKAS) 

16 Court Street, 
BROOKLYN. N. Y. 

MAin 5-1260

i

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

EVergreen 4-9414

LIETUVIŲ RADIJO PROGRAMA
JUOZAS GINKUS, VEDĖJAS

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

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

W. J. DOWNER 
Pirmas lietuvis ’ vaistinin

kas Amerikoje. 
229 BEDFORD AVE„ 
Brooklyn 11, N. Y.

Tel Virginia 9-3112

Matthew Mažeika
Gėlės priistatomos i bet kurią 

pasaulio vietą.
8015 JAMAICA AVE., WOODHAVEN 21, N. Y

(Skersai nuo Haven teatro)

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

i.

Telefonas: EVergreen 7-7411
KLEEN KOL COAL CO.

LISAUSKO ANGLIŲ KOMPANIJA
Anglys, Coke ir Aliejus

496 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
Gyvenamoji vietai ? ;

65-43 Grand Ave., TWining 4-8087 Masįpeth, N. Y. 
Telefonuoti po 5 vai. vakarais

PHILIP BENDER
AVALINĖS KRAUTUVĖ

Mūsų krautuvėje' galima gauti batų, 
tinkamų visiems keturiems metų sezonams.

Lietuviams ypač gerai žinoma...
' __ mūsų avalinės kokybė.

245-247 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y
Telefonas: E V. 7-2043

4T •

t

Paminklai
J0S BERM EL 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. DAsenport 6-2393 DAvenport 6-2633

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAIi

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

KOPLYČIA LAIDOTUVĖMS 
Telefonas, EVergreen 8-9770

STEPHEN AROMISKIS
(ARMAKAUSKAS)

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

MATHEW P. BALLAS FUNERAL HOME 
MATHEW P. BALLAS, 

Direktorius 
660 GRAND STREET, 
Tel. STagg 2-5043

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

NOTARY PUBLIC

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

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

ŠHAUNS FUNERAL HOME
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

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

ROGERS FUNERAL HOME
P. RADZEVIČIUS, Direktorius 

Telefonas. STagg 2-4409
, Koplyčia Laidotuvėms NOTARV PUBLIC

Visi šie laidotuvių direktoriai išnuomoja 
automobilius įvairiems reikalams

SUTVARKOMI BIZNIO TAKSAI
rūšių bei jurisdikcijų taksus: fe- 
municipalinius Jungtinėse Valsty-

x DeKALB TAVERN 
VYNAS, LIKERIAI, ALUS 

A. SINUS, sav.
352 Onderdonk Avenue 

Brooklyn, N. Y.

kuris turi teisės praktikuoti bet

Mes sutvarkome įvairių 
deralinius, valstybinius, 
bėse ir užsienyje.
Adv. St. P. Zubavičius,
kuriame Jungtinių Amerikos valstybių teisme, tvarko kny
gas bei rekordus pavieniams biznieriams, partneriams ir 
korporacijoms.
Patarnavimai atliekami ir laiškais. Be to, daromi asmeniš
ki vizitai bet kuriose .įstaigose čia ir užsienyje.
Prašoma kreiptis angliškai ar lietuviškai, o aš suteiksiu 
sąžiningą patarnavimą.

Ill Ainslie Sh-eet, Brooklyn 11, N. Y.
Telefonas: EV. 4-3049

ALLIANCE CRYSTAL COCTAIL BAR
> ,rKazys ir Alvina Buividai . j 
Vienas iš gražiausių kabaretų mieste. Geriausios 

rūšies maistas, įvairiausi gėrimai
DU ORKESTRAI, “FLOOR SHOW” IR ŠOKIAI 

Vakarais muzika prie baro.
80 ST. MARKS PLACE NEW YORK, N. Y.
(8th St. ir 1st Avenue) GRamercy 7-9765

WAGNER THEATER
PASAULINĖ KRONIKA

JAUKI KINO TEATRO SALĖ
Filmos keičiamos penktadieniais visai savaitei

110 WYCKOFF AVE., BROOKLYN, N. Y.
Kasa atidaryta 1 vai. kasdien. Tel. HE 2-26>13

Patogus privažiavimas:
BMT Subway — Canarsic Linija iki DeKalb Ave^ Stot iri.. 7

CAPPIELLO KRAUTUVĖJE
Galite gauti radijo bei televizijos aparatų, šaldy
tuvų, skalbimo mašinų, dulkių siurblių, prosų ra-

• šomųjų mašinėlių, dujomis bei aliejumi kūrena
mų krosnių (gas ranges), lovų, stalų ir kitokių na
mų apyvokos dalykų. ’

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

Visi Brooklyno ir apylinkės lietuviai perka 
krautuvėje.

Cappiello krautuvėje gaunamos lietuviškos

CAPPIELLO KRAUTUVĖ
706 GRAND ST., BROOKLYN

EVergreen 8-7848

r

t-

Cappiello

plokštelės.

NAUJAI ATIDARYTAS

JULIUS’ RESTAURANT
JULIUS DAUGMAUDIS, 

Savininkas
ĮVAIRŪS GĖRIMAI, PIRMOS RŪŠIES MAISTAS

273 GRAND STREET, BROOKLYN 11, N. Y.
EVergreen 4-9533.

JONAS PATAŠIUS
Tedai, laikrodžiai, jų tai
symas, kosmetika ir 

religiniai dalykai.
307 GRAND STREET

Brooklyn, N. Y.

ROEBLING SUPPLY Co.
I. FISHMAN

Mes taisome, viską, . kas priklauso 
gaso pečiams. Parduodame naujus 
geso pečius žemomis kainomis.

Patarnavimas garantuotas.
244 ROEBLING SKREET,

BROOKLYN 11. N. Y. 
Telefonai: EV. 7-5633

UL. 5-0083

A. ANDRIUŠKEVIČIUS
Laikrodininkas

Taisomi laikrodžiai, parduo 
darni laikrodžiai, žiedai 
apyrankiai. auskarai ir t.t.

485 GRAND STREET
Brooklyn 11, N. Y.

(Kay’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 gelb
sti nuo vidurių už
kietėjimo, gerai 
veikia skilvį, pa
ri e d a pašalinti 
dieglius, nereika
lingus pilvo ga- 
zus, paskatina ne- 
kūno organus irveikliuosius 

taip pat naudinga mažakrau- 
jams. Mokslininkai sako, kad 
ajarų šaknys turi šių minera
lų: sulfuro, fosforo ir potasl- 
jaus. Visi šie mineralai reika
lingi žmogaus organizmut A- 
janis galima gerti kaip arbatą, 
taip pat naudinga juos kram
tyti ir seiles ryti. Ajarų šaknys 
$2.50 svaras. Mažiau perkant.
6 uncijos už $1.00.

ALEXANDER’S Cft 
414 West Broadway 

South Boston 27. Mm.

JOHN’S TAVERN
JOHN SAUKUS, Sav. 

217 Avenue B 
Bayonne, N. X

Tel.: 3-4136
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MOTERYS NEBENORI ‘VERGAUTI’
• i v 1 . 1 1 • 1 v,. Tokia antrašte šiame laik-

Senovėje amazones nusiplaudavo dešinę krūtį, kad geriau galėtų šaudyti raštyje buvo paskelbta mote- 

is lanku — Vyrams grėsdavo mirties bausme,, jei jodavo apsižergę arklį straipsnelio nesuspėjau para- 
ir atmesdavo merginos pasipiršimą fyti, nes neturėjau mano pa-

° r r <- ties geriausio vyro (jis miręs),
•^o aš dėl to esu perkrauta fab

riko ir savo namų su vaikais 
darbu. Bet nepadarykite išva
dos, kad tik apie mirusius ge
rai kalbama. Mano vyras tik
rai buvo pats geriausias. Bet 
aš labai bijąu, kad ir mano 
draugė (kaimynė) tą patį ne
parašytų, — kad josios vyras 
irgi yra pats geriausias. Todėl 
aš labai -skubu šitą rašinėlį iš
siųsti. ‘ '

Iš mokyklos suolo , turbūt, 
mes visi atsimenam eilėrašti 
apie mieste paklydusį mamos 
vaiką, kuris gailiai verkė ir_jps 
ieškojo. Kaj žmonės jo paklau
sė, kaip atrodo jo mama ir kuo 
ji vardu, vaikas su didžiausiu 
nuoširdumu ir įsitikinimu at
sakė, kad jo mama ta, kuri yra 
geriausia iš visų. Taip ir kiek
vienai mylinčiai 
žmonai jos 
riausias.

Neseniai 
nius vienos
Anglijoje patiekta vyrams at
sakyti, kuri moteris yra geriau 
šia. Vieno profesoriaus anketa 
buvo išskirta. Jis sakė, kad jo 
žmona yra pati geriausia dėl

r

KOKS YRA IDEALIŠKAS VYRAS?

r
BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

DR. JANINA SNIEŠKA 
(DANTŲ GYDYTOJA) 

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

DR. VACLOVAS PAPROCKAS 
1357 Bushwick Ave.

Ofiso tel. GLenmore 5-3094
Namų tel. GLenmore 3-4445 
(važiuoti Jamaica line- iki

Chauncey St.).

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

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

Sekmadieniais uždaryta

GYVENIMAS
Redaguoja KĘSTUTIS ČERKELIŪNAS

FASK PRANEŠIMAI tynių neturi. LSK rezervinė ko

--------------- —----- -—™

į JOSEPH LACHOWICZ
I BARAS IR RESTORANAS

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

Telefonas: E V., 4-8325? — ---- --- v

buvo išsi veržu - 
užverstas karš-

miesto griuvė-

Prieš 19 šimtmečių mažas 
Pompėjos miestelis, netoli Ne
apolio, kuriame gyveno turtin
gieji romėnai, 
šio Vezuvijaus 
ta lava.

Atkasus šio
sius rado suakmenėjusius gy
ventojus ir juos atpažino, ku
ris vyras ir kuri moteris, iš jų 
paskutiniojo gyvenimo momen 
to laikysenos.

Užpulti staigaus ugnikal
nio išsiveržimo ir nebegalėda
mi pabėgti, vyrai, lig šaukda
mi keršto, iškėlę kumščius į 
viršų pasitiko mirtį atstatę 
krūtines, iškreiptom iš pykčio 
burnom. Moterys, priešingai, 
laukė mirties prisiplakusios 
prie žemės, kad kuo mžfeesnį 
pasipriešinimą sudaryti besi
veržiančiai lavai.

šios dvi laikysenos yra ka
tegoriškai skirtingos (sukili
mas ir paklusnumas). Ir šiuo
se mirties užkluptuose kūnuo
se aiškiai atvaizduojamas tų 
laikų socialinis ir psichologinis 
vyro bei moters gyvenimas. Ka 
da vyras labiau pasižymi kaip 
kariautojas, valdytojas, mote
rys ieško ramybės ir rodo pa
klusnumą.

Ar moteris tikrai yra paklus 
ni? Nevisai. Tik socialinė ap-

Nežinojimas tikros tėvo 
vaiko gyvybės davime,, 
būdavo motinos vaikais, 
būdavo “nereikšmingas”

epokoje atsirado po- 
kada moterys ture-' 
vyrus.

jamos, kaip tikri kariai ir jos visą pasaulį. Skaičiai ir daly- 
laikė už garbę, kad joms dėsi- ’ ' 
nę krūtį nuplaudavo, tam kad 
galėtų geriau įtempti lanką.

Jei tai ir būtų tik legenda 
šios baisios istorijos, nereikia 
manyti, kad ji toli nuo istori
jos realybės.

Senovės Graikijos kroninin- 
kai pasakoja, kad korintietės, 
pagrobtos joniniečių, prisiekė 
keršyti už nužudytus savo vy
rus: 1. Niekad nesėsti prie sta
lo sū savo naujais vyrais? Nie
kad nevadinti juos vyrais, šitą 
uždraudimą jos perdavė ir sa
vo dukterims.

Bet labai charakteringa yra 
istorija vienos čekų amazonės, 
gyvenusios VIII amžiuje, kuri 
vadinosi Wlasta. Taj buvo sar
gybos viršininkė, sudarytos iš 
žiaurių nekaltų merginų, sau
gojusios princesę Lebusa, kuri 
tais laikais valdė Bohemijos 
teritorijas. Princesei mirus, 
Wlasta paėmė valdžią į savo 
rankas ir sukūrė nepriklauso
mą valstybę. Ji pastatė ant Wi- 
dowle kalno, pilį, o paskui kitą, 
kuri vadinosi Diewin, arba “ne 
kaltųjų rūmai,” iš kurių ji su 
savo draugėmis terorizavo apy 
linkę. Ji sumušė Bohemijos ku 
nigaikščio kariuomenę ir išlei
do drakonišką įstatymą, kurio 
trys paskutinieji punktai vy-

^amsudrandė-
1. Draudžiama 

ti ginklus. Grėsė 
mė.

2. Draudžiama 
ant arklio apsižergus. Abi ko
jas turi nuleisti į vieną arklio 
pusę,. UI yra .amazoniškai. 
Gresia mirties bausmė.

c 3. Draudžiama vyrams at
mesti merginos pasipiršimą ir 
atsisakyti su ja apsivesti. Gre-. 
sė mirties bausmė.

Jos valdymo metu, vyrai bu
vo skirti namų ruošos dar
bams, prižiūrėti vaikus, dirbti 
žemę, valdyti jaučius, o mote
rys jodinėjo arkliais ir kariau
davo. Aštuonis metus vyrai iš- mis, yra perpildytas kraujo, 
gyveno Wlastos terorizuojami. įsidūrę adata arba kokiu 
Pagaliau, Bohemijos kunigaik- 
ščiui pavyko nugalėti jos ar
miją. Pasitraukusi į savo rū
mus ir nužudžiusi jzsus belais
vius, ji su savo sargyba vėl iš 
naujo metėsi į kovą, sutikda
ma mirtį.

šiandien moteris jau nebe
gali niekuo skųstis. Visur ji tu
ri lygias teises su vyrais.

Yale universiteto prof. G. 
Murdok neseniai pareiškė: “Ne 
tolimoj- ateity moteris valdys

kai tai parodo”.
Jis įrodinėja, kad JAV prieš 

nepriklausomybės karą buvo 
žymiai mažiau moterų. Po ka
ro, jų skaičius padidėjo. Išsi
gandusios, kad galės likti sen
mergėmis, jaunos merginos 
pradėjo mokytis ir šiandien tu 
rime congresswomen, minist
rus ir kt. Vyriausioji Amerikos 
iždininkė yra moteris Georgia 
Neese Clark, kurios parašą ga
lima rasti ant dolerių.

Moterys šiandien JAV ‘kon
troliuoja 90% visų valstybės 
pajamų ir 53 6% krašto kapi
talo. šitas nuošimtis kasdien 
didėja.

Europiečiai Ameriką jau pri
lygina matriarchatui, kur mo
teris dominuoja, o vyrai atlie
ka sunkius darbus.

Bet 
karūną 
grožiu, 
protu.

amerikietė karalienės 
laimi ne koketavimu, 
bet savo rankomis ir

TUNISE VYRAS UŽ MOTERĮ 
MOKA PAGAL SVARI...

Nežiūrint, kad senovėje tu
nisiečiai turėjo aukštą kultū
rą, šiandien jie yra smarkiai 
atsilikę.

Ten moteris nėra laisva, 
kaip-Europoje ar Amerikoje.

vyrams nėšio
mirties baus-

vyrams . joti

Ji gali išeiti tik tada, kada 
jos veidas būna uždengtas. 
Ruošdamasi ištekėti, ji užsida
ro kambary ir valgo kuo dau
giau: jo yra riebesne, tuoj ji 
sunkesnė ir tuo brangesnė. Nes 
Tunise su&edotinio šeima turi 
mokėti tam tikrą sumą pinigų 
sužiedotinės tėvams.

ir mylimai 
vyras yra pats ge-

perskaičiau davi- 
anketos, kuri buvo

to, kad ji visais atžvilgiais ne
panaši i kitas moteris. Jeigu Ji 
apsirengia, tai visai netaip, 
kaip kitos (nors kitiems ir ne
patinka), jei jis su automobi
liu išvažiuoja iš namų, tai, kiek 
vieną kartą vis kitaip, nors 
kartais išlaužia tvorą, ar su- 
važinėja gėlių darželį, bet vis
gi tai ji, o ne kita, jo žmona ir 
tokia ji jam už visas kitas la
biausiai patinka. Ji įvairi, ne
nuobodi.

Kai aš perskaičiau šitą pro
fesoriaus pareiškimą, drąsiai 
įsitikinau, kad tas profesorius 
yra pats geriausias vyras ir pa
dariau išvadą: kiekvienai my- 
lymai ir mylinčiai moteriai jos 
vyras yra pats geriausias, jei 
jis pats tiki ir moka kitus įti
kinti, kad jo žmona yra pati 
geriausia, gražiausia ir meiliau 
šia (nors tikrovėje būtų 
priešingai). Be abejo, moterys 
už tai nelieka skolingos, jos 
pasistengia būti gražesnėmis 
geresnėmis ir daugiau myli sa
vo vyrą. J. G.

Kita skaitytoja K. B. iš 
Brooklyno rašo, jog jos įsitiki
nimu, ideališkas vyras esąs 
tas, kuris supranta ir gali gy
venimą įvertinti iš pagrindų, 
o ne vien paviršutiniškai, ku
ris turi savyje tvirtą pasitikė
jimą, o ne tuščią pasididžiavi
mą.

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

Woodhaven, L. I.. N. Y.

DR. BLADAS K. VENCIUS
(DANTŲ GYDYTOJAS)

499 Grand Street

DR. A PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS)

V AL ANDOS:
2 — 3 popiet
6 — 8 vakare
Ketvirtadieniais ir Šventad. 
tik susitarus
Tel. Virginia 9-6125

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

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

Tek EVergreen 7-6868
J

DR. A. S. KASHLANSKY
DANTŲ GYDYTOJA

222 West 83 St., kampas Broadway, New York City, N. Y.

AR ŽINOTE, KAD...
Greitai šeimininkės ne

besinaudos gazu. Jau išrasti 
radariniai pečiukai, kurie iš
kepa- vištą, jš vidaus per vieną 
minutę.

£ Mokslininkai išrado būdą 
gaminti dirbtinus kailius, ku
rie nei kiek nesiskiria nuo tų, 
už kuriuos mokama po kelis 
tūkstančius dolerių.

6h. Jąu pradėta gaminti nau

noras dominuoti, padarė ją vi
są laiką skriaudžiama asmeny
be, kuriai nieko kito nebeliko, 
kaip pasiduoti. Tad nereikia 
stebėtis, jei moteris kartais 
jausdavosi bejėgė prieš kai ku
riuos dalykus, kaip tai ugnią- 
kalnį, policiją, šeimininkus • ir 
vyrus.

Bet ne, visada taip buvo. Isto 
rijoje yra pavyzdžių, kada mo
terys pasidarydavo stipresnės 
už vyrus. Ne visada jos rūpino
si vaikų vystyklais, virtuve ir 
kitais namų ruošos darbais.

Mokslininką] nustatė šitaip 
moters gyvenimo evoliuciją.

Pirmoje epokoje buvo mote
rų bendruomenės. Kaip galvi- 

minei, 
rolės 
vaikai 
Tėvas
ir vaikas paveldėdavo motinos 
vardą.

Antroje 
lyandrija, 
davo kelis

Trečioje epokoje buvo parei
ta iš matriachato į patriarcha
tą, tai yra nuo moterų valdžios 
prie vyrų.

Kiek yra teisingi šie moksli
ninkų išvedžiojimai, sunku pa
sakyti, bet galima sutikti su
M. G. Plateau, kad nuo Adomo . - 
ir Ievos laikų moters gyvenimo 
evoliucija nebuvo vienoda. Bu
vo momentų, kada ji viršydavo 
vyrą, arba priešingai jam pa
siduodavo.

Sakysim, geriausias liudiji
mas yra istorinė legenda apie 
amazones.Tai buvo pati didžiau 
šia pergalė kokią moterys turė
jo kada prieš vyrus, šitų ama
zonių vyrai mėgo išeiti kariauti ja nylono rūšis, kuri vadinasi 
su kitomis gentėmis prie Juo
dosios jūros. Moterys prašyda
vo juos pasilikti namuose. Bet 
ne. Vyrai norėjo vesti nepri
klausomą gyvenimą. Supyku- 
sios, kad jos nesukelia jokio 
intereso savo vyrų širdyse, kar 
tą išžudė visus iki vieno savo 
krašto vyrus, išsirinko karalie
nę ir pakeitė visus senuosius 
įstatymus. Jos galėdavo, kada 
joms patikdavo, pasiimti vyrus, 
iš svetimos gentės, su sąlyga, 
nesusirišti ilgam laikui. Ir ka
da jausdavo savo fantaziją pa
tenkinusios, išvarydavo arba 
nužudydavo. Aišku .pasitaiky
davo, kad jos likdavo nesčios: 
jei gimdavo mergaitė, augin
davo, jei sūnus, nužudydavo.
Mergaitės buvo žiauriai auklė-

orlon. Ji švelnesnė už šilką, šil
tesnė už vilną, nepermerkiama • 
ir atspari visokiems parazi
tams. Lengvai mazgojama, glos 
tomą ir neužsiliepsnoja nuo ci
garetės.

£ Greit nesimazgosime su 
muilu. Mokslininkai padarė at
radimus, jog nebereikės mui
linti ir daiktai bus švarūs nuo 
prisilietimo.

BOSTON BAKING CO
J. Tamošauskas

8

Lietuviška duona Ir 
pyragaičiai

Pristatoma į namus 
ir krautuves

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

J

i

86-™ . ST. CASINO TEATRAS
210 East 86th Street ™į„'S t™

Nuo vasario 22 iki 28 d.
PIRMĄ KARTĄ AMERIKOJE

KEIN WORT VON LIEBE
su Franziska Kinz. Otto Wernicke. Winnie Markus, Elfriede Datzig, 
Paul Dahlke, Hans Olden? Herman Brix

DIE KELLNERIN ANNA ■> *
Margit Symo, Rich. Romonowsky. Ellen Schwanneke. Rok Wanka 

Rermann Schaufuss. Erich Fiedler
NAUJAUSIA SAVAITES APŽVALGA.
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BŪKIT SVEIKI
AUKŠTAS KRAUJO SPAUDIMAS

Visas žmogaus kūnas, su mažomis išimti- 
Tai pastebime, 

nors kitu smailiu 
Bet kraujas kūne netelkšo

kaip vanduo baloje. Jis visuomet sruvena, nuo 
širdies vaikščioja .po visą kūną, nelyginant 
srauni upė, kuri savo mažomis šakomis, upe
liais, paskleidžia vandenį po didelius plotus. 
Be kraujo tekėjimo, arba, kaip dažnai vadina
me jo cirkuliacijos, žmogaus gyvybės palaiky
mas būtų visiškai neįmanomas. Mat, kraujo 
vyriausias uždavinys yra pristatyti maistą vi
siems kūno audiniams ir pašalinti išdėvėtas, 
jau nereikalingas, medžiagas. Taipgi kraujo 
cirkuliacija vaidina svarbią rolę, išlaikydama 
kūne vienodą pastovią temperatūrą.

Apskaičiuojama, kad kiekvienas žmogus 
kraujo normaliai turi savyje apie dvyliktą sa
vo svorio.

Dabar pažvelkime, kodėl kraujas teka, 
cirkuliuoja, o nestovi vietoje, širdies nuolatinis 
veikimas yra centrinė jėga, kuri tą funkciją 
atlieka, širdis, galima sakyti, yra ta pompa, 
kuri savo automatiška komplikuota veikla pa
laiko kraują nuolatiniame judėjime.

Jei kartais širdies normalus veikimas pa
krinka, tai ir kraujo cirkuliacija susitrukdo. 
Todėl sveika, stipri širdis yra neišpasakytos 
svarbos. Bet tai dar neviskas, iš širdies išeina 
'eilė kraujagyslių, arterijų ir venų, dar kitaip 
vadinamų — kraujo latakų, kurie, skaldyda- 
miesi po kūną, skaidosi vis į mažesnes šaku
tes, ikį pagaliau baigiasi mažutėmis krauja
gyslėmis, vadinamomis kapiliarais, vos akimis 
įmatomais. Iš tų kapiliarų kraujas grįžta at
gal į širdį kitokios rūšies kraujagyslėmis, va
dinamomis venomis. Tai tokiu būdu mūsų 
kraujas teka kūjw4H£ esame gyvi.

Iš patyrimo yra visiems žinoma, kad įsi
pjovus bėga kraujas.Kartais jis sunkiasi pa
mažu, o kartais švirkšte švirkščla. Tai parei
na nuo spaudimo, esančio kraujagyslių viduje. 
Bendrai imant, arterijose spaudimas visuomet 
esti aukštesnis, negu venose. Užtat iš pirmųjų 
kraujas veržiasi kur kas didesne jėga, negu iš 
pastarųjų ir todėl iš pirmųjų yra didelis krau
joplūdžio pavojus. Tai labai gerai žino gydy
tojai, o ypač chirurgai, kurie daro operacijas, 
reikalaujančias net didesniųjų arterijų piūvio.

Gamta yra taip sklandžiai sutvarkiusi cir
kuliacijos sistemą, lead kraujas pasiekia visas 
reikiamas kūno dalis, širdies pompavimo jėga 
kaip tik pagamina kraujo spaudimą arterijų

I)r. S. Biežū
Viduje, o arterijų elastiškos sienelės leidžia 
kraują cirkuliuoti reguliariomis bangomis.

Kraujo spaudimas normaliose sąlygose nė
ra vienodas. Jis įvairuoja, kartais net žymiu 
laipsniu, pagal žmogaus amžių, jo protinę nuo-

Visa tai yra pilnai normalu ir nesudaro jokio 
pavojaus.

Kiekvienas smarkesnis susijaudinimas, 
sunkus fizinis darbas arba šiaip kokia rimtes
nė staigmena viso kūno verkimo tempą gerokai 
pagreitina, kas iš savo eilės pareikalauja stai
giai didesnės energijos išlaikyti lygsvarai. Čia 
širdis automatiškai ateina į pagalbą, paska- 

• -tindama kraujo pristatymą dažniausiai .padi
dėjusiu kraujo spaudimu, nes tutrpagreitėja jo 
srovė, kad pagelbsti išlaikyti kūno funkcijas 
normaliai ir neleidžia jam sugniužti.

Kraujo spaudimas dažniausiai pareina nuo 
žmogaus gyvenimo aplinkybių. Amžius taipgi 
turi savotiškos įtakos. Jauno žmogaus krau
jo spaudimas visados esti' žemas, bet jam 
augant, bręstant, kraujo spaudimas proporcin
gai metams kyla, šis įvairavimas, ligi neišeina 
iš ribų, laikomas normaliu ir reikalingu išlai- 

■kyti lygsvarai.
Apytikriai apskaičiuojama, kad vyrai, su

laukę 40 metų ir daugiau, turi apie 50 nuošim
čių pakilusi kraujo spaudimą. Moterys gi net 
iki 60 nuošimčių. Kitaip sakant, išeitų, kad 
pusė žmonių, išgyvenusių 40 metų, turi rimtą 
ligą mažesniame ar didesniame laipsnyje.

šitie santykiai, žmonėms senstant, žymiai 
didėja taip, kad sulaukus 70 ar daugiau metų, 
pas vyrus kraujo spaudimas siekia net tris 
ketvirtadalius, o pas moteris — keturis penk
tadalius. Čia kažkaip moteris turi irgi pirme
nybę, nors ji čia ir nelinkfetina.

širdis, kaip žinome, yra centrinė jėga, 
pompuojanti visą kraują ir ji, kaip tokia, turi 
apribotų išgalių, kurioms išsisėmus, ji nustoja 
veikusi. Taigi, jei iš jos reikalaujama mažiau 
darbo, tai ji gali ilgiau veikti, o jei jai kartais 
prisieina sunkiau dirbti, negu normaliai, tat, 
aiškus dalykas, jog ji greičiau ir išsidėvi ir tuo 
žmogaus amžių sutrumpina.

Kada kraujo spaudimas arterijose kyla, 
tai reiškia, jog širdis esti priversta kur kas 
sunkiau dirbti, norėdama palaikyti cirkuliaci
ją lygsvaroje. Kitaip — įvyktų rimtas pakri
kimas.

Dėl aukšto kraujo spaudimo kasmet miršta 
kone 200,000 asmenų, paprastai įregistruojamų 
nuo bendrų širdies ligų. Aukšto kraujo spau
dimo mirtingumas praneša, vėžio ir vaikų pa
ralyžiaus mirtingumą, sudėtą krūvon.

r

340 GRAND STREET, BROOKLYN 11, N. Y

r

iRESTORANAS IR

DR. ANNA MESSING i *
Gydomoji kosmetika

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

Kalba prancūziškai, lenkLškai, vokiškai ir rusiškai.
130 West 57th St., New York City, N. Y. TeL PL 7-1282

Mokslus
128 E. 86th ST.,

Virs Lexington Ave. požeminio 
visur. Atskiri laukimo kambariai

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

MĖSOS KRAUTUVĖ
J. MIRONAS, Sav. CH. AIMONTAS, Vedėjas

• Mūsų firma be vardo, už tai mūsų

i

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. 

baigęs Europoje •
NEW YORK CITY 

traukinio stoties. Lengva privažiuoti ii 
vyrams ir moteriai*.

BRETOCOL POWDERS ir SYR. BRETOCOL
Geriausi vaistai nuo slogos ir kosulio.Bretocol Powders — 50 c. Syr Bre- 

: tocol - 3 uncijos 50 <... 8 unc ijos $1.00. =
Brooklyno lietuviai kreipiasi Į

A. D’ONOFRIO’S PHARMACY
500 Grand St. (Union avė k.) Brooklyn, N. Y.

Užsisakant per paštą kreiptis: 2812 Cortelyou Rd., Brooklyn. N. Y.

POVBLANSKU BARAS IR RESTORANAS

ĮVAIRŪS GĖRYMAI IR VALGIAI 
LIETUVIS VIRĖJAS, LIETUVIS BARTENDERIS 
31 So. 3rd St, Brooklyn 11, N. Y. 

Telefonas EV. <8719

ALBERTS
ALBERT ELICE, Sav. įsteigta 1920 m.

Didžiausias įvairių baldą ižpardavima*
Miegamųjų ir gyvenamų kambarių baldai. Valgomųjų 

kambarių baldai ir kiti rakandaL

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

246-48-50-52-54-56 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y.
Telefonas EV.

MALONI VIETA SUSITIKTI PO DARBO

RESTORANAS IR BARAS
' ĮVAIRUS G6RYMAI IR UŽKANDŽIAI

Savininkas — mūsų tautietis GEORGE RACHUN
MORGAN AVĖ. ir HARRISON PLACE, BROOKLYN, N. Y

Telefonas: HY 7-9758

ALBRECHT & KOELBER
MĖSOS URMO PARDAVIMAS

197 NORTH 6th ST„ BROOKLYN 11, N. Y.
EVergreen 8-6322

i i

Laikinasis JAV ir Kanados 
Lietuvių Fizinio Auklėjimo ir 
Sporto Komitetas, išrinktas 
1951 m. spalio 28 d. Toronte ir 
gruodžio 30 d. posėdžiavęs Chi
cago j e, yra paskelbęs praneši
mų, kuriuos prašo atspausdin
ti Sporto gyvenime.

Pranešime Nr. 2 rašoma: 
“Laik. FASK, dėl sėkmingesnio 
tarpusavio informavimosi, su
sijusio su ruošiamu JAV ir Ka
nados lietuvių sporto klubų at
stovų ir sporto darbuotojų su
važiavimu ir su Il-sios JAV ir 
Kanados lietuvių sporto žaidy
nėmis Clevelande, prašo visus 
sporto klubus ir pavienius spor 
tininkus bei sporto darbuoto
jus pranešti savo adresus.

Laik. komiteto adresas yra: 
Algirdas Bielskus, 776 E. 91st 
St., Cleveland 8, Ohio, USA

Laik.’ komitetas nesiima jo
kios atsakomybės dėl neužsire
gistravusių sporto klubų ir^pąx^ 
vienių asmenų nepainforma- 
vimo.’’

Pranešimas. Nr. 3 skamba 
taip: “Laikinasis JAV ir Ka
nados Lietuvių FASK, turėda
mas dėmesyje, kad dideli ats
tumai tarp lietuviškų kolonijų 
šiaurės Amerikos kontinente 
gyvesnį tarpusavio sportinį 
bendradarbiavimą daro sun
kiai beįmąnomą, nutarė laiki
nai įkurti tris sporto apygar
das: I-ją — Chicagos, su cent-

manda žaidžia pirmąsias rung 
tynęs dėl Dr. Manning Sup. 
Priešininkas — Swiss rezervi
nė, pernykštis šios taurės lai
mėtojas. Rungtynės įvyks Arc
tic Ovai. Pradžia 12:45 vai. Po 
to, ten pat įvyks kitas taurės 
žaidimas tarp, Brooklyno 
Wanderers (DAFB lyga) ir 
Warszaw (National lyga). 
ŠACHMATININKAI

Vasario 15 d. LAK patalpose 
buvo tęsiamos New Yorko lie
tuvių šachmatininkų pirmeny
bės. Pasekmės: Dėdinas - Mil- 
čius 1-0, Trojanas - Dėdinas 1- 
0, Staknys - Merkevičius 1-0, 
Vilpišauskas - Trojanas 1-0. 
Likę partijos bus žaidžiamos 
vasario 22 d. ir paskutinis ra
tas — vasario 29 d.

Dėl korektūros. Praeito nr. 
Sporto Gyvenime liko keletas 
nesmagių korektūros klaidų. 
Ypatingai apgailestautina, jog 
apdarkytos dvejos pavardės. 

"Vietoj vicekonsulas V. Stašins
kas surinkta ir palikta “V. Sta- 
šinskis” ir vietoj Staknys (šach 
matininkas) skaitėme “Sta
nys”. Be to, vietoj nriešinin- 
kai surinkta “priešai” (sporte 
nėra priešų!), vietoj įprastinį 
skaitėme- “prastinti” ir šach
matininkų lentelėj praleista 
Milčiaus pavardė, kuris iš 9 
partijų yra surinkęs 5 tšk.

I” ■ ------- ------- ----------------------------- ==!--------------------- -

BAKING, Inc.
i A— GERIAUSIA DUONA

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

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

--------
—■'■■į. ■ Įi .i —g

LEONA’S BAR & RESTAURANT i

Jau 10 metų, kai visi klauso

“LIETUVOS ATSIMINIMŲ” 
radijo valandų,

kurios yra transliuojamos šeštadieniai* nuo 4,45 iki 53® va
landos iš stoties WEVD (1330 klc. — 5000 W).

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

LAIŠKAI
ru Chicagoje, apimančią Chi
cagos, Detroito, Clevlando ir 
kitas JAV viduryje esančias lie 
tuvių kolonijas, II-ją New 
Yorko, su centru Brooklyne, 
apimančią Atlanto pakraštyje 
ir JAV rytuose išsimėčiusias 
lietuvių kolonijas ir Hl-ją — 
Kanados, su centru Toronte.

Pamatiniai sporto apygardų 
tikslai yra: ruošti apygardų

prižiūrėti gyvuojančių 
skatinti 

puošė

pirmenybes ir kitokio pobūdžio 
žaidynes ivairiose sporto ša- 
kose, 
sporto klubų veiklą,
naujų klubų .steigimą 
lėti sportinę propagandą' ir pa
laikyti administracinį ryšį su 
Laik. FASK.

Apygardos vadovjbe^ sudaru 
apygardos komitetas, k’urib 
pirmininkas yra skiriamas 
Laik. FASK-o, .o kitus narius 
sudaro apygardoje veikiančių
jų sporto ’klubų įgalioti atsto
vai (po vieną iš klubo).

Sporto apygardų kadencija 
automatiškai pasibaigia kartu 
su Laik. FASK kadencija už- 
sibaigimu.

Apie susiorganizavusias spor 
to apygardas greitu laiku bus

Taip baigiamas pranešimas 
Nr. 3. Kitame pranešime, kuris 
atžymėtas 4 n r., skelbiama 
apie Il-sias JAV ir Kanados 
Lietuvių Sporto žaidynes, ku
rios numatomos gegužės 30, 31 
ir birželio 1 d. d. Clevelande. 
šį pranešimą atspausdinsime 
kitą savaitę.
LASK — PASSAIC 9—1

Vasario 17 New Yorko LSK 
vienuolikė laimėjo DAFB lygos 
kL pirmenybių rungtynes prieš 
Sportfreunde Passaic 9-1 (6-0). 
Pulaski aikštė buvo apgailėti
nai pažliugusi, be to, nepasiro
dė nė skirtasis1 teisėjas, tad 
mūsiškiai buvo suabejoję,* ar 
bus žaidžiama. Pagaliau sutar 
ta rungtynes pravesti ir .joms 
teisėjavo lietuvis Volskis tik ką 
baigęs švilpauti rezervinėms 
komandoms (Passaic II įveikė

(Atkelta iš 5 pusi.)
Aš savo laiške rašiau ne apie 

1916 metų visuotinį seimą (jis 
turėjo visai kitą tikslą ir dva
sią) bet apie 1906 metų seimą 
įvykusį Philadelphijoje. Tą 
pirmą Amerikos lietuvių visuo
tinį seimą (1906 m,).-_.prjyertė 
šaukti mūsų laikų veikėjų ne
santaika. Buvo ginčijamasi, 
kam siųsti aukas — revoliuci-
jos reikalams, Lietuvos laisvi- 
nimo kovai, Kapsukui, ar -Liz
deikai (Aug. Janulaičiui). Dr. 
J. šliupas su savo draugais ta
da rėmė Kapsuką, o mano pa
žiūrų žmonės — Lizdeiką.- Dr. 
šliupas šiuo atveju buvo ne- 
perkalbamas. Spaudoje prasi- 

.jiflėjoilabab oešvari^ asmeniško 
ppbūdžio, polemika. Todėl ir 
tašiau, kad tik visuotinis sei
mas intelektualus atvėsino.

Kapsuko, kaip nerimto žmo
gaus, socialdemokratų partijos 
vadovybė neįsileido. Todėl jis, 
keršydamas, suorganizavo sa
vo partiją, iš kurios vėliau iš
sivystė plėšikai, eksropriato- 
riai, degtinės monopolių krau
tuvių daužytojai, giltiniečiai ir 
t. t. Pats Kapsukas agitavo sa-

SCHOLES
LIETUVIŠKA

vo šalininkus plėšikauti... Da-_ 
bar štai p. Karpius rašo apie 
tuos “monopolių daužytojus,” 
nė vieno jų neįvardindamas. 
Aš tebelaukiu, kada p. Karpius 
malonės Juos įvardinti. Ko jis 
tyli?

Beje? argi jau Lozoraitis yra 
toks menkutis, kad jam reika-

------linga tokia didelė “talka.” Man 
rodos, jei aš pats savęs nega
lėčiau apginti, negalėčiau įro
dyti, kad aš toks esu arba tu
riu būti, tai jau tikrai tos tal
kos nepriimčiau.

Užteks. Laiške visko neišsi
kalbėsi. Pagaliau, argi Tu ma
nęs paklausysi?

Tavo
J. V. Grinius

Po purvą manevruoti geriau 
vyko mūsiškiams ir taip, vie
toj lauktos įtemptos dvikovės,
kiek pasekmė byloja, buvo aiš
kiai vienšališkas žaidimas. Ado 
mavičius įskėlė penkios gaba
lus, Kalašinskas — tris ir dar 
vieną pridėjo Gražys. Du įvar
čius Adomavičius susmaigstė 
iš baudinių.

Po šių, sekmadienį vieninte
lių DAFB lygos kl. rungtynių, 
Lietuvių SK ir toliau pirmau
ja (15 r., 28 tšk., 84-18 iv.). To
liau: 2. Minerva (16 r., 25 tšk., 
49-25 |v.), 3 Magyar SC (17 r., 
25 tšk., 56-28 <įv.), 4 Sportfr. 
Pasšaic (15 r., 23 tšk., 64-31 iv.) 
ir kt.

Lietuvių SK dar yra likę žais 
ti devynios pirmenybių rung
tynės ir atrodo, kad neilgai 
teks laukti, kol mūsiškių akty
vas peržengs šimtą įvarčių. 
SEKMADIENĮ FUTBOLAS

Sekmadieni, vasario 24 d., 
LSK pirmoji vienuolikė rung-

Ir

JOSEPH VASTUNAS 
Real Estate & Insurance 

Paskolos namams 
1008 Gates Avenue 

Brooklyn, N. Y. 
GLenmore 5-7285

R A I. P II K R C C H 

FOTOGRAFAS 
65-23 Grand Avenue 

Maspeth, N. Y.

: THOMAS MATAS !
j' 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.

2-9586

VISI KVIEČIAMI
1883 MADISON STREET,
(Prie Forest Ave. stoties)

Tel: E V.

WINTER GARDEN TAVERN,
VYTAUTAS BELECKAS, savininkas

BARAS, RESTORANAS, DIDELĖ SALĖ SUSIRINKIMAMS 
VESTUVĖMS IR KITOKIOMS PUOTOMS

ATSILANKYTI
BROOKLYN 27, N. Y.

(RIDGEWOOD)

Lietuviai advokatai
ST. BREDIS, JR.

197 Havemeyer Street, 
BROOKLYN 11. N. Y.

EVergreen 7-9394

WM. J. DRAKE 
(DRAGŪNAS) 

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

JAmaica 3-7722

•

ALFRED J. WENTZ 
225 S. 4th Street, .

BROOKLYN.il. N. Y. 
EVergreen 7-8067

ANTHONY J. WESLAN 
(VIŽLANSKAS) 

16 Court Street, 
BROOKLYN. N. Y. 

MAin 5-1260

i

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

EVergreen 4-9414

LIETUVIŲ RADIJO PROGRAMA
JUOZAS GINKUS, VEDĖJAS

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

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

W. J. DOWNER 
Pirmas lietuvis ’ vaistinin

kas Amerikoje. 
229 BEDFORD AVE„ 
Brooklyn 11, N. Y.

Tel Virginia 9-3112

Matthew Mažeika
Gėlės priistatomos i bet kurią 

pasaulio vietą.
8015 JAMAICA AVE., WOODHAVEN 21, N. Y

(Skersai nuo Haven teatro)

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

i.

Telefonas: EVergreen 7-7411
KLEEN KOL COAL CO.

LISAUSKO ANGLIŲ KOMPANIJA
Anglys, Coke ir Aliejus

496 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
Gyvenamoji vietai ? ;

65-43 Grand Ave., TWining 4-8087 Masįpeth, N. Y. 
Telefonuoti po 5 vai. vakarais

PHILIP BENDER
AVALINĖS KRAUTUVĖ

Mūsų krautuvėje' galima gauti batų, 
tinkamų visiems keturiems metų sezonams.

Lietuviams ypač gerai žinoma...
' __ mūsų avalinės kokybė.

245-247 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y
Telefonas: E V. 7-2043

4T •

t

Paminklai
J0S BERM EL 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. DAsenport 6-2393 DAvenport 6-2633

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAIi

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

KOPLYČIA LAIDOTUVĖMS 
Telefonas, EVergreen 8-9770

STEPHEN AROMISKIS
(ARMAKAUSKAS)

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

MATHEW P. BALLAS FUNERAL HOME 
MATHEW P. BALLAS, 

Direktorius 
660 GRAND STREET, 
Tel. STagg 2-5043

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

NOTARY PUBLIC

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

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

ŠHAUNS FUNERAL HOME
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

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

ROGERS FUNERAL HOME
P. RADZEVIČIUS, Direktorius 

Telefonas. STagg 2-4409
, Koplyčia Laidotuvėms NOTARV PUBLIC

Visi šie laidotuvių direktoriai išnuomoja 
automobilius įvairiems reikalams

SUTVARKOMI BIZNIO TAKSAI
rūšių bei jurisdikcijų taksus: fe- 
municipalinius Jungtinėse Valsty-

x DeKALB TAVERN 
VYNAS, LIKERIAI, ALUS 

A. SINUS, sav.
352 Onderdonk Avenue 

Brooklyn, N. Y.

kuris turi teisės praktikuoti bet

Mes sutvarkome įvairių 
deralinius, valstybinius, 
bėse ir užsienyje.
Adv. St. P. Zubavičius,
kuriame Jungtinių Amerikos valstybių teisme, tvarko kny
gas bei rekordus pavieniams biznieriams, partneriams ir 
korporacijoms.
Patarnavimai atliekami ir laiškais. Be to, daromi asmeniš
ki vizitai bet kuriose .įstaigose čia ir užsienyje.
Prašoma kreiptis angliškai ar lietuviškai, o aš suteiksiu 
sąžiningą patarnavimą.

Ill Ainslie Sh-eet, Brooklyn 11, N. Y.
Telefonas: EV. 4-3049

ALLIANCE CRYSTAL COCTAIL BAR
> ,rKazys ir Alvina Buividai . j 
Vienas iš gražiausių kabaretų mieste. Geriausios 

rūšies maistas, įvairiausi gėrimai
DU ORKESTRAI, “FLOOR SHOW” IR ŠOKIAI 

Vakarais muzika prie baro.
80 ST. MARKS PLACE NEW YORK, N. Y.
(8th St. ir 1st Avenue) GRamercy 7-9765

WAGNER THEATER
PASAULINĖ KRONIKA

JAUKI KINO TEATRO SALĖ
Filmos keičiamos penktadieniais visai savaitei

110 WYCKOFF AVE., BROOKLYN, N. Y.
Kasa atidaryta 1 vai. kasdien. Tel. HE 2-26>13

Patogus privažiavimas:
BMT Subway — Canarsic Linija iki DeKalb Ave^ Stot iri.. 7

CAPPIELLO KRAUTUVĖJE
Galite gauti radijo bei televizijos aparatų, šaldy
tuvų, skalbimo mašinų, dulkių siurblių, prosų ra-

• šomųjų mašinėlių, dujomis bei aliejumi kūrena
mų krosnių (gas ranges), lovų, stalų ir kitokių na
mų apyvokos dalykų. ’

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

Visi Brooklyno ir apylinkės lietuviai perka 
krautuvėje.

Cappiello krautuvėje gaunamos lietuviškos

CAPPIELLO KRAUTUVĖ
706 GRAND ST., BROOKLYN

EVergreen 8-7848

r

t-

Cappiello

plokštelės.

NAUJAI ATIDARYTAS

JULIUS’ RESTAURANT
JULIUS DAUGMAUDIS, 

Savininkas
ĮVAIRŪS GĖRIMAI, PIRMOS RŪŠIES MAISTAS

273 GRAND STREET, BROOKLYN 11, N. Y.
EVergreen 4-9533.

JONAS PATAŠIUS
Tedai, laikrodžiai, jų tai
symas, kosmetika ir 

religiniai dalykai.
307 GRAND STREET

Brooklyn, N. Y.

ROEBLING SUPPLY Co.
I. FISHMAN

Mes taisome, viską, . kas priklauso 
gaso pečiams. Parduodame naujus 
geso pečius žemomis kainomis.

Patarnavimas garantuotas.
244 ROEBLING SKREET,

BROOKLYN 11. N. Y. 
Telefonai: EV. 7-5633

UL. 5-0083

A. ANDRIUŠKEVIČIUS
Laikrodininkas

Taisomi laikrodžiai, parduo 
darni laikrodžiai, žiedai 
apyrankiai. auskarai ir t.t.

485 GRAND STREET
Brooklyn 11, N. Y.

(Kay’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 gelb
sti nuo vidurių už
kietėjimo, gerai 
veikia skilvį, pa
ri e d a pašalinti 
dieglius, nereika
lingus pilvo ga- 
zus, paskatina ne- 
kūno organus irveikliuosius 

taip pat naudinga mažakrau- 
jams. Mokslininkai sako, kad 
ajarų šaknys turi šių minera
lų: sulfuro, fosforo ir potasl- 
jaus. Visi šie mineralai reika
lingi žmogaus organizmut A- 
janis galima gerti kaip arbatą, 
taip pat naudinga juos kram
tyti ir seiles ryti. Ajarų šaknys 
$2.50 svaras. Mažiau perkant.
6 uncijos už $1.00.

ALEXANDER’S Cft 
414 West Broadway 

South Boston 27. Mm.

JOHN’S TAVERN
JOHN SAUKUS, Sav. 

217 Avenue B 
Bayonne, N. X

Tel.: 3-4136

-P-



PRAMOGOSJR
SUSIRINKIMAI

Vasario 22 d., penktadienį, 6 Fasolino Memorials
Paimto GRAŽIAI PAMINĖJO VASARIO 16-ta

Vasario šešioliktosios minė
jimas New Yorke praėjo perei
tą sekmadienį su dideliu pasi
sekimu ir giliu susikaupimu.

Į Webster Hall buvo suva
žiavę iš viso plačiojo New Yor
ko lietuviai. *

New Yorko Lietuvių Tarybos 
pirmininkas P. Mikalauskas 
atidarė ši minėjimą, pakvies-

kalbėti Gen.
J. Budrį, ku-

PADĖKA

redakci- 
Italijos, 
grįžti į 
vidurį.

Prof. J. Kaminskas, VLIKo 
narys, buvo nuvykęs į Kanadą 
aplankyti lietuvių kolonijas.

P. Grigaitis, Naujienų .redak 
tprius, grįždamas iš Washing
ton©, buvo sustojęs New Yorke.

M. Kižytė, LAICo direktorė, 
su ALT centro valdyba lankėsi 
Washingtone.

V. Pušnikaitė ir R. Matulytė 
šią savaitę išskrido į Kanadą, 
St. Agathe-des-Monts, žiemos 
sporto rezortą.

Al. Urbelis, plaukiojąs Ame
rikos laivais, atsiuntė 
jai pasveikinimą iš 
Livorno uosto, žada 
New Yorką apie kovo

A. Velečkis buvo atvykęs iš 
Bridgeport, Conn, ir dalyvavo 
New Yorke suruoštame Vasa
rio 16 minėjime.

Vyt. Sirvydas, JAV imigraci
jos inspektorius, buvęs Vieny
bės redaktorius, tarnybos rei
kalais buvo atvykęs iš Montre
al© ir ta proga lankėsi 'mūsų 
įstaigoje.

P. Venis, mūsų laikraščio 
skaitytojas ir rėmėjas, šiomis 
dienomis persikėlė gyventi į 
Woodhaven, N. Y., kur jis nu
sipirko gražų namą.

Vincė Jonuškaitė paskutiniu 
laiku daug kur kviečiama dai
nuoti. Turėjo didelį ’pasiseki
mą Newarko ir New Yorko Lie
tuvių Tarybos suruoštuose Va
sario 16 minėjimuose.

J. Šušinienė-Rajauskaitė pa
kviesta į Chicago akompanuo
ti operos solistei I. Motiekai
tienės koncertui.

damas pirmuoju 
Lietuvos Konsulą 
ris susirinkusiems perdavė Lie
tuvos Pasiuntinio Washing:o- 
ne P. Zadeikio sveikinimą.

Po ji kalbėjo adv. Pauliu.s- 
Paulauskas, J. Audėnas, J. Tys- 
liava ir kongreso atstovė Edna 
F. Kelly ir pagaliau publika: 
buvo perstatyti svarbiausieji 
to vakaro kalbėtojai, neseniai 
atvykę iš Lietuvos žvejai.

Jaunasis Edmundas Paulaus 
kas, kiek susijaudinęs prieš to
kią skaitlingą publiką, padė
kojęs už suteiktą paramą pa
niekti Ameriką, perdavė pa
vergtosios Lietuvos SOS šauks
mą.

Laivo kapitonas Lionginas 
Kublickas kiek platesniais žo
džiais perdavė sveikinimus iš 
Lietuvos.

Artimiausiu laiku New. ^or- 
ke žadama suruošti specialų
mitingą, kuriame visi trys pa- —

Išnuomojamas naujai 
montuotas butas ir kambarys 

.prie Bushwick parko, arti su
sisiekimo linijų. Kreiptis 22 
Irving Ave., Apt. 2 arba 7 (Įė
jimas iš Jefferson St.), Brook
lyne. ?
REIKALINGAS, inžinieriaus 
šeimai (2. asm.), 3-4 kambarių 
butas. Iki $60, Skambinti 6-8 
vai. vakaro. GLenmore 6-4843.

estų 
vasa- 

pirmame 
magistro

ESTAI PAMINĖJO 
VASARIO 16 ŠVENTŲ

New Yorke Išūžiamas 
laikraštis Esti Sona savo 
rio 16 d. numerio 
puslapy patalpino
Jaan Saar’o straipsnį “Lietu
ves respublikai 34 metai.” 
Straipsny su dideliu palanku
mu aprašyta Lietuvos istorijos 
raida ir lietuvių dabartinė ko
va už nepriklausomybę. Straip
snį puošia didelė Lietuvps Dip
lomatijos šefo min. St. Lozo
raičio nuotrauka.

Vasario 16 d. per Voice of 
America radiją estiškai kaibė- 
,o poetas ir meno istorikas 
Aleksis Rannit. Jo kalba, skir
ta Lietuvos Nepriklausomybės 
šventei, buvo 2 kart transliuo
jama pavergtosios Estijos gy
ventojams bei užsienio estams.

NAUJAKURIAMS 
PIRMENYBĖ

O. Pocienės, Newark

dukters, kuriai duotas Yvonne 
Diane vardas.

M. Strumskienė sugrįžo iš 
Floridos, gražiai praleidusi ato

Al. Valužis, iš Miami, Fla. 
persikėlė atgal gyventi į Brook 
lyną.

P. Juknys, LSK biznio -reika
lų vedėjas, praneša, jog gegu
žės pradžioje ruošiaihas dide
lis sportininkų vakaras.

P. Katinas;- ’senas Vienybės 
skaitytojas gyv. 402 S/'3rd’SC 
Brooklyne, šiuo metu atosto
gauja. .

Izis Bidermanas, gimęs Lie-

nęs Prancūzijoje, su 4 garsiais 
prancūzų fotografais-yra išsta 
tęs savo darbus New Yorke > 
Moderniškojo Meno Muziejuje, 
U W. 53rd St.

V. Žukauskas, sėkmingai pa
sirodęs Chicagoj suruoštame 
koncerte, sugrįžęs į New Yor- 
ką, dalivavo Cliffside Vasario 
16 minėjime.

Aleksandras Kačanauskas, 
Aitvarų kvarteto ir Rūtos ra
dijo choro vadovas, kviečiamas 
vadovauti didžiuliam Detroit, 
Mich., radijo chorui, kurį iki 
šiol vedė muz. Budriūnas.

Gabijos knygyno ir spaustu
vės telefonas, persikėlus į nau
ją vietą 335 Union Avė. (kitoj 
pusėj gatvės bu v. patalpų), li
ko tas pats: EVergreen 8-6163.

J. Matulaitienės vadovauja-
mas Brooklyno lietuvių tauti- 

v nių šokių grupė vasario 2 d. iš- 
pilji programą tarptautinia
me šokių vakare kurį suorga
nizavo The Cosmopolitan Folk 
Dance Group New Yorke.

MIRĖ
Vasario 15 d. mirė žinomas 

New Britaino lietuvių veikėjas 
C. Kazlauskas, 80 metų am
žiaus. Velionis sirgo apie šešias 
savaites.

Giliame nubudime paliko 3 
dukteris — vyriausioji Ieva 
Trečiokienė iš Newark. N. J. 
Ona Lawson, Irena Jučikonie- 
nė, ir du sūnūs Jonas ir Vin
cas Kazlauskai ir 8 anūkus.

Velionis C. Kazlauskas į A- 
meriką atvyko prieš 56 metus, 
visą laiką išgyveno Connecti
cut ir buvo artimas Vienybės 
bičiulis ir skaitytojas. Vieny
bės Redakcija ir Administracija 
reiškia gilią užuojautą liku
si cm šeimos nariams.

vai. 30 min. Alliance Hall, 195 
Grand St. New Yorko lietuviai 
studentai rengia vakarą. Pro
gramoje be kitų dalyvauja ir 
V. Žukauskas, šokiams 
Macelio orkestras.

Savininkas
Biznio vedėjas.

STILIAUS PAMINKLAI
IR STATULOS.

gros

Povi-
158

Vasario 23 d. 7 vai. E. 
lanskienės svetainėje, 
Grand St. Brooklyne, Lietuvių 
Inžinierių - Architektu Sąjun
gos New Yorko skyrius šaukia 
metinį susirinkimą.

Vasario 24 d. 5 vai. Kasmo- 
čiaus salėje, 91 Steamboat Rd., 
Great Neck L. I. SLA 234 kp. 
ruošia koncertą, prakalbų ir 
šokių vakarą su žymiais kal
bėtojais ir įdomia programa.

Vasario 24 d. Angelų Parapi
jos salėje šaukiamas Ryt. Vals
tybių-Lietuvių Mokytojų S-gos 
Centro valdybos posėdis.

Fank Fasolino, Sr., 
Ernest Fasolino, 

GAUNAMI ĮVAIRIAUSIO 
MAUZOLIEJAI

Fasolino Memorial firma, kuri stato paminklus, Calvary,
Mt. St. Mary ir visose kitose Long Island kapinėse, lietu
viams yra žinoma daugiau, kaip 40 metų.

Darbas atliekamas artistiškai, sąžinin
gai ir prieinamomis kainomis*

Pasirinkimas neribotas. Tik reikia aplankyti Fasoliao 
Memorials paminklų parodas...
DIRBTUVĖ IR PARODA:

79-12 METROPOLITAN AVE., MIDDLE VILLAGE, L. I.
Paminklų paroda:

66-86 80th STREET, MIDDLE VILLAGE, L. I.
CENTRALINIS OFISAS:

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

FASOLINO MEMORIALS
(PRIEŠ PAT ŠVENTO JONO KAPŲ VARTUS)

DAvenport 6-1282

sutvarkytas

palydėju- 
paskutinėje

Mirusio 1952 m. vasario 5 d. 
Petro Atkočaičio žmona Petro
nėlė, sūnus Jonas, marti Elena 
ir anūkė Teresė dėkoja visiems, 
kurie didelio liūdesio valando
je pareiškė užuojautą.

Dėkoja Angelų Karalienės 
parapijos klebonui k u n. J. A.. 
Aleksiūnui, kun. V. Pikturnai. 
ir kitiems kunigams už iškil
mingas pamaldas bažnyčioje, 
vargoninkųi Dulkei ir choris
tams, laidotuvių direktoriams -bėgėliai papasakos plačiau sa- 
J. Garšvai, J. Pauley ir J. Garš 
vai jr. už gražiai 
laidotuves.

Dėkoja visiems 
siems a. a. Petrą 
jo kelionėje.

Dėkoja broliui Antanui At- 
kočaičiui ir šeimai, Jonui ir 
Stellai Tolish, Antanui ir Onai 
Stank, Jonui ir Mąrij'ai Peni- 
kams, Bružų šeimai iš Kana
dos, Onai, Bendžius, kun. L. 
Kemešiui iš Kanados,vėlionies J 
krikštasiūniui karo laivyno ka
rininkui Roy Poviląuskui, Der- 
ginčių šeimai, Juozui Ginkui, 
žmonai, sūnui ir marčiai, Kon
stancijai Sandukui, Lietuvių 
siuvėjų kontraktorių sąjungai, 
Ch. Kaltner ir žmonai, B. Kra
sauskui ir žmonai, Emilijai ša- 
laviejienei, Steponui Karveliui* 
ir žmonai 
Zinienei ir dukteriai, Aldonai; 
Robertui Norkui^ir žmonai, 
Jurgiui Norkui ir žmonai, Eu
genijai Karpiui ir šeimai, Ade
lei Rauditis, Stellai Norbut, 
Evai Milukui, Norbūtų šeimai, 
Marcellai. Karvelis, Antanui 
Tautkui ir šeimai, Emilijai Si- 
nušienei ir sūnui Walter, An
tanui Pajaujui ir žmonai,- A. 
Markevičiui ir žmonai. S. Prie-' 
vostai ir žmonai, Foy šeimai, 
B. Manzellai ir žmonai, B. Va- 
račkai ir žmonai, Trainiui ir 
žmonai už užprašytas mišias.

Gėlėmis papuošė velionio 
Petro Atkočaičio karstą ir ka
pą brolis Antanas ir šeima iš 
N. H., brolis Jonas C. Atkočai- 
tis iš Chicagos, brolėnas Sta- 
sys Atkočaitis ir šeima iš N. H., 
A: * Z vingūs ir šeima,“Kairaitis^ 
ir šeima iš Mass., Bružai iš Ka 
nados, Ackels ir Roever šei
ma iš Floridos, M. Guzzo ir 
žmona, Florida, Vincas Atko
čaitis, Florida, C. Jarry, Flori
da, A. Stank ir -žmona, Elsie 
Atkočaitis, Salem, N. Y. Atko
čaičio įmonės darbininkai, 
The Greater Clothing Contr
actor Ass., Inc. New York City, 
Lietuvių siuvėjų kontraktorių 
sąjunga, American Blind Stitch 
Miachine Co., P. Dennis, Chica
go, Ill.,Umantas ir Publicover, 
Mass., Mantgamery šeima, 
Mass., Wm. J. Drake-Dragunas 
ir šeima, B. J.Schegaus,, Matu
lis ir Vaiginis, Pranas Šimaitis 
ir šeima, cnas Atkočius 
ma, Vladas Barčiauskas 
ma, Steponas ir Alice 
liai, R. Powell ir žmona, 
kus ir žmona, Jurgis Diržis ir

Alice, Petronėlei

ir šei- 
ir šei- 
Karve- 
G. Nor

vo pabėgimo nuotykius, apie 
gyvenimą Lietuvoje ir atsaki
nės į publikos paklausimus.

Meninėj programoje gražiai 
pasirodė Lietuvos operos solis
tė Vincė Jonuškaitė ir Metro
politan operos solistas Algirdas 
Brazis, padainavę akompanuo
jant A. Mrozinskui,„keletą liau
dies dainų ir arijų iš operų.

M. Liuberskio diriguoja
mas Operetės choras pradžioj 
‘sugiedojęs Amerikos ir Lietu
vos himnus, vėliau padainavo 
keletą dainų. Per šį minėjimą 
buvo surinkta aukų 1359 dol.

’ R.

atre-

PARDUODAMAS gražiai įreng
tas namas dėl 2 šeimynų, su 2 
garažais, alyvos apšildymu, 
švarus -basementas su Įtaisy
mais, 118-08 Sutter Ave., So. 
Ozone Park. Kreptis tuo pa
čiu adresu.

šv. Jurgio Draugystė 
šeštadienį, Vasario 23

GRAND PARADISE SALĖJE
320 Grand St.,

d.

Vasario 29 d. 8 vai. vak. ALT 
pirmasis skyrius šaukia susi
rinkimą, 337 Union Ave., Brook 
lyne, kuriame bus aptarta va
žiavimas į Bostoną, lietuvių 
namų atidarymo proga.

Vasario 29 d. 8:15 vai. vaka
re, Nichols Inn, 948 Jamaica 
Ave., Brooklyne (per du blokus 
nuo Dexter Park Woodhavene) 
įvyks antrojo pasaulinio karo 
ir Korėjos karo lietuvių vete
ranų susirinkimas. New Yorko 
teisėjas — advokatas išaiškins, 
kaip veteranai gali naudotis 
paskolomis, gydymu ir duos pa 
tarimus dėl pensijų išsirūpini- 
mo.

ATSIKŪRUSI LEIDYKLA PATRIA
praneša visiems gerbiamiems autoriams, bendradar
biams ir bičiuliams apie veiklos pradžią JAV.
Moderniai įrengta leidyklos spaustuvė siūlo savo 
patarnavimus organizacijoms, draugijoms, klubams, 
biznieriams ir pavieniams asmenims.

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

DARBAS ATLIEKAMAS t punktualiai ir pavyzdingai prity- 
spaudos žinovų.

Su pagarba
rusių

92 Franklin Street, 
STAMFORD, CONNECTICUT 

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

žmona, Emilija šalaviejienė, J. 
Kupčinskienė, Pranas Yakštis 
ir žmona. A. Zinienė, A. Vikri- 
kas ir žmona, A. Kvedaras ir 
šeima, Kulbokienė. U. Bacey, 
Zubavičius ir šeima, Kazys Bui 
vydas ir žmona, Jonas Simen 
ir žmona, Dr. A. Petrick ir 
žmona, Peter Prūsaitis ir šei
ma, X. Strumskis ir žmona. 
Hritzų šeima, Louis Levy ir sū
nus, A. Gimbey ir žmona, 
Frances Kazokienė ir duktė 
Suzana, Kervin gėlininkas, A. 
Bubel ir sūnus. SLA 332 kuo
pa. Julius Cohen and Sons, Ine. 
velionio Petro Atkočaičio at
minčiai pagerbti tam tikrą su
mą paaukojo BALFui.

Dėkojame visiems čia sumi
nėtiems ir tiems kurių vardų 
nebuvo paminėta už pareikštą 
užuojautą didelio liūdesio va
landoje, netekus mums taip 
brangaus vyro ir tėvo

žmona Petronėlė, sūnus Jo
nas, marti Elena ir anūkė 
Teresė Atkoėaičiai.

Brooklyn^ N. Y.
RUOŠIA 57-ta

METINĮ BALIŲ

ŽODŽIO IR DAINOS VAKARAS

Dalyvauja literatūros ir scenos milžinai:

BERNARDAS

BRA 71) /IONI-S
ANTANAS

GUSTAITIS
HENRIKAS

KAČINSKAS
KVARTETAS

AITVARAI

. Pradžia 7:30 vai. * Bilietai su taksais 1 dol.
Gros A. PAVID2IO ORKESTRAS

Visi kviečiami dalyvauti šiame baliuje, kuris bus pats di- 
džiausias visoje apylinkėje, čia turėsite malonią progą, su
sitikti su savo pažįstamais, pasivaišinsite skaniais užkan
džiais ir gėrimais. Rengimo Komisija

Kovo 9 d., sekmadienį, 4 vai. p. p.

APREIŠKIMO PARAPIJOS SALĖJE
No 5th ir Havemeyer St., . Brooklyne

Rengia literatūros žurnalas GABIJA ~ *

THE

On Regular Savings Accounts 
Interest starts from the first of eve 
month on sums from $25. to $10,(X

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

first of such months if left to the end 
quarterly dividend period.

SAVINGS ACCOUNTS CORDIALLY
INVITED

April 
from the 
of a

5,

SAVINGS BANK
135 Broadway at Bedford Ave., 539 Eastern Parkway 

at Nostrand Ave Brooklyn, N. Y.
YOUR DEPOSITS IN THIS BANK ARE FULLY 

INSURED UP TO $10 000.
Member Federal Deposit Insurarne Corporation

♦

SEKMAI).. BALANDŽIO 20, R!
5:30 valandą po pietų

DAINAVOS ANSAMBLIO
KOM nu
CARNEGIE HALL

Populiarios bilietų kainos

(Įskaitant Federalinius taksus)

$3.60, $3.00, $2.40, $1.80,$1.20
Dabar pats laikas rezervuoti geriausius bilietus. Nedelsiant siųskite

užsakymus šiuo adresu:

Menocen traš
LIETUVIŲ ARTISTŲ ATSTOVYBĖ

605 Carnegie Hall, New York 19, N. Y.

MIČ1ULIO RŪBŲ KRAUTUVĖJE
Jūs galite gauti paltų ir siutų žemesnėmis kai
nomis, negu bet kurioje New Yorko krautuvėje. 
Bet, svarbiausia, jūs čia turite tą patį,'"šimto 
procentų vilnos ir pirmos rūšies darbo drabužių 
pasirinkimą. Nueikite persitikrinti!

E. P. MITCHELL CO.
Manufactures of

FINE CLOTHES FOR MEN ’ 
*

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

-------------------------------------------------- ------ —___ Jl

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

t




