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r* PRAMOGOS IR
SUSIRINKIMAI

Vasario 29 d. 8 vai. vak. ALT 
pirmasis skyrius šaukia susi-

'Paimut KUR GALIMA GAUTI DAINAVOS
ANSAMBLIO KONCERTO BILIETUS

St. Michelsonas. Keleivio re
daktorius, kuris su žmona da
bar ilsisi Floridoje, mums ra
šo: “Priimkite glėbį linkėjimų 
iš Miamės, kur žiemą suva
žiuoja daugybė ir lietuvių.“

C- D. Jackson, Free Europe 
pirm., atsiuntė V. Sidzikaus
kui Vasario 16 proga sveikini
mus su linkėjimais, kad būtų 
kuo greičiau atstatyta Lietuvos 
Neprkląusomybė.

Paul Gakus, Vienybės skai
tytojas ir bičiulis iš Philadel- 
phijos, siunčia mums linkėji
mų iš Floridos, kurią jis vadi
na “žemišku rojum”.

Nuo kovo 1 d. bilietai i Dai
navos Ansamblio koncertą, į- 
vykstantį balandžio 20 d., bus 
parduodami Carnegie Hall di
džiosios salės kasoje, 57th ir 
7th Avenue, New Yorke. Bilie
tus taip pat galima gauti pas 
J. Ginkų, Gabijoje, Vienybės 
Redakcijoje ir pas vietos biz
nierius.

New Jersey lietuviai bilietus 
j Dainavos ansamblio koncertą 
gali gauti pas J. Stuką,_ 1264
White St., Hilside, N. J. P. Di
lienę 543 Clinton St., E. Orange,

N. J. ir A. Trečioką, 314 Walnut 
St., Newark, N. J. Connecticut 
lietuviai prašomi kreiptis pas 
J. Dičkienę, 53 Willis St., New 
Haven, Conn., dr. J. Colney, 
149 Grand St., , Waterbury, 
Conn., pas J. Poškų, 177 Park 
St., New Britain, Conn.

Philadelphijos lietuviai, ku
rie ruošiasi vykti i Dainavos 
Ansamblio koncertą Carnegie 
Hall dėl bilietų prašomi kreip
tis į Liberty Federal Savings 
Banką, 204 N. Broad Street, 
Philadelphia, Pa.

Elena Sąukaitienė, Vienybės 
skaitytoja, kaip mūsų agentas 
J. Krunklys praneša, buvo sun
kiai susirgusi, bet dabar po o- 
peracijos ligoninėje, sveiksta 
namie. *

J. Andrijauskas ir K. Bara
nauskas, abu iš Bronxo, per 
mūsų agentą J. Krunklj užsi
mokėjo prenumeratą ir ta pa
čia proga paaukojo Vienybės 
pbpierio fondui.

V. Mickevičius, jaunas brook 
lynietis, Great Necko lietuvių 
pramogoje, įvykusioje praeitą 
sekmadienį, laimėjo Vienybės 
prenumeratą.

Tėvas T. žiūraitis šv. Kazi
miero proga ši šeštadienį kal
bės per Ginkaus radiją.

A d v. C. F. Pąulis pradėjo pa
skaitų ciklą naujakuriams iš 
JAV konstitucijos ir pilietybės 
įstatymų. Paskaitos skaitomos 
penktadieniais Newarke šv. 
Jurgio D-jos salėje.

Inž. K. Krulikas ALT sky
riaus susirinkime—penktadienį 
padarys pranešimą.

Algirdas Kačanauskas, o ne 
Aleksandras, kaip klaidingai 
buvo pažymėta Vienybėje, kviė 
61‘amas vadovauti Detroito lie
tuvių radijo chorui.

Vincas Vilkas (Wolf), Great 
Necko lietuvių kolonijos veikė
jas, lankėsi Vienybės įstaigoje. 
į Gasparas Velička, aktorius, 
čikagiškio Dainavos ansamblio 
vedėjas, atvyksta. Kaip žino
ma, Dainavos ansamblio kon
certas bus kovo 20 d. Carnegie 
HAIL

Juozas Ambraziejus, sirgęs 
keletą savaičių, pasveiko ir 
pradėjo dirbti savo įstaigoje: 
168 Grand St., Brooklyne.

A. Kaupienė, iš Jamaica, N. 
Y., susituokė su C. Dudoniu. t 4 ■

P. Jankuvienė, iš Wood
haven, N. Y., susituokė su A. 
Ray.

Andrius Armonavičius ir Ma
rytė Zerolytė susituokė šešta
dienį, vasario 23 d., šv. Jurgio 
par. bažnyčioj, Brooklyne.
- Pr»f. Al. Mačiūnas, Lietuvių 
Inžinierių ir Architektų Sąjun
gos Centro Valdybos pirminin
kas, šventė 50 metų amžiaus 
sukaktį. T proga jo bendradar
biai lietuviai inžinieriai iš Cor
bett Tinghir Co. vietoj dova- 

. nėlės, sudėję 18 dol., pasiuntė 
auką Vasario 16 gimnazijai Vo 
kietijoje.
NAUJA ŽURNALISTŲ 
SĄJUNGOS VALDYBA

Praėjusį penktadienį įvyko 
Lietuvių žurnalistų Sąjungos 
New Ycrko skyriaus susirinki
mas, kuriame, išklausius P. 
Naujokaičio ir dr. V. Dambra- 
vcs įdomius pranešimus, ir ap
tarus eilę klausimų, buvo iš
rinkta nauja skyriaus valdyba, 
kurį pasiskirstė pareigomis se
kančiai: A. Gražiūnas —pirm., 
Vyt. Gedgaudas — vicepirm., 
Algis šalčius — sekretorius, 
Solomėja Norkeliūnaitė ir Do
mas Penikas— nariais. Kandi
datais Simas Urbonas ir Pra
nas Naujokaitis. Į revizijos ko
misiją išrinkti: Vincas Gervic- 
kas, Juozas Valakas ir kun. To
mas žiūraitis.
PRAŠO ATSILIEPTI
t Tę

* Giminės , Ir draugai Stanley 
Butkio arfra Butkaus mirusio 

*1940 m. gfftodžio m. 26 d., gy- 
.vęnusio 402 South 2nd Street, 
B’klyn, prašomi susinešti su 
William S. Overend, 32 Court 
St., B’klyh.

J. G. Sagevičius išrinktas New Yorko
Lietuvių Inžinierių garbės nariu

Vasario 23 d. Amerikos Lie
tuvių Inžinierių ir Archtektų 
Sąjungos New Yorke skyriaus 
nariai savo visuotinam susirin
kime išrinko skyriaus garbės 
nariu vieną iš Sąjungos steigė
jų, darbštų ir nuolatinį New 
Yorko skyriaus valdybos narį, 
daugelio lietuviškų visuomeni-
nių organizacijų steigėją ir ne
nuilstantį darbuotoją, tikrą-lie 
tuvį patriotą J. G. Sagevičių.

Skyriaus valdyba narių var
du taip pat nuoširdžiai pasvei
kino, linkėdama geriausios sek 
mės ir kūrybinės bei organiza
cinės iniciatyvos, Am. Lietuvių 
Inžinierių ir Architektų Są
jungos Centro valdybos pirmi-

Įdomi SLA 234 kp. 
pramoga Great Necke

Praeitą sekmadienį, vasario 
24 d., Kasmočių salėje, Great 
Necke, L. I., įvyko tikrai įdomi 
SLA 234 kuopos pramoga, ku- 
rios programą, kaip iš anksto 
buvo skelbiama, sudarė “kon
certas, prakalbos, šokiai.” Pro
gramą atidarė kuopos pirmi
ninkas, ilgametis vietos veikė
jas, W. Wolf-Vilkas, paaiškin
damas SLA organizacijos svar
bą ir perduodamas ją toliau 
vesti Kario redaktoriui S. Ur
bonui. Pastarasis pirmiausia 
pakvietė pakalbėti Lietuvos 
gen. konsulą J. Budrį, kuris y- 
ra Great Necko gyventojas ir 
šios SLA kucpos narys. Be to, 
buvo pakviestas tarti keletą 
žodžių adv. S. Briedis. Po pa
starojo kalbos kiek ilgiau kal
bėjo Vienybės redaktorius Juo
zas Tysliava. Jis savo kalboje 
palietė organizacijos 'reikšmę, 
ragino naujai atvykusius per
imti esamųjų draugijų vado
vybę ir, apskritai, kalbėjo apie 
įvykius, liečiančius Lietuvą.

Po kalbų, vietos jaunųjų gru
pė pašoko porą tautiškų šokių,
o neseniai susiorganizavęs vie
tos choras, kuriam vadovauja 
jaunas muzikas M. Cibas, pa
dainavo keletą dainų. Po šių 
dainų, už kurių atlikimą, cho
rui publika labai karštai plojo, 
vyko įžangos laimėjimai. Tarp 
laimėjusiųjų, jaunas brookly- 
nietis V. Mickevičius ištraukė. 
Vienbės prenumeratą. Vėliau 
buvo šokiai.

Šios pramogos publika buvo 
labai marga: jaunimas, senieji 
amerikiečiai ir naujakuriai, 
kurių tarpe teko pastebėti bu
vusį Lietuvos kariuomenės vyt? 
štabo viršininką gen. S. Pun
dzevičių, žurnalistą Al. Merke
lį, Tėvynės redaktorių M. Vasil, 
adv. V. Ciplijauską ir k.

Šia proga reikia pastebėti, 
kad ilgametis Great Necko lie
tuvių kolonijos vadas Wm. Wolf 
-Vilkas yra puikus' pavyzdys, 
kaip senieji ir naujieji ameri
kiečiai turėtų bendradarbiauti. 
Savo išminties, takto ir nuo
širdumo dėka, Wm. Wolf-Vil
kas savo vadovaujamoje SLA 
kuopoje šiandien turi visą eilę 
žymių Lietuvos žmonių: diplo
matų, karių, žurnalistų, teisi
ninku ir t. t.

Baigiant, dar tenka pažymė
ti, kad ši sėkminga pramoga 
vyko velionio A. Kasmočiaus 
salėje, kurios bizniui dabar va
dovauja labai simpatiška jo 
duktė Alma Kasmočiūtė.

Daugia'u tokių pramogų’ R.

PERLEIDŽIAMAS keturių kam 
barių butas su naujais baldais 
ir visais įtaisymais. Prašoma 
kreiptis šiuo adresu: J. Lukas, 
29 S. 3rd St., Brooklyn, N. Y. 
(antrame aukšte).

ninką prof. Aleksandrą Mačiū
ną, jo 50-tis metų amžiaus 
sukaktuvių proga. .
Esant New Yorke norinčių pra 
mokti braižytojo specialybės, 
buvo aptartos bražytojų kursų 
organizavimo galimybės ir 
šiam tikslui išrinko organiza
cinę komisiją iš inžinierių: E. 
Sinkevičiaus, P. Kunigėlio ir 
K. Kruliko.

šiuo metu skyrius turi 80 na
rių. Skyriui pirmininkauja Bi-
rutis Stasys.

Šių metų balandžio mėnesį 
skyriaus nariai su latvių ir es
tų inžinieriais kartu, didžia
jam New Yorko viešbutyje, ren 
gia subuvimą į kurį bus pa-
kviesti New Yorko didžiųjų 
projektavimo įstaigų vadovau
jantieji asmenys. * K. K.

Šviesa organizuoja 
žiemos iškilas

<

Šviesos sambūrio New Yorko 
skyriaus nariai suruošia jau 
antrą iš eilės iškilą į Belleayer 
Mountain Ski Center apie 130 
mylių nuo New Yorko, kur yra 
ypatingai geros sąlygos užsi
imti sportu: beveik visą žiemą 
būna sniegas, yra įvairaus sta
tumo šlaitai, taip jog prityrę 
ir pradedantieji slidininkai ga
li rasti sau tinkamų vietų sli
dinėti, veikia keltuvas, trauki
mo įrengimai ir kiti patogu
mai. Vietoje nakvynės, užkan
dinės ir t .t. Be to, norintiems 
sportauti, nereikia pirktis ap
rangos, vietoje galima išsinuo
moti batus ir slides.

Pirmoje iškiloje New Yorko 
šviesiečiai buvo nuvykę su 
dviem automobiliais, gi antro
je iškiloje, Washingtono gim
tadienio savaitgalyje, dalyvavo 
jau su keturiais autombiliais.

Paskutinioji iškila ypatingai 
puikiai pavyko ir gerai nuteikė 
dalyvius. Po slidinėjimų die
nos vakare iškilos dalyviai da
lyvavo slidininkams surengta
me šokių vakare.

Kitą savaitgalį organizuoja
ma nauja iškila. Norintieji pri
sidėti prie iškilos gali gauti 
smulkesnių informacijų “Švie
sos’ ’New Yorko skyriaus val
dyboje, telef. GL. 5-6262 J. V.

IŠNOMOJAMAS atskiras kam
barys su visais patogumais, ši
luma ir vonia, 105 South Third 
St. (ntarame aukšte) Brook
lyne.

rinkimą, 337 Union Ave., Brook 
lyne, kuriame bus aptarta va
žiavimas į Bostoną, lietuvių 
namų atidarymo proga.

•
Kovo 2 d., Ateitininkų romo- 

vėje, prie Angelų Karalienės 
bažnyčios, S. 4 St. ir Roebling 
St. kampas, Brooklyne, šaukia
mas susirinkimas Lietuvių Kul 
tūros Centro New Yorke įstei
gimo reikalu.

• .
Kovo mėn. 8 d. 5 vai. vakare, 

Angelų Karalienės parapijos 
salėje, kamp. So. 4th ir Roeb
ling St., Brooklyn, N. Y. įvyks
ta metinis lietuvių dantų gydy
tojų visuotinas susirinkimas, 
darbotarkėje: valdybos rinki
mai ir kt. Po susirinkimo arba
tėlė.

Kovo 9 d., sekmadienį, 4 vai. 
popiet Apreiškimo parapijos sa 
Įėję Brooklyne įvyksta seniai 
visų laukiamas literatūros ir 
dainos vakaras, čia bus puiki 
proga išgirsti Henriką Kačins
ką, Bernardą Brazdžionį ir An
taną Gustaitį. Aitvarų kvarte
tas maloniai nuteiks savo nuo
taikingomis dainomis. Bilietai 
gaunami Gabijos knygyne, 335 
Union Ave., tel. EV. 8-6163.

•
Jokūbo Stuko vadovaujamas 

lietuviškas radijas, Rūtos kul
tūros organizacijai talkinin
kaujant, šį pavasarį ruošia du 
didžiulius koncertus. Pirmasis 
New Jersey lietuviams įvyks ba 
landžio 27 d., sekmadienį, 4 v. 
po pietų, Lietuvių Laisvės Sa
lėje, Elizabeth, N. J. Antrasis 
Didžiojo New Yorko lietu
viams, savaite vėliau, gegužes 
4 d., 4 vai. po pietų, Apreiški
mo Parapijos Salėje, Brookly
ne.

ŽODŽIO IR DAINOS VAKARAS Į 
į

Dalyvauja literatūros ir scenos milžinai:

BERNARDAS

BRAZDŽIONIS
ANTANAS

GUSTAITIS
HENRIKAS

KAČINSKAS
KVARTETAS

AITVARAI
Kovo 9 d., sekmadienį, 4 vai. p. p.

APREIŠKIMO PARAPIJOS SALĖJE
No 5th ir Havemeyer St., Brooklyne

Rengia literatūros žurnalas GABIJA 
---- ------ --------------------- :--------------------------------------- ^=1

SAVINGS ACCOUNTS CORDIALLY
INVITED

■ , ' Ą ’f* . įįfįfcs

įi?"

On Regular Savings Accounts 
Interest starts from the first of every 
month on sums from $25. to $10,000.

< 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.

THE

April 
from The 
of a

5,

STEAMBOAT INN
ALMA KASMOČIUS, Vedėja 

ĮVAIRŪS GĖRIMAI, PIRMOS RŪŠIES MAISTAS
—-----------Salė šokiams susirinkimams, vestuvėms ir

kitokiems pobūviams.
Didelis ir gražus daržas piknikams bei išvažiavimams.
89-91 Steamboat Rd., Great Neck, L. I.

TELEFONAI: V ’ ■
Great Neck 2-1546 Great Neck 2-3389

i- (Stjznio) (Rez.)

IFThmo teatras”
210 East 86th Street

Nuo vasario 29 iki kovo 6 d.
PIRMĄ KARTĄ AMERIKOJE • '• > -

“UNGEKUSST SOLL MAN’ NICHT SCHLAFEN GEHEN”
Su Lianc Haid — Ivan Petrovich — Susi I.anncr—Theo Lingen -— 
Heinz Ruhmann — Hans Moser

“DAS UNSTERBLICHE ANTLITZ”
Su Marianne Scronaucr — O. W. Eischcr — Helcnc Thimig — Attilla 
Horbiger — Dagny Scrvacs — Siegfried Breuer ' 
NAUJAUSIA SAVAITES APŽVALGA.

Mirties sukaktis
/

Vasario 21 d. sukako dveji 
metai, kai mirė Marijona 
Krunklienė, Vienybės agento 
J. Krunklio žmona. Velionė at
vyko į Amerika 1912 m. Po po
ros metų ji ištekėjo už J. Krun
klio. Krunklienė, buvusi Že
maitytė, yra kilusi iš Varnu- 
pių kaimo, Liudvinavb valsč. 
Marijampolės apskr. Velionė 
labai mėgo skaityti Vienybę, 
buvo didelė meno mėgėja ir, 
apskritai, pavyzdinga lietuvė. 
Jos giminės yra tokie žymūs 
vyrai, kaip'' diplomatas Jonas 
žilius, kun. Varnagiris, vysku
pas Brizgys.

SAVINGS BANK
135 Broadw'ay at Bedford Ave., 5 39 Eastern Parkway 

at Nostrand Ave. Brooklyn N. Y.
YOUR DEPOSITS IN THIS BANLK ARE FULLY 

INSURED) UP TO SI0.000.
Member Federal Deposit Insurance Corporation

S

PARDUODAMAS gražiai įreng
tas namas dėl-2 šeimynų, su 2 

I garadžiais, alyvos apšildymu, 
švarus basementas su įtaisy
mais, 118-08 Sutter Ave., So. 
Ozone Park, Kreipkitės tuo pa

čiu adresu (2)

Pasinaudokite šia proga
DABAR jums siūloma tikrai žemomis kaino- 

i mis Įvairiausių baldų — stalų, kėdžių, spintų
sofų, lovų, matracų ir t. U

PATS DUŽIAUSIAS PASIRINKIMAS "

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

RJRMAT CO. Inc.
(Prieš Republic teatrą)

I
445 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

EVergreen 4-1530

I------------- --  -------------------------------- ■ , —___

Fasolino Memorials
A,

Fank Fasolino, Sr., . Savininkas
Ernest Fasolino, Biznio vedėjas.

GAUNAMI ĮVAIRIAUSIO STILIAUS PAMINKLAI, 
MAUZOLIEJAI IR STATULOS.

Fasolino Memorial firma, kuri stato paminklus, Calvary, 
Mt. St. Mary ir visose kitose Long Island kapinėse, lietu
viams yra žinoma daugiau, kaip 40 metų.

Darbas atliekamas artistiškai, sąžinin
gai ir prieinamomis kainomis.

Pasirinkimas neribotas. Tik reikia aplankyti Fasollao 
Memorials paminklų parodas...
DIRBTUVĖ IR PARODA:

79-12 METROPOLITAN AVE., MIDDLE VILLAGE, L. L 
Paminklų paroda:

66-86 80th STREET, MIDDLE VILLAGE, L. L 
CENTRALINIS OFISAS:

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

FASOLINO MEMORIALS
(PRIEŠ PAT ŠVENTO JONO KAPŲ VARTUS)

DAvenport 6-1282

dolerių.

TA KORĖJA4. VIS
laiku, kai Atlanto vals-

IŠ VISO PASAULIOtė-

du šimtmečius,

yra — 
kultū-

ga- 
kai

uantan

JONAS MASIULIS 
Vienybės korespondentas

Kai dėl tų “privačių kiše
nių,” tai Keleivio redaktorius, 
rodos, turėtų geriaus žinoti, 
kas Chicagoje “įvedė tradiciją 
kasmet rengti Lietuvos šventės

retų būtiTneatidėliojant išjung 
tas iš vaidybinių tarnybų, iš 
radijo emisijų, iš auklėjimo į- 
staigų. Tai žymiai sustiprintų

irgi"
75
50,

3. AMERIKOS FINANSINĖ 
PAGALBA

O Austrijoje, amerikiečių zonoje, dinamito fabrike ivyko 
didelis sprogimas, per kurį buvo užmušta 5 darbininkai ir dide
lis skaičius sužeista. Manoma, kad tai komunistų sabotažas.

• Anglijos ambasadorius Amerikoje sir Oliver Franks at
sisakė nuo NATO generalinio sekretoriaus vietos.

© Anglijos karalienė Elzbieta II, pirmą kartą pirmininka
vo oficialioms iškilmėms. Kalbama, kad ji laukia trečio vaiko.

• Egipte padėtis atslūgo. Anglų generolas Erskin egiptie-

užmačios keis- 
— rusų apeti- 
išaugo “suval-
į 6 psl.) *

^Tu0
tybes stengiasi subendrinti gy
nimąsi ir Tolimuose Rytuose,

laivo siunčiamoji 
kad 

New

• ALT Delegacija, lankydamasi pas Preziden tą Trumaną, su iš Lietuvos pabėgusiais žve
jais buvo priimta Washingtone, kai kurių senatorių. Nuotraukoje ALT Delegacijos na
riais su sen. Benton. Iš kairės į dešinę: W. T. Kvetkas, Dr. P. Grigaitis, ALT sekreto
rius, sen. William Benton, L. Kublickas. J. Grišmanauskas, L. Šimutis, ALT Pirminin
kas, E. Paulauskas, P. L. Pivaronas, M. Kiž ytė, Informacijos Centro vedėja, ir M. Vai- 
dyla, ALT iždininkas. Sen. Benton apdovaiicjo žyejųs vertingomis knygomis, leido abi 
dienas naudotis savo automobiliu ir jjažad ėjo paramą, jei ^reikės jų nuolatinę apsigy
venimą Amerikoje legalizuoti.

Kada prasidėjo Atlanto kon
ferencijos, Egipte vyko smar- 

'kūs neramumai. Egiptiečiai nu 
traukė su anglais susitarimą, 
bet dabar.

Fofrff&d in 1886- by
Juozas Paukštis

A

LXVII M. 10 N.

Į privačią kišenę ? 
Keleivio redaktorius 
ALTS namai Bostone 
Urbonavičiui mirus

412 Bedford Ave., Brooklyn 11 N. Y

JUOZAS TYSLIAVA
Suskaitęs pavienių kunigų, 

parapijų, katalikų federacijos, 
klubų ir net mūsiškės Vieny
bės nuodėmes, Keleivio redak
torius toliau rašo:

“... štai, Chicagoje, tautinin
kų Margutis jau įvedė tradici
ją kasmet rengti Lietuvos šven 
tės minėjimą į savo privačią 
kišenę.”

Anot Keleivio, “tokiu pavyz
džių rasime ir daugiau, tik pa
sidairykime.”

Gerai, pasidairysime.
“Bendro fronto” laikais Ke

leivio socialistai ir Laisvės ko
munistai taip pat rengdavo 
Lietuvos šventės minėjimus.

Kam jie tada rinkdavo pini
gus? “Į savo privačią kišenę”?

Ne. Amerikos Lietuvių Kon
gresui, kurio tikslas buvo nu
versti Lietuvos valdžia...

Štai, parudavęs Chicagos 
dienraščio numeris, kuriame

- didžiulėmis raidėmis praneša^ 
ma:

“Naujienų koncertas ir Lie
tuvos nepriklausomybės minė
jimas.”

Bet, ar tai smerktina? Paga
liau, kas gi yra spauda, už ku
rios-laisvę lietuvių 'tauta kovo
jo 40 metų, — privatus, ar vi
suomeninis veiksnys?

Keleivio redaktorius, išleidęs 
sapnininką su Saliamono gal
va, deja, to nesūpranta. 7

* * - **
, Praeitą šeštadienį man teko 

dalyvauti ALTS skyriaus namų 
atidarymo iškilmėse Bostone.

Iškilmės, kaip iškilmės. Jos 
visos vienodos. Bet namai, ku
riuos bostoniečiai įsigijo, pasi
taisė ir taip išgražino, verti 
ypatingo dėmesio.

Galima drąsiai tvirtinti, kad 
savo vidaus puošnumu, savo į- 
rengimu ir stiliumi, kitų tokių 
namų nėra visoje Amerikoje.

Bet tokių kultūrinių židinių, 
įrengtų mūsiškame stiliuje, 
galėtų būti visose tose koloni
jose, kur yra įsikūrę ALTS sky
riai.

.Tik reikia, kad kitų koloni
jų naujakuriai, kuriems suma
numo ir energijos taip pat ne
trūksta, pasielgtų, kaip bosto
niečiai.
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NEŽIŪRINT VISU KLIŪČIŲ, VAKARŲ
PASAULIS IŠ LĖTO ORGANIZUOJASI

Atlanto armija susidės iš 50 divizijų ir 4,000 lėktuvų — Apsiginklavimo 
išlaidos bus padidintos iki 75 milijardu dolerių — Artimuose Rytuose pa 

dėtis gerėja, bet Korėjoje neaišku, kada ten Įsiviešpataus taika
Lisabonos konferencija buvo 

viena paskutiniųjų didžiųjų, 
kurios vyko per paskutiniuo
sius penkis mėnesius, turėju
sios tikslą suorganizuoti vaka
rų laisvojo pasaulio apsigyni
mą nuo gresančio iš komunistų 
pusės pavojaus.

Nuo San Francisco (kur nors 
buvo tariamasi grynai dėl tai
kos pasirašymo su Japonija, 
bet kur Amerika aiškiai paro
dė savo politiką Tolimuose Ry
tuose) iki paskutiniojo susiti
kimo Portugalijos sostinėje Li
sabonoj, praeinant pro pasita
rimus Londone, Paryžiuje, Wa-' 
shingtone ir Romoje, iš lėto, 
nežiūrint visų kliūčių, kuriuos 
diplomatai sutiko kelyje, vaka
rų laisvasis pasaulis organizuo- 

' jasi.
Aišku, kad Lisabonos konfe

rencija dar nėrą^yisiškas laimė 
jimas. Tik viena amerikiečių 
spauda jo nutarimus laiko is
toriškais, kada Europos- kraštai 
sutinka daug šalčiau.

Kodėl? Atsakymas papras
tas. Amerika daug statė už 
Marshall©, planą, Atlanto pak-

syta Pleveno planą, nes juose 
visuose matė, kaip priemonę 

■ suorganizuoti Europą, kuri eko 
nomiškai ir kariškai taptų ba
rjeru prieš komunistų ekspan
siją į Ameriką.

N Bet dvi svarbiausios Europos 
kontinento figūros: Vokietija 
ir Prancūzija, kalbant apie Eu
ropą, visad galvojo apie save. 
Prancūzija Europos armijoje 
įžiūrėjo, kaip priemonę sukliu
dyti vokiečiams įsisteigti tau
tinę armiją, gi Vokietija tame 
įžiūrėjo, kaip priemonę atgau
ti suverenumą ir lygias teises. 
Kokie dėl to buvo ginčai, vi
siems gerai žinoma.

Bet vis dėl to po Lisabonos 
konferencijos, galima pasi
džiaugti šiokia tokia pažanga.

-l.ATLANTO GALYBĖ
Po Romos konferencijos, At

lanto blokas iš 12 valstybių pa
didėjo iki 14, priėmus Graikiją 
ir Turkiją.

Bendrai paėmus, Atlanto val
stybių jėga pasieks 50 divizijų 
ir 4,000 lėktuvų. Nuolatinė NA
TO taryba posėdžiaus Paryžiu
je ir gen. Eisenhowerio (arba 
jo įpėdinio, jei “Ike” išstos į 
prezidentinius rinkimus) val
džia bus praplėsta.

Atlanto bloko išlaidos
padidintos šiems metams iki 
milijardų dolerių (iš kurių 
rųilijardų apsiima padengti 
merika).

Viena kliūtis susitarimui bu
vo duoti teisę Vokietijai įstoti 
į NATO. Galutinai buvo nutar
ta (susitarimas neoficialus), 

' kad NATO ir Europos armijos 
posėdžiai vyks bendrai.
2. EUROPOS ARMIJA

s v.

♦

Tai kas, kad Amerikos Lie
tuvių Tautinei Sąjungai trūks
ta pinigų.

Noras — visų galimybių 
vas.

Bostoniečiai parodė, kas 
Įima padaryti tuo atveju,
naujakuriai ir senieji ameri
kiečiai susitaria.

štai vietos veikėjas Jonas 
Kasmauskas nupirko apdegusį 
pastatą, o naujakuriai, inžinie
riai, architektai, dailinininkai 
ir eiliniai darbininkai, 
vertė tuo, kuo jis dabar 
gražiausias lietuviškos 
ros židinys Amerikoje.

Tegu tik kiti ALTS skyriai, 
bostoniečių pavyzdžiu, susiran
da daugiau tokių mecenatų, 
kaip Jonas Kasmauskas...

Lisabonoj buvo galutinai pri
imtas prancūzų '(Pleveno) pla
nas, kuris jau buvo nagrinėja
mas pereitas metais lapkričio 
mėnesį Washingtone.

Dvi kliūtys buvo atsiradusios

Pirmą kartą atvykęs į Bos
toną, aš aplankiau ir kun. K. 
Urbonavičių.

Tai buvo prieš kelioliką me
tų. Nuo to laiko kunigas pre
latas, kuris publicistikoje ir li
teratūroje buvo žinomas Jono 
Kmito vardu, dar daug darbo 
padarė.

Ir vėl, kaip tą pirmą kartą, 
žiemos metu ir vakare, šių žo
džių autorius pravėrė tos pa-

čios Bostono lietuvių kleboni
jos duris...

Beja, šį kartą Jonas Kmitas, 
kaip tada, pirmojo vizito metu, 
neištiesė savo draugiškos ran
kos. Baigęs mžiaus kelio
nę, jis ramiai mifgojo... grabe.

Kunigas prela Kazys Ur
bonavičius Jonas* Kmitas buvo 
vienas žymiausių katalikiškos 
spaudos publicistų.

Jo vardą mes, likusieji spau
dos darbininkai, visada su pa
garba minėsime.

jo realizavimui. Pradžioje ang
lų atsisakymas dalyvauti toje 
Europos armijoje. Ahglija ne
žiūrint amerikiečių ir prancū
zų vyriausybių kvietimo sutin
ka tik artimai bendradarbiau
ti su savo kariuomene, stovin
čia Europoje.

Tačiau didžiausios kliūtys 
buvo vokiečių pastatytieji rei
kalavimai paskutinę savaitę, 
dėl noro dalyvauti Atlanto ta
ryboje. finansiniai reikalavi
mai (kurie dar nesureguliuoti) 
ir pretenzijos į Sąaro kraštą, 
šitas paskutinysis klausimas 
paliktas prancūzams ir vokie
čiams sureguliuoti tarpusavy
je. Paskutinieji vokiečių reika
lavimai Europoje buvo sukėlę 
baimę, bet Washingtonas žada 
duoti garantijų prieš galimą 
pavojų iš vokiečių nacionaliz
mo pusės.

Prezidentas Trumanas žada 
reikalauti iš Kongreso papil
domų kreditų 7,900 milijonų do 
lerių Europos kraštams. Lisa- 
bonoj Amerika atsidūrė prieš 
reikalą sustiprinti finansinę 
pagalbą ir Washingtonas suti
ko apsiimti padengti aviacijos 
bazių pusę išlaidų. Prancūzija, 
kuri, vesdama karą Indokini
joje, yra atsidūrusi sunkioj pa
dėty, gaus papildomai 500 mi
lijonų

TAIKA NEĮMANOMA, 
NEATSISAKYS

Prezidentas Trumanas, ati
darydamas plaukiojančią Ame 
rikos Balso stotį, kreipėsi su at
sišaukimu į rusų tautą, pabrėž
damas, kad taika tol bus neį
manoma, kol Kremlius neatsi
sakys nuo neapykantą ir tero
rą kurstančios politikos.

Tokių plaukiojančių radijo 
stočių Amerikos Balsas turės 
trejetą, iš kurių bus perduoda
ma Amerikos Balso programa. 
Visi trys laivai plaukios arti 
sovietų valdomų kraštų, ir A- 
merikos Balso programa galės 
būtj ..geriau girdima už geleži- 
nės uždangos.

Prezidentas pareiškė, kad A- 
merika neturi jokių ginčų su 
Sovietų Sąjungos tautomis, ir 
tik sovietų vyriausybė su savo 
agresyvia politika verčia Ame
riką ginkluoti^, gi širdies gilu
moje Amerika visoms toms tau 
toms neturi jokios neapykan
tos.

“Mes gerai žinome, kad jūs 
kenčiate po sovietų rėžimu ir 
jei jūs būtumėte laisvi ir galė
tumėte laisvai išreikšti savo 
mintis, be jokios abejonės susi
jungtumėte su mumis ir steng- 
tumėtės pašalinti karo pavojų 
ir įgyvendinti taiką pasaulyje.

“Sovietų Sąjungos vyriausy
bė stengiasi jus apnuodinti me 
lagingais prasimanymais apie 
Ameriką. Bet žinokite, kad 
svarbiausias mūsų tikslas — 
taika ir draugystė. Kur jūs 
bebūtumėte, klausydamiesi šį 
pranešimą, įsidėmėkite vieną: 
Amerikos tauta tiesia jums per 
okeaną draugišką ranką.

“Aš kalbu iš laivo, kuriame 
nėra patrankų, bet kuriam lem 
ta pasidaryti dideliu kovotoju 
už laisvę, šis laivas vežios bran 
gų krovinį — tiesą.

joks progresas nerealizuojasi 
Korėjoje.

Ar taika vieną dieną sugrįš 
į Ramaus Ryto kraštą?

Abejojama. Raudonieji nori 
tik- užvilkinti derybas. Pagal 
admirolo Joy pareiškimą, są
jungininkai prarado viršijimą 
kariškomis jėgomis ir dabar 
abiejų pusių jėgos vienodos.

Churchillis visą laiką prieši
nosi konflikto išplėtimui, bet 
parlamente pareiškė, kad jei 
komunistai masiniai su aviaci
ja pultų Korėjoje, Anglija bus- 
Amerikos sąjungininke “neri
botam karuį”.
5. INDOKINIJOS DRAMA

Po pereitų metų rudenį pra
dėtos ofenzyvos' prieš komunis
tus Indokinijoje, visos užimtos 
pozicijos vėl prarastos priešui. 
Prancūzai ten užtenkamai ka
riuomenes, vien tik per pasku
tiniuosius 4 mėnesius buvo už
muštą 7,000 prancūzų ir - virš 
20’ tūkstančių sužeista.

Paryžius sako, kad šį kartą 
žodis priklauso Washingtonui, 
jei norima dar išgelbėti Indo- 
kiniją nuo komunistų._______
6. FARUKAS SUPRATO

?kai patariant. 
Farukas supratęs, kad per 
greit pasiskelbė Egipto-ir Su
dano karaliumi, nušalino savo 
ministerį pirmininką Nahas 
paša. Neramumai liovėsi ir 
tarp .Londono ir Kairo atsinau
jina derybos.

KOL KREMLIUS 
TERORO POLITIKOS

šis prezidento Trumano pra
nešimas buvo perduotas ne tik 
rusų tautai, bet ir kinams. Jis 
priminė jiems, kaip Amerika 
ėjo į pagalbą kovoje prieš Ja
poniją.

Trumanas 
pasaulį.

Prezidentas 
kalba j

STALINAS NEŽINOS KADA SUSTOTI
Prieš sovietų penktąją koloną Hitlerio sistemą atrodė tik skautų para 
das...— Kremliaus agentai visur yra gerai užsimaskavę - Komunistai tu 
ri būti pirmoj eilėj išmesti iš valdinių vietų, radijo ir auklėjimo Įstaigų— 
Sukomunistinus Kiniją, sovietus apsėdo mintis užvaldyti visą pasauli ir lor

, das Vansittartas mano, kad Stalinas nežinos kada sustoti

“Beveik per
Amerikos tauta gyveno taiko
je ir draugystėje su Rusija ir 
Kinija”.

Po Trumano kalbėjo valsty
bės sekretorius Achesonas, pa- 
reiškdamas, kad svarbiausioji 
užduotis šio laivo yra skelbti 
Visoms tautoms, laisvoms ir pa 
vergtoms, teisybę apie tai kas 
dedasi pasaulyje.

šios kalbos buvo perduotos 
per normalias Amerikos Balso 
stotis, nes
stotis yra tiek galinga, 
būtų nusteibusi visus 
Yorko radijo stotis.

Prezidento Trumano kalba 
buvo išversta į 45 kalbas ir per
duota per Amerikos Balsą po 
visą pasaulį.

Jau kelĮ metai Lordas Van
sittartas, (įžymus konservato- 
nus ir žurnalistas, kreipia Eu- 
ropos ir pasaulio dėmesį į ko
munizmo pavojų. Hitlerio lai
kais jis buvo nacių priešas Nr. 
1, o dabar turbūt Kremlius bus 
paskyręs už jo galvą mažiau
siai koki' pūdą cariniu-auksi- ‘ 
nūkų. " F t -

Kadangi jo nuomone yra la
bai kompetetinga ir- įtakinga 
Europos politinėse sferose 
žvilgterėkime bent trumpai ką 
jis galvoja tais klausimais, ku
rie ir mums labiausiai rūpi.

Europa veržiasi diržą sunkė
jant gyvenimui ir vis sunkiau 
krentant ant pečių finansinei 
naštai karo biudžetams. Angli
ja gi jau prie socialistų gyve
no didžiausioje “austerity,” o 
konservatoriai irgi to visos tau 
tos nuolatinio pasnikavimo pa- 
naikyti negalėjo. Prancūzijoje 
vistik kiek geriau, bet ir čia 
gręsią “džokių režimas”... Visi 
ištroškę geresnio materialinio 
gyvenimo.

žurnalistai kreipėsi į Lordą 
Vansittartą, klausdami, koks 

- kelias dabar būtų geriausias iš
eiti iš dabartinės padėties: šeši 
metai “karšto” karo buvo sun
kūs, o dabar šeši metai “šalto” 
karo labai jau įgriso.

Lordas Vansittartas nedve
jodamas nurodė, kad būtų tik 
viena išeitis iš šios bjaurios 
padėties — susitarti su rusais. 
O susitarti su jais bus galima 
tiktai užėmus labai tvirtas ka
rines pozicijas — atstačius tvir 
čiausią vakarų militarinę jėgą. 
Tik tada galima bus statyti ru
sams reikalavimus ir sutvarky
ti Europą taip, kad galima bū
tų gyventi.

Lordas Vansittartas sutinka, 
kad Vokietijos atginklavimas 
yra šuolis į tamsumą. Tai yra 
blogybė, bet mažesnė blogybė 
iš dviejų. Geriau Vokietiją ap
ginkluoti, nei matyti rusus be
žygiuojančius per Europą. Va
karų Valstybės pačios per daug 
delsė su atsiginklavimu. Ir da
bar juk nėra ideališka ekono
minė padėtis didinti karines 
pastangas. Atsiginklavimą rei
kėjo pradėti prieš keturis me
tus, tada nebūtų reikėję šian
dieną eiti prie Vokietijos at- 
ginklavimo.

Rusų penktąją koloną Lor
das Vansittartas savo laiku bu
vo pavadinęs tokia baisia, kad 
Hitlerio sistema prieš ją atro
do tik Skautų Paradas...

Vakaruose rusų penktoji ko
lona puikiai paslėpta — veikia 
labai gerai prisidengusi. Kiek
vienas susektas komunistas tu

Krize Prancūzijoje
Jau savaitė, kai Prancūzija z 

be vyriausybės. Dėl finansinių 
sunkumų, nepasisekus praves
ti parlamente mokesčių pakė
limą, E/ Faure vyriausybė at
sistatydino.

Prezidentūroj prasidėjo į- 
prasta, jau daug sykių matyta 
karuselė: Auriolis vieną po ki-* 
to iššaukė konsultacijai įvai
riu grupių ^atstovus. l

Pradžioj pasiūlymą sudaryti 
vyriausybę gavo Paul Reynaud. 
Socialistams atsisakius parem
ti, jis turėjo pasitraukti. Ple
venas iš karto atsisakė. Aurio
lis pasirinko tretį kandidatą 
Piany, bet ir šiam neissekė.

Pas Aurioiį po ranka ilgas 
sąrašas. Bet vis tai ne nauji 
žmonės, bet tokie, kurie po ka
ro jau buvo sudarę po vieną ar 
dvi vyriausybes.

Bet vis dar nekviečiams de 
Gaulle. < .

Vakarų gynybą — bet tai dar 
ne visur yra įgyvendinta.
—Britai yra .pasisakę prieš Is- 
panijos įtraukimą,'ir JAV už 
jos įjungimą į bendrą kovą 
prieš komunizmą. Lordas Van- 
sittartas mano, kad Amerikos 
politika dėl Ispanijos yra gera

gai susitarti bŽz]ų7ū?ei“ šįfiS 
dieną palaikomas tironas Tito, 
todėl, kad jis naudingas, kovo
je prieš Kremlių, kodėl gi Jne< 
palaikyti mažesnio tirono Fran 
ko tuo labiau, kad geografiniai 
neįmanoma Ispaniją išjungti 
iš Vakarų Europos. | •

Laisvasis pasaulis stovi prieš 
norinčią visą žemę užvaldyti 
imperialistinę, despotinę Rusi
ją. Istorija tačiau rodo, kad ti
ronas visuomet persistengia ir 
peržengęs visas ribas žūna. 
Klausimas ar Stalinas sustos 
dabartinėje padėtyje ar vis ver 
šis pirmyn, kaip Hitleris?

Lordas Vansittartas mano, 
kad aišku, jog Stalinas nežinos 
kada sustoti. Jį sustabdyti ga
lėtų tik pagrindinis jo vykdo
mos doktrinos pakeitimas. Ta 
doktrina yra numačiusi užval
dyti visą pasaulį ir nėra jokių 
ženklų, kad tos 
tusi. Priešingai 
tai ypatingai

(Nukelta

čių policijai gražino ginklus.
• Mokslininkų sluogsniuose pripažįstama, jog Anglija pra

lenkusi Ameriką^atominiuose tyrinėjimuose ir atradimuose.
O Berlyne, ‘ sovietų sektoriuje, vyko viso pasaulio komu

nistų konferencija, su tikslu vakaruose susabotuotį apsiginkla
vimą.

• Lenkijoje vienas prancūzas, neva tai už šnipinėjimą, 
nuteistas mirties bausme.

• Iš 3 milijardų dolerių, skirtų bazių įrengimui Maroke, 
patirta, kad 50 milijonų dolerių buvo išeikvota.

• Po 258 posėdžių, kurie tęsiasi jau ketvirti metai, “ke
turi” iš naujo persiskyrė, nesusitarę dėl Austrijos. Vakariečiai 
sovietams ruošiasi padaryti naujus pasiūlymus: atitraukti ka- 
riuomenę. arba pravesti “geležinę uždangą”.

• Čekoslovakijos prezidento Gottwaldo ir ministerio pir
mininko Zapotockio padėtis darosi labai kebli. Maskva nepaten- " 
kinta čekų industrijos “laimėjimais” ir pravestais “valymais*. 
Eina gandai, jog abu vadai irgi atsidurs už grotų.

• Helgoland© sala, kuri po karo buvo anglų kontroliuo
jama. gražinta vokiečiams. Helgolando sala buvo viena iš svar
biausių Hitlerio povandeninių laivų baze.



NEW BRITAINO
Neseniai čia mirė senas Vie

nybės skaitytojas Kazys Kaz
lauskas, newarkietes Ievos Tre
čiokienės tėvas, sulaukęs 79 
metų amžiaus. Velionis' šiame 
mieste išgyveno 56 metus. Bet, 
prieš atvykdamas į New Brit-

sylvanijoje, kur pradžioje už
dirbdavęs 3 dolerius savaitėje... 
Liko trys dukterys, Ieva Tre
čiokienė, Ona Lawson, Irena 
Yorke-Jurčikonienė ir du sū
nūs, Vincas ir Jonas. Laidotu
vėmis rūpinosi A. P. Kartonas.

LIETUVIŲ ŽINIOS
tuviai juokauja: “Kam važiuo
ti į Floridą ir ieškoti vasaros 
žiemą, kada ją galima rasti 
čia pat, atsilankius į Giedraičio 
gėlynus...” Reikia pasakyti, kad 
Giedraitis varo labai platų gė
lių auginimo ir jų pardavimo 
biznį. Vargiai, 
rastume lietuvį, 
tokius didelius 
kaip Giedraitis.

Mirė prelatas
K. Urbonavičius

VASARIO 16 MINĖJIMO ATGARSIAI

PAVERGTOJE LIETUVOJE

ar Amerikoje 
kuris turėtų 

šiltadaržius

33 metus 
dirbtuvėje, 
nes kurį

Žinom^ vietos biznierius 
Viktoras Abeciūnas staiga tapo 
tėvukas. Mat, jaunajam Vikto
rui Abeciūnui žmona padova
nojo gražų sūnų, kuriam duo
tas David vardas. Abeciūnai 
turi didelę maisto krautuvę, 
esančią lietuvių klubo patai-

$ s
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Algirdas Poškus grįžo iš Osa
ka, Japonijos, _kur jis kariuo
menės tarnyboje išbuvo 5 me
tus. Dabar Algirdas perkeltas į 
Camp Kearn, N. J.

* **
Justinas Draučikas, gimęs 

tais pačiais metais, kaip ir Vie
nybė (1886), neseniai turėjo 
vidurių 
chirurgo 
linksmai

operaciją.
peilį, Justinas

juokauja draugų

Pamiršęs 
vėl 

tar-

biznieriaus Jono Pus-Vietos 
telniko sūnus Thomas tebestu- 
dijuoja psichologiją Michigano 
universitete, šiuo metu jis ruo 
šias! daktaratui. Kitas Pustėl- 
nikų sūnus, Robertas, pirmiau 
dirbęs -.New Jersey valstybėje, 
dabar yra General Electric tar 
nyboje, Lynn, Mass.-------~-------

*
Aplankęs tris didžiulius Ka

zio Giedraičio šiltadaržius, žmo 
gus jautiesi, patekęs į tropiš
kus kraštus. Neveltui vietos lie-

LIETUVIŠKA

J. GUTAUSKAS, Sav.
Įvairūs gėrimai, pirmos 

rūšies virtuvė 
201-263 E. Chapel Street 

New Haven, Conn,

BROADWAY 
RESTAURANT

Geras maistas, Įvairūs 
gėrimai

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

draudimo agentas)
154 East Main Street 

Waterbury, Conn.
Tel.: 3-9766

Jonas Supšinskas, 
išdirbęs vienoje 
šiuo metu nedirba, 
laiką buvo sušlubavęs sveika
toje. Linkime šiam nuošir
džiam Vienybės bičiuliui ir uo
liam vietos draugijų veikėjui 
greičiau atsigriebti.

♦ ♦♦
šiomis dienomis naujakurys 

Viktoras Nenartas susilaukė 
savo žmonos iš Vokietijos. Vik
toras, beje, žadėjo parašyti 
Vienybei savo atsiminimus iš 
partizanų kovų Lietuvoje.

♦ *

Vienybės skaitytojų Buinių 
duktė, p-nia Mildred Anderson, 
savo vyrui Alekui neseniai pa
dovanojo gražų sūnų.* **

Andrius švirinas, žinomas 
vietos biznierius, buvo susirgęs. 
Dabar Andrius, kiek suliesėjęs, 
vėl dirba savo užeigoje.

♦ ♦*
Vietos lietuvių klubo biznio 

vedėjo Jono Ragelio duktė 
Mildred, kaip New Britain 
Herald rašo, vis dažniau pasi
reiškia dainos meno srityje.* **

A. Račiūnas, plačiai žinomas 
fotografas, kuris dabar gyvena 
iš turimų nuosavybių, sako, 
kad fotografijų biznis “jau at
gyvenęs savo dienas.” J u tvlr- 
tinimu, šį biznį nualinusi ta 
aplinkybė, būtent, kad šian
dien veik kiekvienas žmogus 
yra fotografas.

❖ **
Juozas Kreivėnas pagrįstai 

džiaugiasi savo dukromis, ypač 
vyriasniąja, kuri turi labai 

■ gražų, turtingą balsą ir dažnai 
dainuoja amerikiečių radijo 
programose.

* **
Vienybės skaitytojams tebe- 

patarnauja Jonas Poškus, xku
ris sava degtinės krautuvėje 
būna kasdien iki 9 vai. vakare. 
Poškus priima ne tik senųjų 
Vienybės skaitytojų prenume
ratos mokėjimus, bet ir mielai 
užrašo laikraštį kitiems. R.

Bostone kovo 1 d. nuo šir
dies smūgio mirė prel. d r.J Ka
zys Urbonavičius sulaukęs 78 
metų amžiaus, vienas iš žymes
nių Amerikos lietuvių visuo
menininku, buv. ilgamečiu Dar 
bininko redaktoriumi, savo 
straipsnius dažnai pasirašinė
jęs Jono Kmito vardu.

Velionis, kilimo iš Marijam
polės, į Ameriką atvyko 1905 
metais.

Nuo 1931 metų, pablogėjus 
sveikatai, po operacijos, visiš
kai pasitraukė iš pareigų, pa
stoviai apsigyvendamas Bosto
ne.

1940 metais Kauno Vytauto 
Didžiojo Universitetas jam bu
vo suteikęs filosofijos garbės 
daktaro laipsnį, gi 1947 metais 
50 metų kunigystės jubiliejo 
proga buvo suteiktas prelato 
titulas.

Velionis palaidotas trečiadie 
nį, kovo 5 d. K.

Pasižymėjo lietuvaitė
Per įvykusį tarptautinį mu

zikos meno Guild koncertą va
sario 23 d. Carnegie Recital sa- 

. Įėję tarp kitų dainininkių pa
sižymėjo gražiu balsu 15 metų 
mergaitė, kilusi iš motinos lie
tuvės ir tėvo vengro, 
Pfeifferi.

Jos mamytės tėvelis 
daičiai iš Gerardville, 
pati Marion yra iš Trenton, N.

Marion

yra So-
Pa., gi

Jauna dainininkė turį gražų 
balsą ir jai pranašaujama di
delė ateitis. M. M.

Vienybės atstovas
---------JOHN POSKUS---------

177 Park St. New Britain, Ct. 
iki 9 v. vakare

GERIAUSIS

INSURANCE
IR

REAL ESTATE
ORMAN & MICHELSON

111-H JAMAICA AVE.

QUALITY MARKET
; VICTOR ABECUNAS, Sav.

356 PARK STREET, 
NEW BRITAIN, CONN.

parapijos svetainėje.
dr. K. Girtautas, kun.
Žukauskas, District

Louis Feldman, mies-

PITTSTON, PA. — Minėji
mas įvyko vasario 24 d. Sv. Ka
zimiero 
Kalbėjo: 
Alfonsas 
Attorney
to majoro pavaduotojas Att. 
Earl Langan, BALF įgaliotinis 
J. Valaitis ir A. Devenienė iš 
Waterbury, Conn.

Visų kalbos buvo įdomios ir 
pritaikintos parengimo tikslui.

Meninę programos dalį atli
ko, Sv. Kazimiero parapijos ir 
Glee Club choras vadovaujant 
Br. Voveriui.

Solo ir duetus padainavo 
Frances šeporaitytė - Kasias ir 
Bety Regnaski.

Laike minėjimo buvo surink
ta '$200.00 aukų.

Minėjimą surengė vietinis A 
LT ir BALF 44 skyrius, kurio 
pirmininku yra Juozas Macei
na. Programą vedė dr. 
Kasias.

Bronius

SILVER BELL BAKING CO.
(Taip dabar vadinasi Varpo kepykla)

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

^.LČIŪNAS, savininkas
Kepa visokių rūšių duoną, ypač 
specialistai Europos ruginės duo
nos, kurios jie kepa keliolika rūšių

Vedybom ir parem 
keksų ekspertai

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

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

DEMOKRATAI SIŪLO VISAI 
NEDEMOKRATIŠKAS 
PRIEMONES...

Anna Kaskas koncerte 
Baltimorėje dalyvaus 
tenoras C. Andreikas

Sekmadieni, kovo 23 d., Lie
tuvių Auditorijoje, 851 Hollins 
St., Baltimore j e, įvyksta artis- 

. tės Anna Kaskas koncertas.
Programoje taip pat daly

vaus žinomas lietuvių tenoras, 
gyvenąs Baltimorėje, C. An- 
dreikus. Be atskirų solo dainų 
ir arijų, dainininkai padainuos 

/ mėgiamiausius duetus ir ope
rų.

Artistams apompanuos pia
nistas Alekas Mrozinskas iš 
New Yorko.

Mums pranešama, kad į ar
tistės Anna Kaskas koncertą 
Baltimorėje rengiasi atvykti 
svečių net iš Washingtono ir 
kt.

IRPAMINĖJO LIETUVOS 
ESTIJOS ŠVENTŲ

Washington, D. C. Baltų — 
Skandinavų Sąjunga vasario 
22 d. Washingtono gimimo die
nos ir Lietuvos-Estijcs nepri
klausomybės sukakties proga, 
buvo suruošusi minėjimą.

Kalbėjo L. J. Esunas, A. J. 
Miceika, kcngr. E. O. Konski ir 
kun. Rudolf Toost.

Programoje dalyvavo lietu
vių ir estų šokėjos.

Į minėjimą buvo atsilankę 
daug lietuvių, latvių, estų 
ir amerikiečių žymių asmenų.

SVETIMTAUČIAI PAGERBĖ 
DR. JONĄ BASANAVIČIŲ

Philadelphia, Pa. Beveik vi
suose vietos lenkų ir ukrainie
čių laikraščiuose tilpo straips
niai pagerbia dr. J. Basanavi- 
čiaus, 25 metų jo mirties sukak_
tuvių proga. Kai kurie laikraš
čiai prie straipsnio įsidėjo net 
dr. J. Basanavičiaus fotografi
ja. *

Tai yra-didelis nuopelnas K. 
Vidikausko, kuris dažnai pa- . 
teikia lenkų ir ukrainiečių laik 

-raščiams žinučių ir straipsnių 
is lietuvių gyvenimo. P.

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.

ANTHONY MARTIN 
RESTORANAS ir BARAS 

3759 N. 7th STREET, 
PHILADELPHIA, PA.

<--------------------------- ,-------
i"“-------------------------------------------

TRAUN’S CAFE
N. E. cor. 16th Street 

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

Bes. Cheltenham 2562 
Philadelphia, Pa.

I------------- ---- -----------

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

Į Alai, degtinė, vytu* ('
305 BROADWAY

SO. BOSTON. MASS. J;
SO 8-9094 '

[ J. MARKIEWICZ
AND

SONS, Inc.
Laidotuvių Direktoriai 

15 Trumbull Street 
New Haven, Conn.

TeL: 5-9229

A. MIEŽIS
ALUS. DEGTINI, VYNAS 

22»7 N. 2nd STREET, 
PHILADELPHIA, PA.

REgent 9-4158
■■n—■-■■■ r ........ —

Ž psi

John Baltaduonis
FRANKFORD AVENUE

CAFE
1700 Frankford Ave.,

PHILADELPHIA, PA.

BEE HIVE 
RESTAURANT

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

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

>------------------------------------------------- .... /

Vuokeriopat automobilių taitymai
730-2 E. Moyamensing Avė 

Philadelphia, Pa.
TeL Howard 8-0596

DR. M. J. COLNEY 
148 Grand Street 

WATERBURY, CONN. 
Telefonas 3-4747 

PRIĖMIMO VALANDOS: 
ano 10 vai. ryte iki 8 vai. vak.

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

Green ir Leonard SU.
Waterbury, Conn

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

Įvairiausi gėrimai ir valgiai. * -
ROUTE 27-A, ' ISLIP, Is L, N. Y.

Bay Shore 2996. ’

HOLLYWOOD INN & HALL
ELZBIETA RUDAUSKIENĖ, 

Savininkė

Baras ir salės pramogoms

2419 W. 43rd STREET
Tel. Virginia 7-9880

CHICAGO, ILL.

KARLONAS 
Funeral Home 

Lietuviams tarnauja dau
giau, kaip 20 metų. 

280 CHESNUT STREET, 
NEW BRITAIN, CONN. 

Tel. 9-1181

BOSTON BAKING CO.
J. Tamošauskas
B. Andriušaitis

-----Lietuviška—duona Ir____ 
pyragaičiai

Pristatoma j namus 
ir krautuves

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

---------_---- |

STANLEY SHUKIS
Pristato į namus pirmos 
rūšies medžiagos drabužius: 

siutus, paltus ir t.t. 
Priimami užsakymai

Atvksta į namus pai^ieruot
607 Washington Ave.

Waterbury, Conn.

VINCO VIDGINIO
MAISTO KRAUTUVĖ 
438 JEFFERSON ST.

Philadelphia, Pa.
TR. 7-6627

LIBERTY FEDERAL SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION

Philadelphia. Pa.
S35 NORTH BROAD STREET 

(Temporary Address)
New Building Under Constructio* 

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

ASSETS
First Mortrir* Lnans...................
Improvement Loans .....................   .
Loans on Savin?* Accounts .... 
Federal Home Loan Bank Stock.— 
Cash on Hand and in Banks .... 
Office Buildinc and Equipment . . 
Parking Lot---- 1415 Race Street
Dafsrred Charges and Other Assets

TOTAL—$9,917,587
LIABILITIES

Members' Share Accounts ........... $8,428.470

Frdrral Home Lo»n Rank . .

*>ther Liabilities ............................
Employees' Retirement Reserve . .
Other Specific Reserves...................
General Reserves . . . £203.500
Surplus......................... ’ 252.278

S8.31fl.R34 
25.5 43 
82.007 

— 175.0*0 
1,1 12.033 

166,666 
22.723 
15,791

850.000

10.31 1
22.077
3,520

78
87

CHARLES S. CHFXEDEN, President

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

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

790 BROAD STREET, NEWARK, N. J
Važiuoti ii New York — Hudson Tubs išCortlant
St. 14th St. ar 34th St. 20-30 min. iki Newarko. 
Nuo stotie* tik 4 blokai.

PRIĖMIMO VALANDOS:
Kasdien nuo 9 rvto iki 7:30 vakare

Tel. Mitchell 2-0773

VYNAI — LIKERIAI — ALUS
2327 Brown Street Philadelphia, Pa.

RESTORANAS IR BARAS
941 SPRING GARDEN, PHILADELPHIA, PA.

TeL PO 5-9785

Naujai atidarytas lietuviškas restoranas Ir baras

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

Tel. PO 5-9566
-- —  ---------- -—.—. .---------- ----- —.—- „ J

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

riame aprašoma 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 — pirmutinė tokia teisinga, atvira, , 
įdomi ir stambi knyga (istorinis romanas) apie Amerikos 
lietuvių tautinį ir kultūrinį atgimimą, apie jų sunkumus, I 
vargus, kančias ir kovas dėl lietuvybės ir geresnio, švie- j 
sesnio rytojaus. 652 puslapiai, kieti drobės viršeliai, labai 
graži spauda, kaina 3 doleriai.

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

Dr. Alg. Markeris, 3325 So. Halsted St., Chicago 8, Ill.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

JUOZAS KAVALIAUSKAS
LICENSED PENNA AND NEW JERSEY

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

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

1113 Mt. Vernon Street Telefonas Poplar 4110 
PHILADELPHIA. PA.

Moderniška laidojimo įstaiga: didelė graži koplyčia, erdvi gali ra
baro, pakelevingiems suteik;atna nakvynė — vukat nemokamai. 

Nelaimės valandą kreipkitės j mtet) įstaigą, dieną ar naktį
— mes visados pasirenge suteikti genansi patarnavimą.

Naujienos nepatenkintos, 
kad Kanadoj išeinanti Nepri
klausoma Lietuva laikosi libe
ralinės linijos ir reikalauja iš 
jos redaktoriaus J. Kardelio 
aiškiai pasisakyti su kuo jis 
eina.

“Kai Kardeliui daromi prie
kaištai, kad jis remia “šefą” ir 
kitus avantiūristinius elemen
tus (su pretenzijomis j vadus), 
tai Kardelis moka labai gra
tia! pakalbėti apie reikalą 
tl visiems pasisakyti, būti 
Šališkam ir t. t.

“Dabar šitas reikalas
tiek toli nuėjęs, kad pačiai 
KLCT būtų laikas pasisakyti,

duo 
be-

yra

jei ji to nedaro, padaryti ati
tinkamus sprendimus, kurie 
betkokias abejones jšsklaidy-

iaikrašty!
Naujienų 

ir marijo- 
totalizmas

Kokie tie sprendimai turėtų 
būti anot Naujienų. Tai pap
rasčiausios cenzūros įvedimas, 
kokia buvo praktikuojama Hit
lerio Vokietijoje ir veikia da
bartinėje Stalino Rusijoje.

Kas ne su mumis, tai tam 
neturi būti vietos

Nenuostabu, kad 
reikalavimą parėmė 
nų Draugas, kuriam
irgi prie širdies, tad rašo:

“...iš tikrųjų, kiekvienas skai 
tytojas gali lengvai suprasti, 
kas yra linkęs į totalizmą: ar 
tie, kurie tiesą rašo ir draugų 
pakankamai turi, ar tas, kuris 
prarado visus draugus, su vi
sais pjaunasi ir koliojasi?”

Vadinasi Gebelso, Stalino ir 
Franko laikraščiai nebuvo to- 
talistiniai. Jie. ir “tiesą” rašė 
ir draugų turėjo. Tokioj, dikta
tūrinėje Sovietų Rusijoj šian
dien prieš Izvestiją ir Pravdą 
niekas^ nedrįsta blogai išsi
reikšti. Reiškia, jos rašo tiesą 
ir visi joms yra draugai.______

Ar tokios spaudos marijonų 
Draugas nori?
VLIKAS“ PERSITVARKĖ”

Naujienos • ir Draugas pa
skelbė, kad VLIKas vasario 23- 
25 d., padarė svarbius nutari
mus. Vykdomoji Taryba su M. 
Krupavičiumi priešaky atsista
tydino. M. Krupavičius toliau 
pasiliks tik VLJKo pirmininku, 
gi Vykdomoji Taryba pavesta 
sudaryti prof. J. Kaminskui, 
kuris dabar lankosi Amerikoje. 
Vadinasi, jis turės skubiai sės
ti į lėktuvą ir grįžti atgal į Vo
kietiją, atsiprašau, į Paryžių, 
nes Vykdomoji Taryba nutarė 
apsigyventi linksmybių, centre, 
kur didesnės komedijos vaidi
namos.

• Vilniaus geležinkelio sto
ties kolektyvas “uoliai” pildo 
Stalino planą: nustatytu laiku 
ir nustatytą skaičių lietuvių 
transportuoja į Sibirą. Pasižy- 
mėj ę stachonoviečiai : 
Bradaitis, Stelmokas, 
Zareckis etc.

• Studentai, Kalėdų 
metu, sunkiai

Vladas
Stanys,

atosto
gų metu, sunkiai darbavosi 
kolchozuose. Jiems ten reikėjo 
mulkinti savo tėvus, kad jie 
kolchozuose laimingai gyvena.

• Pedagoginio, Muzikos ir 
Dailės institutų studentai Lan
kėsi Maskvoje. Jie ten pirmiau

. šia aplankė Lenino mauzolie
jų ir pasišildė Stalino saulutėj. 
Įspūdžius apie kelionę papasa
kojo per Vilniaus radiją Algi
mantas Baltakis.

• Vietinės pramonės minis
terijoj iš lietuvių dirba Plytni- 
kas, Janina Giedraitienė ir ki
ti.

• Meno saviveiklos ratelių 
vadovas Vilniuje Purvinis pasi
gyrė, kad ruošiama ukrainie
čių kalba opera: “Zaparažietis 
ir Dunojus”. Joje dainuos rusai 
darkyta ukrainiečių kalba.

NELE MAZAUITE

Šioje apysaka j e autorė su jai 
vienai būdingu stiliaus graikš- 
tuniu iškelia katik ištekėjusios 
moters sielos problemas, jau
namartės svarstymus ir iš jų 
išplaukiančius įvykius. Knyga 
220 psl., kaina $2.50, gaunma 
šiuo adresu: GABIJA

340 Union Avenue, 
Brooklyn II, N. Y.

staprinti savo prestyžą visuo
menės akyse.

^Galima tikėtis, kad Vilkui 
susitvarkius savo viduje, ne
sunku bus sunormuoti ir jo 
santykius su diplomatais”.

Taip rašo Naujienos. Tam 
pritaria ir Draugas. Jie tik pa
tvirtina, kad VLIKe yra labai 
daug dūmų ir tikisi, kad jie iš
sisklaidys. Kada šie dūmai pra
dėjo griaužti akis Naujienoms 
ir Draugui — blogai, bet jei 
jau seniai jie griaužia visiems

“Iš tų pranešimų galima nu
manyti, kad VLIKas daro rim
tų žingsnių išbristi iš kilusios liberaliai galvoj antiems lietu- 
paskutiniu laiku “krizės” ir su-

Laisvei švintant... (10)

sius.

aukos
Tarybos 
surinkta

viams, tai tvarkoje.

Lietuvos vadavimuiNevvyorkiečiu
Amerikos Lietuvių 

vasario 16 d. proga
aukų $1,379.65. Didesnes aukas 
davė: Operetės choras $56.50, 
kun. N. Pakalnis 25 dol., Tėvai 
Pranciškonai 20 Po 10 dolerių 
aukojo: H. A. 
ša, Dičmanas, 
Vainauskai, 
Trimakas, P.
A. Starkus, J. Jankauskas, J. 
Šalkauskas, Oniūnas, Vikrikas, 
Valaičiai, Bortkevičius, Grau-

Gražiūnai, Dym-
Kapočius, A. P.

Markevičius. A.
Stravinskas, dr.

“Amerikos 
pikčiausias

Kybartienė, Staskevičiūtė, Ge- 
dainytė, Irena Stankevičiūtė 
etc.

Vilniaus konservavimo ce 
konservuoja Rusijai vai- 
čia pasižymėję darbinin- 
Irena Stažinskaitė, Lech-

andraitė, Alfonsas Savickis, 
Matūkas etc.

• Ariogolos traktorininkai 
remontuoja pavasario darbams 
traktorius. Pavyzdingi “stacho 
noviečiai”: Miežinis, Zeglins- 
kas, Pyragas, Mačiulis, Rimša.

• Joniškėlyje įvyko moky
tojų diena, kur bolševikai su
varė 130 mokytojų. Mokytojai 
buvo kurstomi tokiomis temo
mis prieš Ameriką: 
imperializmas — 
žmonių priešas”.

• Taip pat okupuotoje Lie
tuvoje vyksta kurstymas prieš 
Vatikaną. Nuolat rėkiama: de- 
maskuokim reakcinę Vatikano 
politiką.

• Vilniaus avalinės kombi
nate dauguma darbininkų yra 
priversti išdirbti po dvi normas 
per dieną, čia “pavyzdingai” 
dirba Blekeris, Saškis, Jokubo- 
nis, žalalis ir kit. Kalbant apie 
bolševikinę avalinę, prisimena 
pirmojo bolševikmečio lietuvių 
sukurta daina Stalinas vyžas 
pina, Kompartija išdalina.

pramonės 
II premiją 
naikinimą

nusipelnę

• Šiaulių miškų 
kolektyvas laimėjo 
už Lietuvos miškų 
Stalino naudai.

• Kurtuvėnuose
stachonoviečiai: Stašaitis, Bus 
kus, Laurinavičius, Šimaitis, 
Kavaliauskas ir Norkus.

• Biržų rajono kolūkiuose- 
žmonės yra priversti dirbti po 
600 ar 700 darbadienių. Net ca
rų laikais tokios vergijos nebu
vo, kad okupuoti žmonės turė
tų pakeisti kalendorių ir dirb
ti ištisus metus dvigubai

• Klaipėdos rajone veikia 
39 rateliai Lenino ir Stalino 
biografijai mokytis, čia dirba 
10 politinių mokyklų. Tačiau 
komunistų yra vos apie 200.

• Vilniaus kailių fabrike 
dirba perdien net po tris nor
mas. Matyt, bolševikai nori net 
nuo darbininkų kailį nulupti.

• Klaipėdoje vyksta žuvies 
darbuotojų penkių dienu konfe 
rencija. Joje atvykę iš Lenin
grado ir kitų rusų miestų žu
vies specialistai — valgytojai 
mokę kaip greičiau išgaudyti 
Baltijos žuvį.

• Telšiuose įvyko moterų ko 
munistinis suvažiavimas. Jame 
paskaitą tema: Moterys — ak
tyviosios komunizmo statyto
jos — laikė Stanelienė. Daug 
moterų apdovanotos Stalino 
ordinais, jų tarpe Audėnienė, 
Lipčienė etc.

• Slidininkų rungtynėse pa
sižymėjo Trakų slidininkas 
Vaclovas ir Zarasų gim. abitu
rientė Babenaitė. .

žinienė, Šlepetys, Kanderis, A. 
V. Reikaitis, P. Mikalauskas, X. 
Strumskis. ![

Jačyna $8.00, Norvilui $7.00. 
Po 5 dol. aukojo: Karpis, Tu- 
mosinskas, prel. Kelmelis, Ma- 
tekunas, Būdvytis, X. Y., Bud- 
reckas, Ruginienė, Matulis, J. 
Bakanauskas, žvinys, Krušaus- 
kas, Kačionis, Tercijonai, Si- 
dzikąuskienė, Staržikai, Sližys, 
kun. Giedgaudas, B. S., J. R., 
Parulis, Audienienė, Vainiai, 
Danisevičiūtė, Petraitytė, Šve
dienėj Adomaitis, Kašelionis, 
Paruškevičius, Paulis, P. Min- 
kūnai-, Aleksandravičius, Vaiz- 
genis, Ramanauskas, Stero, Sa- 
veidžius, P. Katukaitė, Dumb
lys. Janulevičiūtė, V. čėsnavi- 
čius, A. Ryliškis, Dambriūnas, 
Rajeckas, kun. Račkauskas, 
Narkevičius, Bortkevičienė, žal 
kauskai, Pajaujytė, Pajaujienė, 
Samatas, Navickas, Tulsius, A. 
Aidukas, Kreivėnas, Iz. Lauč- 
ka, Garla, Dubauskas, J. Rima- 
vičius, A. Maniūkas, J. Klyšys, 
A. Žilinskas, Jonaitis, Naras, 
Žilinskas, Venclovai. (Pavar
dės kai kurios neaiškiai užra
šytos, trūksta vardų. Urašėme, 
kaip iškaitėme, už klaidas, at
siprašome). Kiti aukavo mažės 
nėmis sumomis. Visiems nuo
širdžiai dėkojame.

New Yorko ALTO Taryba

LAISVOS NUOMONĖS.
DU GANYTOJIŠKI LAIŠKAI ?

vasario 16-tos 
vadovai kun. 
prof. Kamins
kas sau į šios

t
Nebent toks užtikrinimas; yra 
aidens riksmas apie savo didy
bę, jos besigraibant ir jaučiant, 
koKia ji menka.
ŽYGIS SU VIENU KARINIU 
EKSPERTU IŠ PASAKOS.^.

Išlaikydamas savo užtikrini
mų aukštą gaidą, kun. Krupa
vičius taip pat pažadėjo, kad, 
“valandai atėjus, VLIKas iš
kels kovos vėliavą ir su išri
kiuotais kovos vyrais žygiuos 
Kraštui į pagalbą”. Kyla labai 
rimtas klausimas, ar toks mig
lų pūtimas kovojančiam kraš
tui yra psichologiškai naudin
gas ir taktiškai tikslingas? Juk 
iš to krašte tuoj gali plačiai

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 asmeninis.

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. 

pavyzdingai prity-DARBAS ATLIEKAMAS punktualiai ir 
rusių spaudos žinovų.

Su pagarba

92 Franklin 
STAMFORD, CONNECTICUT 

Telephone 48-2460
rograma~bus paskeiblj aiškiui.—:--------------

Street,

bininkai: M. Jakelaitienė, A.

ROOSEVELT FURNITURE COMPANY

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

Atdara pirmadieniais, ketvirtadieniais iki 9:30 vai. vak: SekniuL 11—4:36 popiet

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

15 MĖNESIŲ
JOKIOS GARANTIJOS

Paskutinės 
proga VLIKo 
Krupavičius ir 
kas atsišaukė
žemės lietuvius.
Jei kun. Kurpavičius kalba 

mūsų pavergtam kraštui per 
Voice of America tautinės šven 
tės proga būtų buvusi pasaky
ta jo Kalvarijos parapijonims 
iš bažnytėlės sakyklos, tektų 
palinguoti galva: — Gražiai 
pakalbėjo. Bet vasario 16-tą, 
VLIKo ir Vykd. Tarybos pirmi
ninkas, netgi besidedąs mūsų 
ir prezidentu ir ministeriu pir
mininku, kalbėjo į kraštą viso 
VLIKo, t. y. visų jame ■ daly- 
vajančių partijų ir organizaci- pasklisti gandas, jog jau suor- 
jų vardu.
VLIKas MELDŽIA DIEVO...

Nesiskaitydamas su tuo fak
tu, kun. Krupavičius tą savo 
politinę kalbą perdėm sukuni- 
gino: “atėjo Trys Karaliai į 
skurdų tvartelį..., velykinė vil
tis mus privalo lydėti..., vasa
rio šešialiktoji — geriausias 
Išganytojo pažado įrodymas.., 
dieviškas įstatymas.., Viešpa
tie.., Išganytojau.., VLIKas mel 
džia Dievo...”

Nėra tekę girdėti, kad būtų 
pulta į tokią religinę egzalta
ciją labiausiai atsilikusių vals
tybėlių prezidentų oficialinėse 
kalbose, sakysim Liberijoj ar 
kitur. Daug kam gali, kilti min
tis — argi tokios kun. Krupa
vičiaus kalbos ex officio pilnai 
derinasi su mūsų konstitucijos 
garantijomis dėl tikėjimo ir są
žinės laisvės? Jeigu VLIKo 5 
kriščionys “demokratai” nėra 
ir nebūtų linkę šių nuostatų 
boti, tai vis tik yra dar 5 VLIK 
nariai, kurie daugiau ar 'ma
žiau atstovauja lietuvius, ne
pripažįstančius bažnyčios do
minavimo politiniam gyveni
mui.
DAUGIAU ORUMO 
VLIKo PAREIŠKIMUOSE!

Ne pirmą kartą kun. Krupa- 
vičius daro VLIKo vardu “pre
zidentinius’’ pareiškimus, ku
riuose yra apsčiai religinių per 
dėjimų, pigios poezijos ir para
pijinio mintijimo. Nelengva 
būtų atrasti bent vieną pareiš
kimą, kurį, išvertus-.^atitinka- 
mon kalbon, gadima būtų pa
rodyti kultūringam pašaliečiui. 

. žinoma, galima rodyti, bet — 
kartu tektų rausti iš gėdos. Iš 
vadovaujančio veiksnio pirmi
ninko dauguma lietuvių vis te
belaukia didesnės tolerancijos 
įvairiai tikintiems ar mažiau 
tikintiems, o ypač laukia rim
tumo bei orumo jo oficialinėse 
kalbose ar rašiniuose. Atrodo, 
beviltiškas laukimas...

Kun. Krupavičius kraštui pa 
reiškė ir užtikrino,Tkad VLIKas 
savo “valdžią” baigsiąs ant 
Lietuvos ribos. Tatai yra kraš
tui visiškai aišku ir be užtik
rinimų. Kam ta tuščia kalba?

ganizuota užsieniuose lietuviš
ka armija — to pasėkoje gali 
pražūti ne viena brangi lietu
vio galva, apie kurių taupymą 
pats kun. Krupavičius kalba.

Galvojąs mūsų tautietis 
tremtyje, žinodamas, kad :VLI- 
Ko “išrikiuoti kovos vyrai” su
sideda iš pusės (ir net ne^jus- 

- antro) karinio “eksperto,” pa
dūmos: — Kažin ar kas duos 
ubagui iš armotos šauti? Mat, 
labai pigiai gali atsitikti ir 
taip, kad tokiam VLIKui, £oks 
yra, teks su visu savo “eksper
tu” pasėdėti kuklioje ir kieto
je stebėtojo kėdutėje. Toks 
liūdnas pranašavimas yra, rei
kia manyti, itin arti tiesos,, juo 
labiau kad VLIKo visi ikišioli-. 
niai pasiruošimai “žygiuoti f 
pagalbą” yra apsiriboję —tarp 
kitko ir dėl vakarų kalbų ne
mokėjimo — tyliais pasivaikš
čiojimais, ieškant nebyliomis, 
migloje ir dar su nuolat gęs
tančia balana tarptautinės po-

JTO ir panašiose priemenėse.
MŪSŲ SULIETUVĖJŲ ’ 
SOCIALDEMOKRATAI

Prof Kaminskas savo atsi
šaukime pabrėžtai ragina mū
sų tautiečius laikytis vienybės. 
Tai įsidėmėtini žodžiai vado 

-—mūsų socialdemokratų partijos—_ 
su jos palšu vaidmeniu' laisvos x 
Lietuvos istorijoje.

Mūsų soci-aldemokratai, Mar
kso akli pasekėjai ir interna
cionalo išpažintojai, vargšus, 
pirmojo karo .nuskurdintus, 
maždaug vienodai neturtingus 
lietuvius anuomet, atkurtoje 
Lietuvoje, sumanė suskaldyti j 
proletarus ir jų išmanytus ka
pitalistus. Jie šaukė, rašė už 
“proletariato revoliuciją” ir 
jos siekė. Jų vyr. organo So
cialdemokrato pirmą puslapį 
dabino stambokos raidės: “Vi
sų šalių proletarai, vienykitės!” 
— Vadinas, socialdemokratai 
šaukėsi svetimųjų marksistų 
pagalbos kovoje prieš -savo ke
liais šimtais litų turtingesnius 

-brolius lietuvius... Prof Ka
minskas buvo šitokios “prole
tariato kovos” priešakyje.

(Nukelta į 6 psl.)

/

St Butkus

SKUBAME GRĮŽTI Į LIETUVĄ
Be Vitebsko ir Smolensko lie

tuvių batalionų, dar kūrėsi šie 
lietuvių daliniai: Rovne 1-sis 
dragūnų divizionas iš 2 eska
dronų, Rumunijos fronte buvo 
duota viena divizija, Ukraino
je viena lauko ligoninė, Sibire 
Vytauto Didžiojo batalionas. 
Bet bolševikams įsigalėjus, nei 
divizija, nei lauko ligoninė ne
bespėjo susiorganizuoti. Lietu
vių divizijai skirti ginklai ir 
amunicija pateko rumunams..

Be didesnių jau minėtų dali
nių, kaikuriuose rusų pulkuo
se buvo susidariusios lietuvių 
kuopos bei būriai. Tačiau jų 
dienos buvo neilgos. Demobili
zavus kariuomenę, išnyko ir 
jie, kai tuo tarpu batalionai ke 
lėtą menešių išgyvavo ir prie 
bolševikų.

Vitebsko batajtonąįs buvo 
pirmasis iš lietuvių batalionų 
rusų kariuomenėje. Jo pradžia 
ypač buvo sunki. Keletas šim
tų lietuvių kareivių, tik su 
dviem karininkais, atsiskyrė iš 
lenkų legiono, pasiryžo suda
ryti lietuvišką batalioną. Ru
sai nenorėjo sutikti, bet ir lie
tuviai nenusileido.

Ilgą laiką tie kareiviai buvo 
be globos. Negavo nei maisto, 
nei drabužių, bet nesiskirstė ir 
traukiantis frontui, nors bū

dami daugelis basi, žygiavo, 
kentė ir alkani siekė tikslo.

Pagaliau dvidešimtojo rusų 
korpo vadas gen. Gutaras davė 
griežtą įsakymą išsiskirstyti 
po rusų pulkus.' Jeigu neklau
sys — žadėjo atsiųsti kazokus. 
Gavę tokį grasiniiųą, lietuviai 
kareiviai apsikasė ir pasirengė 
ugnimi sutikti kazokus. Kazo
kų nesulaukė, tbet sulaukė tik 
leidimą organizuoti lietuvišką 
batalioną.

Sibiro Vytauto Didžiojo lie
tuvių batalionas ilgiausiai išsi
laikė. žuvo tik 1919 m. pabai
goje, kada Lietuva jau kovojo 
dėl savo nepriklausomybes.

šis batalionas ilgą Laiką ko
vojo su bolševikais. Jo pabaiga 
buvo tragiška. Sibire baltųjų 
jėgoms traukiantis nuo raudo
nųjų, lietuvių batalionas buvo 
paskirtas į pavojingiausią vie
tą — dengti atsitraukiančius. 
Tragiškoje būklėje atsirado ir 
savo tarpe išdavikų. Bolševi- 
kuojančių jėgų buvo sukeltas 
sąmokslas ir 1919 m. lapkričio 
pabaigoje nužudytas vienas 
karininkas. Toliau, batalionas 
klasta buvo išduotas Sibiro rau 
doniesiems. Jų partizanai gruo 
džio 9 d. išsivedę ir Sibiro šal
tyje nuogai nurengę, kardais 
sukapojo keletą karininkų ir 
porą ar trejetą kareivių.

PALIKĘ BATALIONĄ, 
GRĮŽTAME Į LIETUVĄ

Batalionui likviduoti, bolše
vikai nepanaudojo jėgos, bet 
nutraukė maisto teikimą. O 
nevalgęs ilgai neišsilaikysi. Ka 
reiviai pradėjo išvažinėti sa
vo kelias. Keliasdešimt nuėjo į 
Smolenske organizuojamą rau
donąjį lietuvių dalinį. Bet dau
giausia patraukė į vokiečių o- 
kupuotą Lietuvą.

Buvo paleistas gandas, kad 
grįžti bus galima tik iki kovo 
15 d. Toliau bus nebepaleidžia 
ma. Taigi ir subruzdo iki tos 
dienos pasiekti vokiečių užim
tas sritis. Susidarė gerokas ba- 
talijono karių skaičius, grįž
tančių į Lietuvą.

Kelionėje nemaža prisijungė 
lietuvių karių, grįžtančių iš 
Rumunijos fronto. Viso susi
darėme apie 500 lietuvių karių 
grupė. J

Traukinys dar mus nuvežė 
tolokai už Vitebsko, bet priva
žiavus vieną susprogdintą ge
ležinkelių tiltą, mus paleido 
tuščiuose laukuose. Turėjo bū
ti netoli demarkacijos linija 
tarp rusų ir vokiečių, tad gele
žinkelio bėgiais pasileidome 
žygiuoti. Netrumpa buvo mūsų 
vora. Reikėjo nueiti keliolika 
kilometrų, kol pasiekėme ąrti-

miausią stotelę, jau esančią 
vokiečių užimtoje srityje.
RAUDONIEJI BANDO 
MUS SULAIKYTI

Bet mus pasivijo apie 15 rau 
donarmiečių su drezina (ran
ka varomų vagonėlių). Drezi- 
noje jie buvo pasistatė kulko
svaidį, o patys irgi buvo gerai 
ginkluoti. Norėjo mus sulaiky
ti ir patikrinti mūsų dokumen
tus, ar visi esame paleisti iš 
kariuomenės. Mūsų vyrai, ne
kreipdami į juos dėmesio, ėjo 
toliau ir neroc)? dokumentų. 
Tik vienas kitas sustojo paro
dyti.

Matydami, kad nieko nepeš, 
raudonarmiečiai nustojo mus 
tikrinę.

Daugiau nebesutikome nie
ko: nei rauddnarmiečių, nei 
vokiečių. Atėjome į vieną ma
žą geležinkelio stotelę, kuri, 
kaip vietos žmonės sakė, buvu
si jau vokiečių pusėje. Bet ir 
čia neradome nė vieno vokie
čio. Jokios sargybos. Keistai 
atrodė. Geležinkelininkai pa
aiškino, kad kiekvieną rytą čia 
atvažiūoja vokiečių trapkltfys 
grįžtančių paimti. •

Stotelė maža, telpa vos ke
liasdešimt žmonių. O mūsų 500. 
Daugumo likome lauke, nors 
naktį buvo gana šiltoka. Paliai 
stotį susikūrėme ugnį ir šildė
mės.

Anksti, vos švintant, iš tik
rųjų atvažiavo vokiečių trau
kinys įš kelių prekinių vagonų. 
O mūsų čia minia. Vagonuose

susispaudėme, lyg silkės stati
nėje. Net kvėpuoti sunku. At
vežę mus į Polocko stotį palei
do.

žymi kareivių dalis, išlipusi 
iš traukinio, pasiliko stoties 
perone laukti vokiečių patvar
kymo. Maža delel£, jų tarpe ir 
mes trys murmaniečiai, buvo
me “gudruoliai”. Papratę Ru
sijoje laisvai važinėti, sugal
vojome ir čia panašiai padary
ti.

Radę tuščią keleivinį trau
kinį į Daugpilį, sulipome į jį ir 
džiaugiamės, kad mes pirmieji 
patekome ir galime užimti pa
togesnes vietas, žiūrime pro 
vagonų langus ir matome, kad 
vokiečiai perone pradeda ri
kiuoti mūsų, kareivius ir tik
rinti dokumentus.

Neisime ten, galvojame. Pa
tikrins ir paleis į traukinį. Pa
galiau vokiečiai pastebėjo mus 
vagone. Atėjo vienas vokiečių 
kareivis, pradarė duris ir žvė
rišku balsu suriko: “raus!” At
bėgę į peroną, atsistojom gre
ta kitų.

Kai baigė mus tikrinti, iš 
stoties pradėjo lįsti vokiečiai, 
ant šautuvų užsimovę durtu
vus. Iš visų pusių apstojo mus, 
nusivedė per miestą, kaip ko
kius belaisvius. Mūsų nuotaika 
apie greitą grįžimą namo pra
dėjo kristi.

Nuvarė mus į buvusius kade
tu rūmus. Čia jau radome dar 
daugiau lietuvių karių, ansčiau 
išvykusių iš bolševikų valdomų

sričių. Kai kurie jau po2-3 sa
vaites čia sėdėjo.

Nebuvome belaisviais, bet tik 
internuotais. Kartais išleisda
vo vienus be sargybos išeiti į 
miestą ko nors nusipirkti.
VOKIEČIŲ NELAISVĖJE

Po Velykų trečiadienį išvežė 
mus iš Polocko. Iš krypties su
pratome, kad mus veža ne na
mo. Iš viso čia mūsų prisirinko 
apie 2,000 lietuvių karių. Visus 
kartu nuvarė į stotį, bet tik la
bai mažais būreliais, stipriai 
apstatę ginkluotais palydovais." 
Mieste, daugely gatvių, buvo 
išstatyti kulkosvaidžiai ir stip 
rios sargybos. Tai nieko gero 
nežadėjo.

Atvežę į Daugpilį, visus už
darė viename tvirtovės fronte. 
Čia tai jau tikrai pasidarėme 
belaisviais. Ant krūtinių prisiu 
vo belaisvių numerius ir kas
dien varinėjo į darbus. Turėjo
me išvalyti visą Daugpilį, vi
sus rusų ir vokiečių kariuome
nių užteršimus.

Tvirtovėje buvo blogas mais
tas. Belaisviai nurankiojo ir 
suvalgė visas dilgėles. Kiti ei
davo prie vokiečių virtuvių, 
ten pasirinkdavo bulvių lupę--' 
nų ir savo katiliukuose išsivi
rę valgydavo.

Į darbą varant arba grįžtant 
iš darbo, senesniojo amžiaus 
belaisviai apalpdavo.

10 belaisvių varydavo vienas 
palydovas. Kai kokias grupes 
nuvarydavo dirbti į kitą Dau
guvos pusę, Lietuvos link, žiū

rėk, vakare kokią vieną bei po
ra belaisvių pragano. Matyt, 
pabėgdavo į Lietuvą namo.
PALEIDO MUS NAMO

Vieną rytą išrykiavo mus 
kuopomis ir patikrino. Jau ne
berėkdavo ant mūs. Jautėme 
vokiečių sušvelnėjimą. Išlydint 
iš tvirtovės, jau buvo nebeto- 
kios stiprios sargybos.

Atvežė mus į karo sugriau
tus Šiaulius ir apgyvendino 
Frenkelio odų fabrike. Jau Lie
tuvoje!

Šiauliuose prabuvome 10 die
nų ir pagaliau birželio 24 d., šv. 
Jono dieną, paleido namo. 
Man namar buvo netoli ir pės
čiomis išėjau. *

Brolį jau radau seniau grįžu
sį iš Rusijos, gi apie mano’ grį
žimą niekas jokių žinių netu
rėjo, tad subėgo pažiūrėti pa
žįstamieji ir dvare stovį vokie
čiai kareiviai. Voikečiams bu
vo įdomu pamatyti* ‘bolševi
ką”. Dvaras, kuriame anksčiau 
dirbau, buvo vokiečių Tildo
mas, nes dvaro šeimininkai bu
vo išbėgę į Rusiją.

Maniau eiti kur nors kitur 
dirbti, gal prie geležinkelių, 
nes prie minėto darbo buvau 
įpratęs Murmane. Bet kur tau! 
Vokiečių kieta ranka tebevaldė 
viską ir jie sprendė, kur kas 
gali dirbti. Tuoj prievarta pri
vertė dirbti tam pačiam dvare.

Sekančiame numeryje: Renka- 
kasi pirmieji savanoriai.

♦ ? s



NEW BRITAINO
Neseniai čia mirė senas Vie

nybės skaitytojas Kazys Kaz
lauskas, newarkietes Ievos Tre
čiokienės tėvas, sulaukęs 79 
metų amžiaus. Velionis' šiame 
mieste išgyveno 56 metus. Bet, 
prieš atvykdamas į New Brit-

sylvanijoje, kur pradžioje už
dirbdavęs 3 dolerius savaitėje... 
Liko trys dukterys, Ieva Tre
čiokienė, Ona Lawson, Irena 
Yorke-Jurčikonienė ir du sū
nūs, Vincas ir Jonas. Laidotu
vėmis rūpinosi A. P. Kartonas.

LIETUVIŲ ŽINIOS
tuviai juokauja: “Kam važiuo
ti į Floridą ir ieškoti vasaros 
žiemą, kada ją galima rasti 
čia pat, atsilankius į Giedraičio 
gėlynus...” Reikia pasakyti, kad 
Giedraitis varo labai platų gė
lių auginimo ir jų pardavimo 
biznį. Vargiai, 
rastume lietuvį, 
tokius didelius 
kaip Giedraitis.

Mirė prelatas
K. Urbonavičius

VASARIO 16 MINĖJIMO ATGARSIAI

PAVERGTOJE LIETUVOJE

ar Amerikoje 
kuris turėtų 

šiltadaržius

33 metus 
dirbtuvėje, 
nes kurį

Žinom^ vietos biznierius 
Viktoras Abeciūnas staiga tapo 
tėvukas. Mat, jaunajam Vikto
rui Abeciūnui žmona padova
nojo gražų sūnų, kuriam duo
tas David vardas. Abeciūnai 
turi didelę maisto krautuvę, 
esančią lietuvių klubo patai-

$ s
♦

Algirdas Poškus grįžo iš Osa
ka, Japonijos, _kur jis kariuo
menės tarnyboje išbuvo 5 me
tus. Dabar Algirdas perkeltas į 
Camp Kearn, N. J.

* **
Justinas Draučikas, gimęs 

tais pačiais metais, kaip ir Vie
nybė (1886), neseniai turėjo 
vidurių 
chirurgo 
linksmai

operaciją.
peilį, Justinas

juokauja draugų

Pamiršęs 
vėl 

tar-

biznieriaus Jono Pus-Vietos 
telniko sūnus Thomas tebestu- 
dijuoja psichologiją Michigano 
universitete, šiuo metu jis ruo 
šias! daktaratui. Kitas Pustėl- 
nikų sūnus, Robertas, pirmiau 
dirbęs -.New Jersey valstybėje, 
dabar yra General Electric tar 
nyboje, Lynn, Mass.-------~-------

*
Aplankęs tris didžiulius Ka

zio Giedraičio šiltadaržius, žmo 
gus jautiesi, patekęs į tropiš
kus kraštus. Neveltui vietos lie-

LIETUVIŠKA

J. GUTAUSKAS, Sav.
Įvairūs gėrimai, pirmos 

rūšies virtuvė 
201-263 E. Chapel Street 

New Haven, Conn,

BROADWAY 
RESTAURANT

Geras maistas, Įvairūs 
gėrimai

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

draudimo agentas)
154 East Main Street 

Waterbury, Conn.
Tel.: 3-9766

Jonas Supšinskas, 
išdirbęs vienoje 
šiuo metu nedirba, 
laiką buvo sušlubavęs sveika
toje. Linkime šiam nuošir
džiam Vienybės bičiuliui ir uo
liam vietos draugijų veikėjui 
greičiau atsigriebti.

♦ ♦♦
šiomis dienomis naujakurys 

Viktoras Nenartas susilaukė 
savo žmonos iš Vokietijos. Vik
toras, beje, žadėjo parašyti 
Vienybei savo atsiminimus iš 
partizanų kovų Lietuvoje.

♦ *

Vienybės skaitytojų Buinių 
duktė, p-nia Mildred Anderson, 
savo vyrui Alekui neseniai pa
dovanojo gražų sūnų.* **

Andrius švirinas, žinomas 
vietos biznierius, buvo susirgęs. 
Dabar Andrius, kiek suliesėjęs, 
vėl dirba savo užeigoje.

♦ ♦*
Vietos lietuvių klubo biznio 

vedėjo Jono Ragelio duktė 
Mildred, kaip New Britain 
Herald rašo, vis dažniau pasi
reiškia dainos meno srityje.* **

A. Račiūnas, plačiai žinomas 
fotografas, kuris dabar gyvena 
iš turimų nuosavybių, sako, 
kad fotografijų biznis “jau at
gyvenęs savo dienas.” J u tvlr- 
tinimu, šį biznį nualinusi ta 
aplinkybė, būtent, kad šian
dien veik kiekvienas žmogus 
yra fotografas.

❖ **
Juozas Kreivėnas pagrįstai 

džiaugiasi savo dukromis, ypač 
vyriasniąja, kuri turi labai 

■ gražų, turtingą balsą ir dažnai 
dainuoja amerikiečių radijo 
programose.

* **
Vienybės skaitytojams tebe- 

patarnauja Jonas Poškus, xku
ris sava degtinės krautuvėje 
būna kasdien iki 9 vai. vakare. 
Poškus priima ne tik senųjų 
Vienybės skaitytojų prenume
ratos mokėjimus, bet ir mielai 
užrašo laikraštį kitiems. R.

Bostone kovo 1 d. nuo šir
dies smūgio mirė prel. d r.J Ka
zys Urbonavičius sulaukęs 78 
metų amžiaus, vienas iš žymes
nių Amerikos lietuvių visuo
menininku, buv. ilgamečiu Dar 
bininko redaktoriumi, savo 
straipsnius dažnai pasirašinė
jęs Jono Kmito vardu.

Velionis, kilimo iš Marijam
polės, į Ameriką atvyko 1905 
metais.

Nuo 1931 metų, pablogėjus 
sveikatai, po operacijos, visiš
kai pasitraukė iš pareigų, pa
stoviai apsigyvendamas Bosto
ne.

1940 metais Kauno Vytauto 
Didžiojo Universitetas jam bu
vo suteikęs filosofijos garbės 
daktaro laipsnį, gi 1947 metais 
50 metų kunigystės jubiliejo 
proga buvo suteiktas prelato 
titulas.

Velionis palaidotas trečiadie 
nį, kovo 5 d. K.

Pasižymėjo lietuvaitė
Per įvykusį tarptautinį mu

zikos meno Guild koncertą va
sario 23 d. Carnegie Recital sa- 

. Įėję tarp kitų dainininkių pa
sižymėjo gražiu balsu 15 metų 
mergaitė, kilusi iš motinos lie
tuvės ir tėvo vengro, 
Pfeifferi.

Jos mamytės tėvelis 
daičiai iš Gerardville, 
pati Marion yra iš Trenton, N.

Marion

yra So-
Pa., gi

Jauna dainininkė turį gražų 
balsą ir jai pranašaujama di
delė ateitis. M. M.

Vienybės atstovas
---------JOHN POSKUS---------

177 Park St. New Britain, Ct. 
iki 9 v. vakare

GERIAUSIS

INSURANCE
IR

REAL ESTATE
ORMAN & MICHELSON

111-H JAMAICA AVE.

QUALITY MARKET
; VICTOR ABECUNAS, Sav.

356 PARK STREET, 
NEW BRITAIN, CONN.

parapijos svetainėje.
dr. K. Girtautas, kun.
Žukauskas, District

Louis Feldman, mies-

PITTSTON, PA. — Minėji
mas įvyko vasario 24 d. Sv. Ka
zimiero 
Kalbėjo: 
Alfonsas 
Attorney
to majoro pavaduotojas Att. 
Earl Langan, BALF įgaliotinis 
J. Valaitis ir A. Devenienė iš 
Waterbury, Conn.

Visų kalbos buvo įdomios ir 
pritaikintos parengimo tikslui.

Meninę programos dalį atli
ko, Sv. Kazimiero parapijos ir 
Glee Club choras vadovaujant 
Br. Voveriui.

Solo ir duetus padainavo 
Frances šeporaitytė - Kasias ir 
Bety Regnaski.

Laike minėjimo buvo surink
ta '$200.00 aukų.

Minėjimą surengė vietinis A 
LT ir BALF 44 skyrius, kurio 
pirmininku yra Juozas Macei
na. Programą vedė dr. 
Kasias.

Bronius

SILVER BELL BAKING CO.
(Taip dabar vadinasi Varpo kepykla)

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

^.LČIŪNAS, savininkas
Kepa visokių rūšių duoną, ypač 
specialistai Europos ruginės duo
nos, kurios jie kepa keliolika rūšių

Vedybom ir parem 
keksų ekspertai

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

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

DEMOKRATAI SIŪLO VISAI 
NEDEMOKRATIŠKAS 
PRIEMONES...

Anna Kaskas koncerte 
Baltimorėje dalyvaus 
tenoras C. Andreikas

Sekmadieni, kovo 23 d., Lie
tuvių Auditorijoje, 851 Hollins 
St., Baltimore j e, įvyksta artis- 

. tės Anna Kaskas koncertas.
Programoje taip pat daly

vaus žinomas lietuvių tenoras, 
gyvenąs Baltimorėje, C. An- 
dreikus. Be atskirų solo dainų 
ir arijų, dainininkai padainuos 

/ mėgiamiausius duetus ir ope
rų.

Artistams apompanuos pia
nistas Alekas Mrozinskas iš 
New Yorko.

Mums pranešama, kad į ar
tistės Anna Kaskas koncertą 
Baltimorėje rengiasi atvykti 
svečių net iš Washingtono ir 
kt.

IRPAMINĖJO LIETUVOS 
ESTIJOS ŠVENTŲ

Washington, D. C. Baltų — 
Skandinavų Sąjunga vasario 
22 d. Washingtono gimimo die
nos ir Lietuvos-Estijcs nepri
klausomybės sukakties proga, 
buvo suruošusi minėjimą.

Kalbėjo L. J. Esunas, A. J. 
Miceika, kcngr. E. O. Konski ir 
kun. Rudolf Toost.

Programoje dalyvavo lietu
vių ir estų šokėjos.

Į minėjimą buvo atsilankę 
daug lietuvių, latvių, estų 
ir amerikiečių žymių asmenų.

SVETIMTAUČIAI PAGERBĖ 
DR. JONĄ BASANAVIČIŲ

Philadelphia, Pa. Beveik vi
suose vietos lenkų ir ukrainie
čių laikraščiuose tilpo straips
niai pagerbia dr. J. Basanavi- 
čiaus, 25 metų jo mirties sukak_
tuvių proga. Kai kurie laikraš
čiai prie straipsnio įsidėjo net 
dr. J. Basanavičiaus fotografi
ja. *

Tai yra-didelis nuopelnas K. 
Vidikausko, kuris dažnai pa- . 
teikia lenkų ir ukrainiečių laik 

-raščiams žinučių ir straipsnių 
is lietuvių gyvenimo. P.

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.

ANTHONY MARTIN 
RESTORANAS ir BARAS 

3759 N. 7th STREET, 
PHILADELPHIA, PA.

<--------------------------- ,-------
i"“-------------------------------------------

TRAUN’S CAFE
N. E. cor. 16th Street 

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

Bes. Cheltenham 2562 
Philadelphia, Pa.

I------------- ---- -----------

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

Į Alai, degtinė, vytu* ('
305 BROADWAY

SO. BOSTON. MASS. J;
SO 8-9094 '

[ J. MARKIEWICZ
AND

SONS, Inc.
Laidotuvių Direktoriai 

15 Trumbull Street 
New Haven, Conn.

TeL: 5-9229

A. MIEŽIS
ALUS. DEGTINI, VYNAS 

22»7 N. 2nd STREET, 
PHILADELPHIA, PA.

REgent 9-4158
■■n—■-■■■ r ........ —

Ž psi

John Baltaduonis
FRANKFORD AVENUE

CAFE
1700 Frankford Ave.,

PHILADELPHIA, PA.

BEE HIVE 
RESTAURANT

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

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

>------------------------------------------------- .... /

Vuokeriopat automobilių taitymai
730-2 E. Moyamensing Avė 

Philadelphia, Pa.
TeL Howard 8-0596

DR. M. J. COLNEY 
148 Grand Street 

WATERBURY, CONN. 
Telefonas 3-4747 

PRIĖMIMO VALANDOS: 
ano 10 vai. ryte iki 8 vai. vak.

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

Green ir Leonard SU.
Waterbury, Conn

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

Įvairiausi gėrimai ir valgiai. * -
ROUTE 27-A, ' ISLIP, Is L, N. Y.

Bay Shore 2996. ’

HOLLYWOOD INN & HALL
ELZBIETA RUDAUSKIENĖ, 

Savininkė

Baras ir salės pramogoms

2419 W. 43rd STREET
Tel. Virginia 7-9880

CHICAGO, ILL.

KARLONAS 
Funeral Home 

Lietuviams tarnauja dau
giau, kaip 20 metų. 

280 CHESNUT STREET, 
NEW BRITAIN, CONN. 

Tel. 9-1181

BOSTON BAKING CO.
J. Tamošauskas
B. Andriušaitis

-----Lietuviška—duona Ir____ 
pyragaičiai

Pristatoma j namus 
ir krautuves

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

---------_---- |

STANLEY SHUKIS
Pristato į namus pirmos 
rūšies medžiagos drabužius: 

siutus, paltus ir t.t. 
Priimami užsakymai

Atvksta į namus pai^ieruot
607 Washington Ave.

Waterbury, Conn.

VINCO VIDGINIO
MAISTO KRAUTUVĖ 
438 JEFFERSON ST.

Philadelphia, Pa.
TR. 7-6627

LIBERTY FEDERAL SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION

Philadelphia. Pa.
S35 NORTH BROAD STREET 

(Temporary Address)
New Building Under Constructio* 

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

ASSETS
First Mortrir* Lnans...................
Improvement Loans .....................   .
Loans on Savin?* Accounts .... 
Federal Home Loan Bank Stock.— 
Cash on Hand and in Banks .... 
Office Buildinc and Equipment . . 
Parking Lot---- 1415 Race Street
Dafsrred Charges and Other Assets

TOTAL—$9,917,587
LIABILITIES

Members' Share Accounts ........... $8,428.470

Frdrral Home Lo»n Rank . .

*>ther Liabilities ............................
Employees' Retirement Reserve . .
Other Specific Reserves...................
General Reserves . . . £203.500
Surplus......................... ’ 252.278

S8.31fl.R34 
25.5 43 
82.007 

— 175.0*0 
1,1 12.033 

166,666 
22.723 
15,791

850.000

10.31 1
22.077
3,520

78
87

CHARLES S. CHFXEDEN, President

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

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

790 BROAD STREET, NEWARK, N. J
Važiuoti ii New York — Hudson Tubs išCortlant
St. 14th St. ar 34th St. 20-30 min. iki Newarko. 
Nuo stotie* tik 4 blokai.

PRIĖMIMO VALANDOS:
Kasdien nuo 9 rvto iki 7:30 vakare

Tel. Mitchell 2-0773

VYNAI — LIKERIAI — ALUS
2327 Brown Street Philadelphia, Pa.

RESTORANAS IR BARAS
941 SPRING GARDEN, PHILADELPHIA, PA.

TeL PO 5-9785

Naujai atidarytas lietuviškas restoranas Ir baras

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

Tel. PO 5-9566
-- —  ---------- -—.—. .---------- ----- —.—- „ J

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

riame aprašoma 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 — pirmutinė tokia teisinga, atvira, , 
įdomi ir stambi knyga (istorinis romanas) apie Amerikos 
lietuvių tautinį ir kultūrinį atgimimą, apie jų sunkumus, I 
vargus, kančias ir kovas dėl lietuvybės ir geresnio, švie- j 
sesnio rytojaus. 652 puslapiai, kieti drobės viršeliai, labai 
graži spauda, kaina 3 doleriai.

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

Dr. Alg. Markeris, 3325 So. Halsted St., Chicago 8, Ill.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

JUOZAS KAVALIAUSKAS
LICENSED PENNA AND NEW JERSEY

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

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

1113 Mt. Vernon Street Telefonas Poplar 4110 
PHILADELPHIA. PA.

Moderniška laidojimo įstaiga: didelė graži koplyčia, erdvi gali ra
baro, pakelevingiems suteik;atna nakvynė — vukat nemokamai. 

Nelaimės valandą kreipkitės j mtet) įstaigą, dieną ar naktį
— mes visados pasirenge suteikti genansi patarnavimą.

Naujienos nepatenkintos, 
kad Kanadoj išeinanti Nepri
klausoma Lietuva laikosi libe
ralinės linijos ir reikalauja iš 
jos redaktoriaus J. Kardelio 
aiškiai pasisakyti su kuo jis 
eina.

“Kai Kardeliui daromi prie
kaištai, kad jis remia “šefą” ir 
kitus avantiūristinius elemen
tus (su pretenzijomis j vadus), 
tai Kardelis moka labai gra
tia! pakalbėti apie reikalą 
tl visiems pasisakyti, būti 
Šališkam ir t. t.

“Dabar šitas reikalas
tiek toli nuėjęs, kad pačiai 
KLCT būtų laikas pasisakyti,

duo 
be-

yra

jei ji to nedaro, padaryti ati
tinkamus sprendimus, kurie 
betkokias abejones jšsklaidy-

iaikrašty!
Naujienų 

ir marijo- 
totalizmas

Kokie tie sprendimai turėtų 
būti anot Naujienų. Tai pap
rasčiausios cenzūros įvedimas, 
kokia buvo praktikuojama Hit
lerio Vokietijoje ir veikia da
bartinėje Stalino Rusijoje.

Kas ne su mumis, tai tam 
neturi būti vietos

Nenuostabu, kad 
reikalavimą parėmė 
nų Draugas, kuriam
irgi prie širdies, tad rašo:

“...iš tikrųjų, kiekvienas skai 
tytojas gali lengvai suprasti, 
kas yra linkęs į totalizmą: ar 
tie, kurie tiesą rašo ir draugų 
pakankamai turi, ar tas, kuris 
prarado visus draugus, su vi
sais pjaunasi ir koliojasi?”

Vadinasi Gebelso, Stalino ir 
Franko laikraščiai nebuvo to- 
talistiniai. Jie. ir “tiesą” rašė 
ir draugų turėjo. Tokioj, dikta
tūrinėje Sovietų Rusijoj šian
dien prieš Izvestiją ir Pravdą 
niekas^ nedrįsta blogai išsi
reikšti. Reiškia, jos rašo tiesą 
ir visi joms yra draugai.______

Ar tokios spaudos marijonų 
Draugas nori?
VLIKAS“ PERSITVARKĖ”

Naujienos • ir Draugas pa
skelbė, kad VLIKas vasario 23- 
25 d., padarė svarbius nutari
mus. Vykdomoji Taryba su M. 
Krupavičiumi priešaky atsista
tydino. M. Krupavičius toliau 
pasiliks tik VLJKo pirmininku, 
gi Vykdomoji Taryba pavesta 
sudaryti prof. J. Kaminskui, 
kuris dabar lankosi Amerikoje. 
Vadinasi, jis turės skubiai sės
ti į lėktuvą ir grįžti atgal į Vo
kietiją, atsiprašau, į Paryžių, 
nes Vykdomoji Taryba nutarė 
apsigyventi linksmybių, centre, 
kur didesnės komedijos vaidi
namos.

• Vilniaus geležinkelio sto
ties kolektyvas “uoliai” pildo 
Stalino planą: nustatytu laiku 
ir nustatytą skaičių lietuvių 
transportuoja į Sibirą. Pasižy- 
mėj ę stachonoviečiai : 
Bradaitis, Stelmokas, 
Zareckis etc.

• Studentai, Kalėdų 
metu, sunkiai

Vladas
Stanys,

atosto
gų metu, sunkiai darbavosi 
kolchozuose. Jiems ten reikėjo 
mulkinti savo tėvus, kad jie 
kolchozuose laimingai gyvena.

• Pedagoginio, Muzikos ir 
Dailės institutų studentai Lan
kėsi Maskvoje. Jie ten pirmiau

. šia aplankė Lenino mauzolie
jų ir pasišildė Stalino saulutėj. 
Įspūdžius apie kelionę papasa
kojo per Vilniaus radiją Algi
mantas Baltakis.

• Vietinės pramonės minis
terijoj iš lietuvių dirba Plytni- 
kas, Janina Giedraitienė ir ki
ti.

• Meno saviveiklos ratelių 
vadovas Vilniuje Purvinis pasi
gyrė, kad ruošiama ukrainie
čių kalba opera: “Zaparažietis 
ir Dunojus”. Joje dainuos rusai 
darkyta ukrainiečių kalba.

NELE MAZAUITE

Šioje apysaka j e autorė su jai 
vienai būdingu stiliaus graikš- 
tuniu iškelia katik ištekėjusios 
moters sielos problemas, jau
namartės svarstymus ir iš jų 
išplaukiančius įvykius. Knyga 
220 psl., kaina $2.50, gaunma 
šiuo adresu: GABIJA

340 Union Avenue, 
Brooklyn II, N. Y.

staprinti savo prestyžą visuo
menės akyse.

^Galima tikėtis, kad Vilkui 
susitvarkius savo viduje, ne
sunku bus sunormuoti ir jo 
santykius su diplomatais”.

Taip rašo Naujienos. Tam 
pritaria ir Draugas. Jie tik pa
tvirtina, kad VLIKe yra labai 
daug dūmų ir tikisi, kad jie iš
sisklaidys. Kada šie dūmai pra
dėjo griaužti akis Naujienoms 
ir Draugui — blogai, bet jei 
jau seniai jie griaužia visiems

“Iš tų pranešimų galima nu
manyti, kad VLIKas daro rim
tų žingsnių išbristi iš kilusios liberaliai galvoj antiems lietu- 
paskutiniu laiku “krizės” ir su-

Laisvei švintant... (10)

sius.

aukos
Tarybos 
surinkta

viams, tai tvarkoje.

Lietuvos vadavimuiNevvyorkiečiu
Amerikos Lietuvių 

vasario 16 d. proga
aukų $1,379.65. Didesnes aukas 
davė: Operetės choras $56.50, 
kun. N. Pakalnis 25 dol., Tėvai 
Pranciškonai 20 Po 10 dolerių 
aukojo: H. A. 
ša, Dičmanas, 
Vainauskai, 
Trimakas, P.
A. Starkus, J. Jankauskas, J. 
Šalkauskas, Oniūnas, Vikrikas, 
Valaičiai, Bortkevičius, Grau-

Gražiūnai, Dym-
Kapočius, A. P.

Markevičius. A.
Stravinskas, dr.

“Amerikos 
pikčiausias

Kybartienė, Staskevičiūtė, Ge- 
dainytė, Irena Stankevičiūtė 
etc.

Vilniaus konservavimo ce 
konservuoja Rusijai vai- 
čia pasižymėję darbinin- 
Irena Stažinskaitė, Lech-

andraitė, Alfonsas Savickis, 
Matūkas etc.

• Ariogolos traktorininkai 
remontuoja pavasario darbams 
traktorius. Pavyzdingi “stacho 
noviečiai”: Miežinis, Zeglins- 
kas, Pyragas, Mačiulis, Rimša.

• Joniškėlyje įvyko moky
tojų diena, kur bolševikai su
varė 130 mokytojų. Mokytojai 
buvo kurstomi tokiomis temo
mis prieš Ameriką: 
imperializmas — 
žmonių priešas”.

• Taip pat okupuotoje Lie
tuvoje vyksta kurstymas prieš 
Vatikaną. Nuolat rėkiama: de- 
maskuokim reakcinę Vatikano 
politiką.

• Vilniaus avalinės kombi
nate dauguma darbininkų yra 
priversti išdirbti po dvi normas 
per dieną, čia “pavyzdingai” 
dirba Blekeris, Saškis, Jokubo- 
nis, žalalis ir kit. Kalbant apie 
bolševikinę avalinę, prisimena 
pirmojo bolševikmečio lietuvių 
sukurta daina Stalinas vyžas 
pina, Kompartija išdalina.

pramonės 
II premiją 
naikinimą

nusipelnę

• Šiaulių miškų 
kolektyvas laimėjo 
už Lietuvos miškų 
Stalino naudai.

• Kurtuvėnuose
stachonoviečiai: Stašaitis, Bus 
kus, Laurinavičius, Šimaitis, 
Kavaliauskas ir Norkus.

• Biržų rajono kolūkiuose- 
žmonės yra priversti dirbti po 
600 ar 700 darbadienių. Net ca
rų laikais tokios vergijos nebu
vo, kad okupuoti žmonės turė
tų pakeisti kalendorių ir dirb
ti ištisus metus dvigubai

• Klaipėdos rajone veikia 
39 rateliai Lenino ir Stalino 
biografijai mokytis, čia dirba 
10 politinių mokyklų. Tačiau 
komunistų yra vos apie 200.

• Vilniaus kailių fabrike 
dirba perdien net po tris nor
mas. Matyt, bolševikai nori net 
nuo darbininkų kailį nulupti.

• Klaipėdoje vyksta žuvies 
darbuotojų penkių dienu konfe 
rencija. Joje atvykę iš Lenin
grado ir kitų rusų miestų žu
vies specialistai — valgytojai 
mokę kaip greičiau išgaudyti 
Baltijos žuvį.

• Telšiuose įvyko moterų ko 
munistinis suvažiavimas. Jame 
paskaitą tema: Moterys — ak
tyviosios komunizmo statyto
jos — laikė Stanelienė. Daug 
moterų apdovanotos Stalino 
ordinais, jų tarpe Audėnienė, 
Lipčienė etc.

• Slidininkų rungtynėse pa
sižymėjo Trakų slidininkas 
Vaclovas ir Zarasų gim. abitu
rientė Babenaitė. .

žinienė, Šlepetys, Kanderis, A. 
V. Reikaitis, P. Mikalauskas, X. 
Strumskis. ![

Jačyna $8.00, Norvilui $7.00. 
Po 5 dol. aukojo: Karpis, Tu- 
mosinskas, prel. Kelmelis, Ma- 
tekunas, Būdvytis, X. Y., Bud- 
reckas, Ruginienė, Matulis, J. 
Bakanauskas, žvinys, Krušaus- 
kas, Kačionis, Tercijonai, Si- 
dzikąuskienė, Staržikai, Sližys, 
kun. Giedgaudas, B. S., J. R., 
Parulis, Audienienė, Vainiai, 
Danisevičiūtė, Petraitytė, Šve
dienėj Adomaitis, Kašelionis, 
Paruškevičius, Paulis, P. Min- 
kūnai-, Aleksandravičius, Vaiz- 
genis, Ramanauskas, Stero, Sa- 
veidžius, P. Katukaitė, Dumb
lys. Janulevičiūtė, V. čėsnavi- 
čius, A. Ryliškis, Dambriūnas, 
Rajeckas, kun. Račkauskas, 
Narkevičius, Bortkevičienė, žal 
kauskai, Pajaujytė, Pajaujienė, 
Samatas, Navickas, Tulsius, A. 
Aidukas, Kreivėnas, Iz. Lauč- 
ka, Garla, Dubauskas, J. Rima- 
vičius, A. Maniūkas, J. Klyšys, 
A. Žilinskas, Jonaitis, Naras, 
Žilinskas, Venclovai. (Pavar
dės kai kurios neaiškiai užra
šytos, trūksta vardų. Urašėme, 
kaip iškaitėme, už klaidas, at
siprašome). Kiti aukavo mažės 
nėmis sumomis. Visiems nuo
širdžiai dėkojame.

New Yorko ALTO Taryba

LAISVOS NUOMONĖS.
DU GANYTOJIŠKI LAIŠKAI ?

vasario 16-tos 
vadovai kun. 
prof. Kamins
kas sau į šios

t
Nebent toks užtikrinimas; yra 
aidens riksmas apie savo didy
bę, jos besigraibant ir jaučiant, 
koKia ji menka.
ŽYGIS SU VIENU KARINIU 
EKSPERTU IŠ PASAKOS.^.

Išlaikydamas savo užtikrini
mų aukštą gaidą, kun. Krupa
vičius taip pat pažadėjo, kad, 
“valandai atėjus, VLIKas iš
kels kovos vėliavą ir su išri
kiuotais kovos vyrais žygiuos 
Kraštui į pagalbą”. Kyla labai 
rimtas klausimas, ar toks mig
lų pūtimas kovojančiam kraš
tui yra psichologiškai naudin
gas ir taktiškai tikslingas? Juk 
iš to krašte tuoj gali plačiai

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 asmeninis.

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. 

pavyzdingai prity-DARBAS ATLIEKAMAS punktualiai ir 
rusių spaudos žinovų.

Su pagarba

92 Franklin 
STAMFORD, CONNECTICUT 

Telephone 48-2460
rograma~bus paskeiblj aiškiui.—:--------------

Street,

bininkai: M. Jakelaitienė, A.

ROOSEVELT FURNITURE COMPANY

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

Atdara pirmadieniais, ketvirtadieniais iki 9:30 vai. vak: SekniuL 11—4:36 popiet

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

15 MĖNESIŲ
JOKIOS GARANTIJOS

Paskutinės 
proga VLIKo 
Krupavičius ir 
kas atsišaukė
žemės lietuvius.
Jei kun. Kurpavičius kalba 

mūsų pavergtam kraštui per 
Voice of America tautinės šven 
tės proga būtų buvusi pasaky
ta jo Kalvarijos parapijonims 
iš bažnytėlės sakyklos, tektų 
palinguoti galva: — Gražiai 
pakalbėjo. Bet vasario 16-tą, 
VLIKo ir Vykd. Tarybos pirmi
ninkas, netgi besidedąs mūsų 
ir prezidentu ir ministeriu pir
mininku, kalbėjo į kraštą viso 
VLIKo, t. y. visų jame ■ daly- 
vajančių partijų ir organizaci- pasklisti gandas, jog jau suor- 
jų vardu.
VLIKas MELDŽIA DIEVO...

Nesiskaitydamas su tuo fak
tu, kun. Krupavičius tą savo 
politinę kalbą perdėm sukuni- 
gino: “atėjo Trys Karaliai į 
skurdų tvartelį..., velykinė vil
tis mus privalo lydėti..., vasa
rio šešialiktoji — geriausias 
Išganytojo pažado įrodymas.., 
dieviškas įstatymas.., Viešpa
tie.., Išganytojau.., VLIKas mel 
džia Dievo...”

Nėra tekę girdėti, kad būtų 
pulta į tokią religinę egzalta
ciją labiausiai atsilikusių vals
tybėlių prezidentų oficialinėse 
kalbose, sakysim Liberijoj ar 
kitur. Daug kam gali, kilti min
tis — argi tokios kun. Krupa
vičiaus kalbos ex officio pilnai 
derinasi su mūsų konstitucijos 
garantijomis dėl tikėjimo ir są
žinės laisvės? Jeigu VLIKo 5 
kriščionys “demokratai” nėra 
ir nebūtų linkę šių nuostatų 
boti, tai vis tik yra dar 5 VLIK 
nariai, kurie daugiau ar 'ma
žiau atstovauja lietuvius, ne
pripažįstančius bažnyčios do
minavimo politiniam gyveni
mui.
DAUGIAU ORUMO 
VLIKo PAREIŠKIMUOSE!

Ne pirmą kartą kun. Krupa- 
vičius daro VLIKo vardu “pre
zidentinius’’ pareiškimus, ku
riuose yra apsčiai religinių per 
dėjimų, pigios poezijos ir para
pijinio mintijimo. Nelengva 
būtų atrasti bent vieną pareiš
kimą, kurį, išvertus-.^atitinka- 
mon kalbon, gadima būtų pa
rodyti kultūringam pašaliečiui. 

. žinoma, galima rodyti, bet — 
kartu tektų rausti iš gėdos. Iš 
vadovaujančio veiksnio pirmi
ninko dauguma lietuvių vis te
belaukia didesnės tolerancijos 
įvairiai tikintiems ar mažiau 
tikintiems, o ypač laukia rim
tumo bei orumo jo oficialinėse 
kalbose ar rašiniuose. Atrodo, 
beviltiškas laukimas...

Kun. Krupavičius kraštui pa 
reiškė ir užtikrino,Tkad VLIKas 
savo “valdžią” baigsiąs ant 
Lietuvos ribos. Tatai yra kraš
tui visiškai aišku ir be užtik
rinimų. Kam ta tuščia kalba?

ganizuota užsieniuose lietuviš
ka armija — to pasėkoje gali 
pražūti ne viena brangi lietu
vio galva, apie kurių taupymą 
pats kun. Krupavičius kalba.

Galvojąs mūsų tautietis 
tremtyje, žinodamas, kad :VLI- 
Ko “išrikiuoti kovos vyrai” su
sideda iš pusės (ir net ne^jus- 

- antro) karinio “eksperto,” pa
dūmos: — Kažin ar kas duos 
ubagui iš armotos šauti? Mat, 
labai pigiai gali atsitikti ir 
taip, kad tokiam VLIKui, £oks 
yra, teks su visu savo “eksper
tu” pasėdėti kuklioje ir kieto
je stebėtojo kėdutėje. Toks 
liūdnas pranašavimas yra, rei
kia manyti, itin arti tiesos,, juo 
labiau kad VLIKo visi ikišioli-. 
niai pasiruošimai “žygiuoti f 
pagalbą” yra apsiriboję —tarp 
kitko ir dėl vakarų kalbų ne
mokėjimo — tyliais pasivaikš
čiojimais, ieškant nebyliomis, 
migloje ir dar su nuolat gęs
tančia balana tarptautinės po-

JTO ir panašiose priemenėse.
MŪSŲ SULIETUVĖJŲ ’ 
SOCIALDEMOKRATAI

Prof Kaminskas savo atsi
šaukime pabrėžtai ragina mū
sų tautiečius laikytis vienybės. 
Tai įsidėmėtini žodžiai vado 

-—mūsų socialdemokratų partijos—_ 
su jos palšu vaidmeniu' laisvos x 
Lietuvos istorijoje.

Mūsų soci-aldemokratai, Mar
kso akli pasekėjai ir interna
cionalo išpažintojai, vargšus, 
pirmojo karo .nuskurdintus, 
maždaug vienodai neturtingus 
lietuvius anuomet, atkurtoje 
Lietuvoje, sumanė suskaldyti j 
proletarus ir jų išmanytus ka
pitalistus. Jie šaukė, rašė už 
“proletariato revoliuciją” ir 
jos siekė. Jų vyr. organo So
cialdemokrato pirmą puslapį 
dabino stambokos raidės: “Vi
sų šalių proletarai, vienykitės!” 
— Vadinas, socialdemokratai 
šaukėsi svetimųjų marksistų 
pagalbos kovoje prieš -savo ke
liais šimtais litų turtingesnius 

-brolius lietuvius... Prof Ka
minskas buvo šitokios “prole
tariato kovos” priešakyje.

(Nukelta į 6 psl.)

/

St Butkus

SKUBAME GRĮŽTI Į LIETUVĄ
Be Vitebsko ir Smolensko lie

tuvių batalionų, dar kūrėsi šie 
lietuvių daliniai: Rovne 1-sis 
dragūnų divizionas iš 2 eska
dronų, Rumunijos fronte buvo 
duota viena divizija, Ukraino
je viena lauko ligoninė, Sibire 
Vytauto Didžiojo batalionas. 
Bet bolševikams įsigalėjus, nei 
divizija, nei lauko ligoninė ne
bespėjo susiorganizuoti. Lietu
vių divizijai skirti ginklai ir 
amunicija pateko rumunams..

Be didesnių jau minėtų dali
nių, kaikuriuose rusų pulkuo
se buvo susidariusios lietuvių 
kuopos bei būriai. Tačiau jų 
dienos buvo neilgos. Demobili
zavus kariuomenę, išnyko ir 
jie, kai tuo tarpu batalionai ke 
lėtą menešių išgyvavo ir prie 
bolševikų.

Vitebsko batajtonąįs buvo 
pirmasis iš lietuvių batalionų 
rusų kariuomenėje. Jo pradžia 
ypač buvo sunki. Keletas šim
tų lietuvių kareivių, tik su 
dviem karininkais, atsiskyrė iš 
lenkų legiono, pasiryžo suda
ryti lietuvišką batalioną. Ru
sai nenorėjo sutikti, bet ir lie
tuviai nenusileido.

Ilgą laiką tie kareiviai buvo 
be globos. Negavo nei maisto, 
nei drabužių, bet nesiskirstė ir 
traukiantis frontui, nors bū

dami daugelis basi, žygiavo, 
kentė ir alkani siekė tikslo.

Pagaliau dvidešimtojo rusų 
korpo vadas gen. Gutaras davė 
griežtą įsakymą išsiskirstyti 
po rusų pulkus.' Jeigu neklau
sys — žadėjo atsiųsti kazokus. 
Gavę tokį grasiniiųą, lietuviai 
kareiviai apsikasė ir pasirengė 
ugnimi sutikti kazokus. Kazo
kų nesulaukė, tbet sulaukė tik 
leidimą organizuoti lietuvišką 
batalioną.

Sibiro Vytauto Didžiojo lie
tuvių batalionas ilgiausiai išsi
laikė. žuvo tik 1919 m. pabai
goje, kada Lietuva jau kovojo 
dėl savo nepriklausomybes.

šis batalionas ilgą Laiką ko
vojo su bolševikais. Jo pabaiga 
buvo tragiška. Sibire baltųjų 
jėgoms traukiantis nuo raudo
nųjų, lietuvių batalionas buvo 
paskirtas į pavojingiausią vie
tą — dengti atsitraukiančius. 
Tragiškoje būklėje atsirado ir 
savo tarpe išdavikų. Bolševi- 
kuojančių jėgų buvo sukeltas 
sąmokslas ir 1919 m. lapkričio 
pabaigoje nužudytas vienas 
karininkas. Toliau, batalionas 
klasta buvo išduotas Sibiro rau 
doniesiems. Jų partizanai gruo 
džio 9 d. išsivedę ir Sibiro šal
tyje nuogai nurengę, kardais 
sukapojo keletą karininkų ir 
porą ar trejetą kareivių.

PALIKĘ BATALIONĄ, 
GRĮŽTAME Į LIETUVĄ

Batalionui likviduoti, bolše
vikai nepanaudojo jėgos, bet 
nutraukė maisto teikimą. O 
nevalgęs ilgai neišsilaikysi. Ka 
reiviai pradėjo išvažinėti sa
vo kelias. Keliasdešimt nuėjo į 
Smolenske organizuojamą rau
donąjį lietuvių dalinį. Bet dau
giausia patraukė į vokiečių o- 
kupuotą Lietuvą.

Buvo paleistas gandas, kad 
grįžti bus galima tik iki kovo 
15 d. Toliau bus nebepaleidžia 
ma. Taigi ir subruzdo iki tos 
dienos pasiekti vokiečių užim
tas sritis. Susidarė gerokas ba- 
talijono karių skaičius, grįž
tančių į Lietuvą.

Kelionėje nemaža prisijungė 
lietuvių karių, grįžtančių iš 
Rumunijos fronto. Viso susi
darėme apie 500 lietuvių karių 
grupė. J

Traukinys dar mus nuvežė 
tolokai už Vitebsko, bet priva
žiavus vieną susprogdintą ge
ležinkelių tiltą, mus paleido 
tuščiuose laukuose. Turėjo bū
ti netoli demarkacijos linija 
tarp rusų ir vokiečių, tad gele
žinkelio bėgiais pasileidome 
žygiuoti. Netrumpa buvo mūsų 
vora. Reikėjo nueiti keliolika 
kilometrų, kol pasiekėme ąrti-

miausią stotelę, jau esančią 
vokiečių užimtoje srityje.
RAUDONIEJI BANDO 
MUS SULAIKYTI

Bet mus pasivijo apie 15 rau 
donarmiečių su drezina (ran
ka varomų vagonėlių). Drezi- 
noje jie buvo pasistatė kulko
svaidį, o patys irgi buvo gerai 
ginkluoti. Norėjo mus sulaiky
ti ir patikrinti mūsų dokumen
tus, ar visi esame paleisti iš 
kariuomenės. Mūsų vyrai, ne
kreipdami į juos dėmesio, ėjo 
toliau ir neroc)? dokumentų. 
Tik vienas kitas sustojo paro
dyti.

Matydami, kad nieko nepeš, 
raudonarmiečiai nustojo mus 
tikrinę.

Daugiau nebesutikome nie
ko: nei rauddnarmiečių, nei 
vokiečių. Atėjome į vieną ma
žą geležinkelio stotelę, kuri, 
kaip vietos žmonės sakė, buvu
si jau vokiečių pusėje. Bet ir 
čia neradome nė vieno vokie
čio. Jokios sargybos. Keistai 
atrodė. Geležinkelininkai pa
aiškino, kad kiekvieną rytą čia 
atvažiūoja vokiečių trapkltfys 
grįžtančių paimti. •

Stotelė maža, telpa vos ke
liasdešimt žmonių. O mūsų 500. 
Daugumo likome lauke, nors 
naktį buvo gana šiltoka. Paliai 
stotį susikūrėme ugnį ir šildė
mės.

Anksti, vos švintant, iš tik
rųjų atvažiavo vokiečių trau
kinys įš kelių prekinių vagonų. 
O mūsų čia minia. Vagonuose

susispaudėme, lyg silkės stati
nėje. Net kvėpuoti sunku. At
vežę mus į Polocko stotį palei
do.

žymi kareivių dalis, išlipusi 
iš traukinio, pasiliko stoties 
perone laukti vokiečių patvar
kymo. Maža delel£, jų tarpe ir 
mes trys murmaniečiai, buvo
me “gudruoliai”. Papratę Ru
sijoje laisvai važinėti, sugal
vojome ir čia panašiai padary
ti.

Radę tuščią keleivinį trau
kinį į Daugpilį, sulipome į jį ir 
džiaugiamės, kad mes pirmieji 
patekome ir galime užimti pa
togesnes vietas, žiūrime pro 
vagonų langus ir matome, kad 
vokiečiai perone pradeda ri
kiuoti mūsų, kareivius ir tik
rinti dokumentus.

Neisime ten, galvojame. Pa
tikrins ir paleis į traukinį. Pa
galiau vokiečiai pastebėjo mus 
vagone. Atėjo vienas vokiečių 
kareivis, pradarė duris ir žvė
rišku balsu suriko: “raus!” At
bėgę į peroną, atsistojom gre
ta kitų.

Kai baigė mus tikrinti, iš 
stoties pradėjo lįsti vokiečiai, 
ant šautuvų užsimovę durtu
vus. Iš visų pusių apstojo mus, 
nusivedė per miestą, kaip ko
kius belaisvius. Mūsų nuotaika 
apie greitą grįžimą namo pra
dėjo kristi.

Nuvarė mus į buvusius kade
tu rūmus. Čia jau radome dar 
daugiau lietuvių karių, ansčiau 
išvykusių iš bolševikų valdomų

sričių. Kai kurie jau po2-3 sa
vaites čia sėdėjo.

Nebuvome belaisviais, bet tik 
internuotais. Kartais išleisda
vo vienus be sargybos išeiti į 
miestą ko nors nusipirkti.
VOKIEČIŲ NELAISVĖJE

Po Velykų trečiadienį išvežė 
mus iš Polocko. Iš krypties su
pratome, kad mus veža ne na
mo. Iš viso čia mūsų prisirinko 
apie 2,000 lietuvių karių. Visus 
kartu nuvarė į stotį, bet tik la
bai mažais būreliais, stipriai 
apstatę ginkluotais palydovais." 
Mieste, daugely gatvių, buvo 
išstatyti kulkosvaidžiai ir stip 
rios sargybos. Tai nieko gero 
nežadėjo.

Atvežę į Daugpilį, visus už
darė viename tvirtovės fronte. 
Čia tai jau tikrai pasidarėme 
belaisviais. Ant krūtinių prisiu 
vo belaisvių numerius ir kas
dien varinėjo į darbus. Turėjo
me išvalyti visą Daugpilį, vi
sus rusų ir vokiečių kariuome
nių užteršimus.

Tvirtovėje buvo blogas mais
tas. Belaisviai nurankiojo ir 
suvalgė visas dilgėles. Kiti ei
davo prie vokiečių virtuvių, 
ten pasirinkdavo bulvių lupę--' 
nų ir savo katiliukuose išsivi
rę valgydavo.

Į darbą varant arba grįžtant 
iš darbo, senesniojo amžiaus 
belaisviai apalpdavo.

10 belaisvių varydavo vienas 
palydovas. Kai kokias grupes 
nuvarydavo dirbti į kitą Dau
guvos pusę, Lietuvos link, žiū

rėk, vakare kokią vieną bei po
ra belaisvių pragano. Matyt, 
pabėgdavo į Lietuvą namo.
PALEIDO MUS NAMO

Vieną rytą išrykiavo mus 
kuopomis ir patikrino. Jau ne
berėkdavo ant mūs. Jautėme 
vokiečių sušvelnėjimą. Išlydint 
iš tvirtovės, jau buvo nebeto- 
kios stiprios sargybos.

Atvežė mus į karo sugriau
tus Šiaulius ir apgyvendino 
Frenkelio odų fabrike. Jau Lie
tuvoje!

Šiauliuose prabuvome 10 die
nų ir pagaliau birželio 24 d., šv. 
Jono dieną, paleido namo. 
Man namar buvo netoli ir pės
čiomis išėjau. *

Brolį jau radau seniau grįžu
sį iš Rusijos, gi apie mano’ grį
žimą niekas jokių žinių netu
rėjo, tad subėgo pažiūrėti pa
žįstamieji ir dvare stovį vokie
čiai kareiviai. Voikečiams bu
vo įdomu pamatyti* ‘bolševi
ką”. Dvaras, kuriame anksčiau 
dirbau, buvo vokiečių Tildo
mas, nes dvaro šeimininkai bu
vo išbėgę į Rusiją.

Maniau eiti kur nors kitur 
dirbti, gal prie geležinkelių, 
nes prie minėto darbo buvau 
įpratęs Murmane. Bet kur tau! 
Vokiečių kieta ranka tebevaldė 
viską ir jie sprendė, kur kas 
gali dirbti. Tuoj prievarta pri
vertė dirbti tam pačiam dvare.

Sekančiame numeryje: Renka- 
kasi pirmieji savanoriai.
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Dabar skelbiama, kad Ame
rikos Lietuvių Bendruomenė 
jau įregistruota valdžios įstai
gose ir kaip tokiai leidžia veik
ti. Sakoma, kad galutiną sta
tuto pakeitimą pateiks Laiki
nojo Organizacinio 
nariams nubalsuoti.

Ar ne teisingiau 
Laikinasis komitetas,
vęs šį savo išdirbtą statutą, pa
skelbtų jį kaip laikiną ir duotų 
progos dėl jo pasisakyti visuo
menei. Toliau jau, pagal šį sta
tutą, bendruomenės apylinkės, 
demokratišku būdu išrinktuo
sius atstovus, galėtų visuotina
me suvažiavime tą laikinąjį 
statutą svarstyti ir jį galutinai 
priimti.

Tik tokiu būdu organizuo
jant Amerikos Lietuviu nd- 
ruomenę būtų prisilaik de
mokratiškų dėsnių ir jos įsikū
rimas atneštų pasisekimą.

miretu pirmininkai,-----partijų
vadai...?
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Gyvename Amerikos Lietu
vių Bendruomenės įsikūrimo 
išvakarėse ar. atrodo, kad Ame
rikos lietuvių noras, gyventi 
vienu lietuvišku gyvenimu, tu
rės būti realizuotas.

Tos bendruomenės svarbiau
sieji uždaviniai, kaip tai dirb
ti už Lietuvos išlaisvinimą, iš
laikyti ir perduoti jaunesnėms 
kartoms tautinį charakterį ne
galės būti atskirų politinių par 
tijų ar srovių monopolizuoti. 
Šiais uždaviniais juk sielojasi 
ne tik sroviniai, bet ir šalia 
srovių gyveną lietuviai.

Gerai ir rimtai suorganizuo
ta Bendruomenė turėtų dide
lės reikšmės mūsų tautos ir vai 
stybės laisvinimo byloje, mūsų 
kultūriniame, socialiniame ir 
ekonominiame gyvenime. Į ge
rai organizuotą Bendruomenę 
įsijungtų ne tik organizuoti 
lietuviai, bet ir šalia organiza
cijų stovį. Tokiu būdu Bend
ruomenėje tilptų
lietuvių, kurie iki šiam laikui 
negalėjo tilpti, 
vienoje 
partijoje.

Toji Bendruomenė 
ekonomiškai pajėgi, 
nario mokesčiai, aukos, 
lietuvių pomirtiniai palikimai,
plauktų i vieną iždą.------------- —

Vienas senas 
tas, tarp kitko 
kai ir sekąs mūsų politini gyve 
nimą, kartą taip* išsireiškė:

— Nieko nuostabaus. Ir mes 
po I pasaulinio karo, atsidūrę 
tremty, pradžioję svajojom 
greitai grįžti namo, sukūrėm 
gražias organizacijas, šokom, 
dainavom ir kitps stebinom. 
Vėliau pradėjom valdžias rink
ti. peštis, koliotis, kol visą su
kurtą patys pradėjome griauti 
ir svetimųjų akyse nustojom 
gero vardo.™

Tokio likimo* susilaukė rusų 
emigrantai, šiandien dar nie
kas negali duoti garantijos, 
kad mūsų emigracija pasuks ki 
tu keliu, nes panašios evoliuci
jos reiškinių tai vienur, tai ki
tur pastebima.

Tačiau yra vienas skirtu
mas.

Pirma, mes turime ryškų pa
vyzdį. prie ko priveda emigra
cinis nusipolitikavimas. Antra, 
mes žinome savo ligą, jos nes
lepiame, net konkrečiu recep
tu turime, tik trūksta, kad įsi
bėgėję triukšmadariai bent, mi
nutėlei stabtelėtų, pagalvotų ir 
suprastų savo pareigas, 
lietuviai, kovotojai dėl 
krašto laisvės ir ateities.

Argi taip jau skirtingi
keliai siekiant bendro tikslo? 
Taip ir ne. Nes tai priklauso 
grynai nuo geros valios ir noro 
tu, kurie tuos kelius nustati
nėja. Ir tos pastabos nukreip
tos tik į tuos, kurie šiandien 
vadovauja mūsų visuomeni
niam ir .politiniam gyvenimui. 
Tad raktas į bendradarbiavi
mą ir susipratimą yra mūsų 
vadovaujančių asmenų ranko
se, vaistai: gera valia ir nuo
širdus noras, o tikslas: laisva 
Lietuva.

Bet ar tie gražūs žodžiai pa
siekia jų ausis, ar tik spauda 
kalta dėl -mūsų vadovaujančių 
veiksnių negalavimo, kaip Bra
zaitis tvirtino, ar tik visuomet 
kalti anie, kiti, o ne patys ko-

OKUPACIJAS, VEŽIKIŠKĄ ŽODYNĄ 
IR SVETIMUS AGENTUS

VYT. GEDRIMAS rt

dar prideda: 
buvo valstybės 
Jiems Nevalia

demaras. Jo okupacijos metu 
taip pat man laisvė buvo atim
ta. Jis mane internavo Garlia
voj.” Ir toliau 
“Dar blogiau 
tarnautojams.
buvo lankyti savo draugų jo ne
draugą. Ir štai tokioj Volde
maro siautėjimo atmosferoj 
vieną gražią dieną įžengia j 
mano... kambarį ...Balutis.“

Taigi, prel. Krupavičius at
rado, jog Lietuvoj buvus dar 
viena okupacija. Tačiau mes 
gerai prisimename, kad krik
ščionių demokratų valdymo 
metais (1923 m,) tas pats Vol
demaras buvo, jau neinternuo
tas, kur lengvai galėjo su šyp
sena lankytis draugai, bet tie
siai pasiųstas į drausmės bata
lioną Varniuose. Todėl būnant 
objektyviems tektų krikščionių 
demokratų “siautėjimo metus” 
taip pat pavadinti okupacija ir 
einant ta logika toliau, tvirtin
ti, jog Lietuva 
okupuota... Iš 
istorikams bus 
statyti, kada
nepriklausomybę?

Toliau prel. - Krupavičius 
tvirtina, kad krikščionys demo
kratai neatsižvelgdavo į valsty 
bes tarnautojų įsitikinimus. 
Jis rašo:

“Ligi tautininkų įsiviešpata
vimo to kr. demokratų nusi
statymo laikėsi visokių politi
nių nusistatymų lietuviškosios 
vyriausybės.”

Esmėje tektų pagirti tokį kr. 
demokratų nusistatymą. Ta
čiau šis monopolis ne jiems vie 

, niems priklauso. Tautininkų 
/“siautėjimo metais’’ mes taip 

pat matėme labai daug kitų 
įsitikinimų asmenų, kurie bu
vo užėmę aukštas valstybės ir 
ekonominių organizacijų vie
tas. O į galą net vyriausybėn

sušlapusios vištos, diversantai, 
šašai, enkavedistai, vyžuotas 
diplomatiis, futlerinis diploma
tas, lachudros, subversyvinio 
elemento vadovas įr t. t. ir t. t.

Man Atrodo, kad lie naujai 
nukalti komplimentai taip pat 
turi įtakos į bendros kalbos 
pasisekimą, ar nepasisekimą. 
Kaip pav. gali rasti bendrą kai 
bą du priešingo įsitikinimo as
menys, jei vienai jų iš anksto 
ir viešai pavadintas “lachud- 
ra,” arba kokio nors “subver
syvinio elemento vadovas“.

Kultūringa kalba turi savo 
žodyną Ir tikrai verta palikti 
kolioj imąsi 
kams...

tikriems veži-

žiburių korespon- 
pirmininkas V. Si- 
a įsakydamas į pa-

buvo visą laiką 
tikrųjų, mūsų 

daug vargo nu- 
Lietuva atgavo

Tėviškės 
dentui PLG 
dzikauskas, 
klausimus, tarp kitko, išsireiš
kė:

“...Mes privalome ir reikalą u 
jame vadovybės, kuri vestų ir

šiuo metu vairuotų, bet ne- 
slapstytųsi už kokių popierga
lių arba būtų iš užpakalio stu
miama kieno nors agentų ir 
gal net pinigėlių. Niujorke pa
prastai gerai informuoti sluogs 
niai spėlioja ar tik ne kai ku
rie pasauliniai slapti sąjūdžiai 
pasinaudodami lietuviškomis 
pivardėmis čia siekia savo tiks 
lų.”

Nesinorėtų tikėti, kad gerb. 
V. Sidzikauskas galėtų mesti 
teki žiaurų apkaltinimą mūsų 
vadovaujantiems veiksniams, 
atseit/VLIKui. Bet tas pareiš
kimas vertas ypatingo -dėme
sio, nes tokius apkaltinimus 
galima daryti tik po to, kai yra 
žinomi faktai.

Jei tai tiesa, tai ką po to V- 
LIKo narių svaičiojimai apie 
kitų agentavimą, kad jie patys 
kažkokių “pinigėlių“ yra stum
domi?

šiaip ar taip šis pareiškimas 
reikalinga vertinti -labai atsar
giai ir mano nuomone, apla
mai tos visos kalbos apie agen- 
tavimas yra labai ne vietoje.

LAIKAS BAIGTI GINČUS
Senovės Lietuvoje šmeižtus paskleidęs asmuo 
teisme turėdavo palįsti po stalu, prisipažinti ką 

prismeižęs ir tris kartus šuns balsu suloti
Nespėjo, spaudoje pasirodyti 

LRS steigimo aktas ir jos pa
reiškimas visuomenei, kai Nau
jienos tuoj ėmė ir “pakomen
tavo” (Nr. 6, 1952. I. 9). Susi- 
jieškojo “Lietuvos veikėją,“ tas 
ir “parašė”. Naujienos jdėjo ir 
dar spvo pridėjo.

Prikibti prie LRS pareiškimo 
nebuvo dėl ko. Paaiškėjo, kad 
tai rimta organizacija, kad jos 
vardu pareiškimą 
ti žmonės, kad ji 
nius tikslus.

pasirašė rim 
pasistatė kil-

nori bendra-
VLIK’o

26 d.) “Lietuvos po- 
rezistencija... įgyja 

jėgų... Mes grįžtame 
pranešti mūsų tautai

Admirolas Wilhelm Canaris, 
kuris Hitlerio laikais buvo vo
kiečių šnipinėjimo organizaci
jos Abwehr viršininku, anot 
anglų žurnalįsto Ian Colvin, iš-

Neseniai vienas italas nužu- leidusio jo biografiją, tikrai

ŠNIPŲ KARALIUS’ CANARIS x
BUVO DVIGUBAS AGENTAS

Nežiūrint, kaip buvo gudrus Abwehr viršininkas, Wilhelm Canaris savo 
gyvenimą baigė tokia pat mirtimi, kaip ir visi šnipai

AKCIJA PRIEŠ

Būdama stipri finansiniai, ji 
sėkmingai galėtų prisidėti prie 
Lietuvos atstatymo, sėkmingai 
galėtų vadovauti jaunuomenės 
tautiniam auklėjimui, mūsų 
mokslo, dailės, literatūros ir 
muzikos palaikymui, galėtų rū
pintis savo tautiečiais pateku
siais i vargą dėl senatvės, ligų, 
ar nelaimių.

Tokios Bendruomenės įkūri
mas atneštų didžius laimėji
mus mūsų dvasiniame ir eko
nominiame gyvenime.

Kada Amerikoje buvo pradė
ta rūpintis Lietuvių Bendruo
menės įkūrimu, daugelis apsi
džiaugė.

Bendruomenės organizatoriai 
padarę New Yorke įsikūrimo 
šventę, sudarė laikinąjį orga
nizacinį komitetą 
kad viskas turėtų 
linkme.

Tačiau, tie kurie
ruomenės įsikūrimo, greit tu
rėjo nusivilti.

Bendruomenės laikinas orga
nizacinis komitetas, pradėda
mas organizuoti bendruomenę, 
pradėjo elgtis visai nebendruo 
meniškai. Kaž kodėl paruošto 
statuto projektas viešai ne
skelbiamas ir neduodama pro
gos visuomenei plačiau dėl jo 
pasisakyti. Susidarė įspūdis, 
kad norima visuomenei pri
mesti savo valią iš “aukščiau,-’ 
todėl nenuostabu, jei visuome
nėj kilo įtarimų ir kalbų, kad 
organizuojama Amerikos Lie
tuvių Bendruomenė tarnauja 
atskirų politinių partijų užma
čioms.

štai neseniai pasirodė knyga 
“Balutis”, ši knyga išleista pa
gerbti mūsų tautai nusipelniu
sį asmenį ir diplomatą B. K. 
Balutį. Ten daug žymių asme
nų, papasakoja savo prisimini- 
mus ^piė^BaiufirT'arp kitų pri
siminimus- parašė ir prel. Kru
pavičius, kuriuos ištisai .persi
spausdino Draugas, nes knygo
je tilpo tik jų dalis. Pirmiau
sia krenta į akis tai, jog preL 
Krupavičius didesnę dalį savo 
prisiminimų skiria ne B. K. 
Balučiui pagerbti, bet savo par 
tijes nuopelnams iškelti ir ki
tus suniekinti, jau 
apie objektyvų ano 
kių nušvietimą.

Nupasakojęs savo
vairių okupacijų metais, rašo:

—“Neatsiliko nuo jų ir Vol-

JTe buvo įėję.--------- *-----------------
Tai vis kryptelėjimai iš tie

sos kelio, o ką anie ir šie tvir
tinimai turi bendro su Balučio 
knyga, taįp ir neaišku lieka...

* #

Taip pat verta atkreipti dė
mesį į’ mūsų kalbų ir rašinių 
žodyną, kuris tikrai primena 
dar Lietuvoje kartojamą posa
kį: koliojasi kaip vežikas...

Galima karščiuotis, priešin
gą nuomonę reikšti, nesutikti 
su oponentu, bet tam yra pri
imta naudoti kultūringą for
mą priešingiems įsitikinimams 
pareikšti. Ir tie nauji terminai 
pastebiami ne tik spaudoje, bet 
juos girdime iš gerb. veikėjų 
lūpų.

štai tik kelj pavyzdžiai, ku
rie anksčiau ir dabar ■ įvairio
mis progomis atsakingų asme
nų lūpomis pasakyti: avantiū
ristai, agentai, samozvancai,

Jungtinių Amerikos Valsty
bių Amerikos Kongreso nariai
O. K. Armstrong ir Charles J. 
Kersten vasario 22-23 d. buvo 
sukvietę Washingtone konfe
renciją psichologiniam karui 
prieš komunizmą, šioje konfe- 
rencije dalyvavo senatoriai, 
■kongresmenai, įvairūs eksper
tai ir Amerikos tautinių orga
nizacijų atstovai.

Lietuvius atstovavo Free Eu
rope dr. Trimakas ir V. Raste
nis, ALT — M. Kižytėir Balfą 
kan. Končius. K

Konferencijoje kalbėjo ke- 
liasdešimts kalbėtojų, kurių 
tarpe žymiausi buvo kongres- 
menas Kersten, brigados gene- 
rolas B. F. Fellers, senatorius
P. M. McCarran ir pramoninin
kas Robert Vogeler (buvęs 
Vengrijos komunistų kalėjime 
kalinamas^ ir lietuvių vardu 
kan. Končius?

Visos kalbas buvo labai įdo
mios, įšryškiaąnčios komunis
tų . pavojų, Jtįiip .pat nurodyta 
metodai, kaip' geriausia tą pa
vojų sulaikyti. ’,

Kan. Končius savo kalboj 
tarp kitko pabrėžė, kad garsio
ji UNRA buvo aiškiai komunis
tų įtakoje ir net vadovybėje, 
kad visiems pabėgėliams pri
kergtas vardas: “Displaced 
Person’’ buvo komunistų ins
piruotas, tikslu užtušuoti fak
tą, kad šimtai tūkstančių žmo
nių, paspruko iš žiauraus ko
munistų teroro.

Turėdamas tai mintyje prof. 
Končius pareiškė susirinku-

Su visais LRS 
darbiauti, jokio antro 
steigti nemano. Visai kas kita, 
negu Naujienos iki šiol buvo 
rašiusi. Atrodė reikėtų iš Nau
jienų laukti rimto vedamojo 
straipsnio, kad, va, ir. VLIKas 
ir Lietuvos Diplomatai ir Ma
žosios Lietuvos .atstovai ir L. 
R. Santarvės atstovai, ir Lietu
vos karių atstovai, pasikvietus 
visuomeninių organizacijų at
stovus, kaip Vokietijos Lietu
vių Bendruomenės, Didžiosios 
Britanijos Lietuvių. Sąjungos, 
Amerikos Lietuvių Tarybos,'tu 
retų pagaliau kartą susirinkti 
vienon vieton, sutarti, baigti 
ginčus ir pradėti suderintai ir 
vieningai veikti. Tai būtų ir 
valstybiška ir demokratiška. 
Bet kur tau!

Neturėdamas dėl ko prikibti 
“Lietuvos veikėjas“ patraukė 
argumentu... “Laiškas iš Vaka
rų — bilietas į Sibirą“. Lyg L- 
RS būtų paskelbusi — “vyrai 
vaduokime Lietuvą, rašydami 
laiškus giminėms Lietuvon“.

LRS yra pasistačiusi vyriau
siu tikslu — pagalba Tėvynėje 
vedamai kovai, dėjimasis į ją, 
jos rėmimas. Rodos visos or
ganizacijos ir kiekvienas lietu
vis tremty tokį tikslą sau sta
tytis turėtų. Bet gal Naujienas 
tas nustebino, kad LRS savo 
tikslu laiko — Tėvynės. Išlais
vinimo Kovai padėti, o ne ko
vai prieš ar už — VLIK'ą, Lo- 

. zoraitį ir pan?
Vytautas Kasiulis įžymus 

jaunosios kartos lietuvių daili
ninkas neseniai vėl gavo nau
ją premiją.

1948 m. jis buvo laimėjęs 
garsiąją Hallamarko premiją, 
o dabar jo vardas figūruoja 

la

Bet jei kalbama, tai ir patik
rinti reikia...

KOMUNIZMĄ
siems, kad pabėgėliai turėtų 
būti pavadinti ne Displaced 
Persons bet ESCAPEES. Baig
damas savo kalbą dar pažymė
jo, kad Amerikos vadai prade
da suprasti komunizmą ir jį 
tinkamai įvertinti, bet tik ga
lutinai tą slibiną supras, kai 
ant Washington©, .New Yorko 
miestų pradės kristi komunis
tų bombos.

•° Prof. Končiaus kalbą plačiai 
citavo žymioji Amerikos spau
da kaip New York Times, Wa
shington Post, Evening Star ir 
kiti. .

sidraugavo su garsiuoju žudi
ku Reinhard Heydrich, vokie
čių slaptosios policijos virši
ninku. Užteko vienos sekundės 
pasikalbėjimo, kad Heydrich 
buvo neutralizuotas ilgam lai-

— Su Sovietų Rusija užnu
gary, Fiureris nepajėgs duoti 
visos jėgos Ispanijoje. Pasinau 
duokite ta proga ir.reikalaukit 
375 mm patrankas. Jis jų jums 
negailės duoti ir bus geriau-

Tie

Napoleonas Lietuvoje (5)

LENKAI NORI PAGLEMŽTI LIETUVA
Vilniuje Napoleonas pasiliko 

tiktai 19 dienų, per tą laiką 
stengdamasis suorganizuoti ci
vilinį ir karinį gyvenimą, rū
pindamasis savo armijos aprū
pinimu maistu ir ginklais, 
bandydamas sutvarkyti Neries 
navigaciją tarp Kauno iki Vil
niaus, pagaliau norėjo Lietu
vos valstybei duoti formą ir 
liepos 1 dieną paskyrė jos lai- 
laikpną vyriausybę.

Skubus rusų atsitraukimas iš 
Lietuvos ir milžiniško prancūzų 
kareivių skaičiaus užplūdimas 
padarė tikrą perversmą viešo
je administracijoje. Napoleo
nui buvo reikalinga greitai 
visa tai atstatyti, kad Lietuvos 
administracija, pasilikusi Di
džiosios Armijos užpakaly ga
lėtų paremti fronte kovojan
čius prancūzus.

Tam tikslui jo įsakymu buvo 
suorganizuota laikinoji Lietu
vos vyriausybė iš penkių narių 
ir vieno generalinio sekreto
riaus, kuriai buvo pavesta val
dyti kraštą, organizuoti tauti
nę armiją ir aprūpinti prancū
zu armiją maistu, ši vyriausy
bė valdė keturis departamen
tus: Vilniaus, Gardino, Mins
ko ir Blalystoko.

Imperatoriaus įsakymu J lai
kinąją vyriausybę buvo paskir
ti: Stanislas Soltan, Karolis

gaikštljos žemes. Vitebsko ir 
Mogilevo kraštai, kurie anks
čiau priklausė Lietuvai, į nau
josios Lietuvos ribas neįėjo. 
Nuvykęs į Vitebską, Napoleo
nas ten suorganizavo pagal Lie 
t u vos modelį Baltosios Rusijos 
vyriausybę. Gi Kurlandija, da
bartinė Latvija, buvo po atski
ro prancūzų komisaro kontro
le/ — • ..

Soltan

kariuomenės,

Prozor, Juozas Sierakowski, 
Aleksandras Sapiega ir Pranas 
Jelski. Ignas Kasakowski buvo 
paskirtas generaliniu sekreto
riumi.

šitas paskirimas buvo pada
rytas imperatoriui pasitarus su 
lietuvių žymesniais veikėjais.

šitame įsakyme nenusakyta 
vyriausybės veikimas. Ji pati 
turėjo išdirbti savo veiklos pla
ną. Vyriausybės nariai pasida
lino veiklą įvairiomis sritimis, 
sudarydami septynis komite
tus, kurių kiekvienam pirmi
ninkavo vienas narys.
pasidarė maisto ir sandėlių ko
miteto pirmininku, Sierakows
ki — policijos, Prozor — finan
sų, Sapiega
Potccki —vidaus reikalų, Snia- 
decki švietimo ir tikybos.

Prie šios vyriausybės Napo
leonas paskyrė imperijos komi
sarą baroną Bignon, kurio pa
reiga buvo atstovauti Napole
oną ir ginti jo interesus Lietu
voje. Gi kiekvienas departa
mentas turėjo Napoleono pa
skirtus tris administracijos na 
rius, kuriems pirmininkavo Na 
polecfoo paskirtas komisaras.

Paskirtoji vyriausybė vadino
si Lietuvos Didžiosios Kuni
gaikštijos vyriausybe, bet ji 
nevaldė visas Didžiosios Kuni-

Lietuvos vyriausybė turėjo 
pilną laisvę krašto vidaus rei
kalų tvarkyme. Vietomis ji iš
laikė dar rusų duotą adminis
tracijos formą, vietomis buvo 
grįžta prie ankstyvesnių for
mų ir nebuvo skubama įvesti 
naujų reformų. Pirmiausiai rei 
kėjo atstatyti tvarką adminis
tracijoje, kuri, rusams staiga 
traukiantis, buvo likusi’ visiš
koje anarchijoje. Rusai su sa
vimi išsivedė visus valdinin
kus ir išsinešė iždą, bei archy
vus. Reikėjo atstatyti kraštą ir 
kovoti su plėšikavimais, sutvar 
kyti sbsisiekimą ir svarbiau
sias tikslas buvo aprūpinti 
prancūzų armiją maistu bei į- 
steigti tautinę lietuvių armiją.

Naujosios administracijos vei 
kimas buvo sunkus. Prancūzų 
komisarai nevisad buvo malo
nūs ir lietuviai ne apie ivsus 
prancūzų valdininkus pasiliko 
gražaus atsiminimo. «

Dail. V. Kasiulis 
vėl laureatas

tarp ‘Le Prix de Noėl de 
peinture” laureatų.-

šiai premijai paskirti buvo 
sudaryta jury komisija į kurią 
įėjo grupė šių laikų žymiausių 
prancūzų kritikų bei meno is
torikų. Kaip žinoma autorite
tingas prancūzų meno istori
kas George Pillement yra pa
skutiniais laikais pakartotinai 
rašęs apie Vytauto Kasiulio ta
pybos didelę svarbą Europos 
modeminiam menui.

Girdi, rašoma Naujienose, 
ramiai, New Yorko, Los Ange
les, Londono gatvėmis vaikš
čioja vyrai, reklamą pamėgę 
skelbiasi teikia pagalbą Tėvy
nėje kovojantiems broliams. 
Girdi, LRS pareiškime yra vie
ta, kuri gali būti dengiama ne
kalto kraujo aukomis.

Eiliniai, pikti Naujienų pra
simanymai! Nieko panašaus 
LRS neskelbė, tik vis ją Nau
jienos iki šiol “apskelbdavo”.

Niekur
taip, kaip antai VLIK’o pirmi
ninkas M. Krupavičius ir VT 
pirmininkas V. Sidzikauskas 
savo jungtiniame pareiškime 
spaudai La Guardia aerodro
me 1949 m. gegužės 25 d. (ž. 
LAIC’o žinių santrauką Nr. 174,

LRS neskelbė, pav.

1949. V. 
grindinė 
daugiau 
Europon
per pogrindžio šaltinius ir pa
drąsinti tautiečius tęsti karžy
gišką kovą už Lietuvos laisvę“. 
Bet tuomet Naujienos tylėjo.

Tylėjo, nors taip pat turėjo 
žinoti, kad tų pogrindžio šalti
nių tada VLIKas neturėjo. Už
pultas V. Sidzikauskas, šio pa
reiškimo bendrai išsigynė, gir
di, Jurgėla visa tai išgalvojo, 
jie jokio pareiškimo nedarė.

Būtų geriau, jeigu ir apie 
nekalto kraujo aukas Naujie
nos nerašytų. Kai Naujienų re
daktorius Chicagos gatvėmis 
ramiai vaikščiojo, tai LRS pa
reiškimą pasirašę vyrai vaikš
čiojo Stutthofo KZ, ar Červenės 
mirties kolonoje, ar buvo tam
pomi iš vieno nacių kalėjimo 
į kitą, Didžiojo Reicho išdavi
mu apkaltinti. Ir dabar jie nie
ko kito Tėvynės laisvės kovai 
atiduoti neturi, kaip save pa-' 
čius. Tautos Fondų jie neval
do. '

Kai Lietuvos , savanoriai už 
Lietuvos nepriklausomybę ko
vojo, tai, kaip Dirvoje vieno 
Amerikos lietuvių veikėjo pri
simenama (Nr. 45, 1951. XI. 8 
d.) Naujienų redaktorius 1918 
metais skelbęs, kad “Lietuvos 
nepriklausomybės obalsis neti
kęs daugeliu atžvilgių,
žmonės, kurie Už Lietuvos ne
priklausomybę stoja, turės ne
užilgo savo obalsį mesti”?

Naujienos tylėjo, kai Ameri
kos lietuvių spauda paskelbė 
ALT’os 1950 m. birželio m. 6 d. 
memorandumą (kaip jame sa
koma, — Amerikos piliečių, lie
tuvių kilmės) Valstybės Sek
retoriui, -siūlantį užmegsti ryšį 
su Lietuvos rezistencijos sąjū
džiais, nes... ginkluoto susirė
mimo atveju- laisvės bičiuliai 
už geležinės uždangos Hous 
efektingesnj negu įtūzinai divi
zijų ir eskadrilių. Nepastebėjo 
Naujienos, kad čia tai tikrai 
buvo vieta, “kuri gali būti den
giama nekalto kraujo gausio
mis aukomis”, žodžiu, 25,000, 
jei ne daugiau, geriausių Lietu 
vos vyrų beviltiškoje partiza
ninėje kovoje paklojusi Lietu
va dar turi—atstoti tuzinus di
vizijų ir eskadrilių.

Galop tėškė Naujienos URS 
vyrams “nejaugi, NKVD, “gir
di“ jums atidarė susisiekimo 
kanalus”.

Negudru. Perdaug jau atsi
duoda draugo 'komisaro Višins
kio JT posėdžiuose naudoja
mais argumentais, logika ir jo 
moralė.

Senoje Lietuvos valstybėje 
buvo gerų dalyku. Pav. Lietu-

(Nukelta į 6 psl.)
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dė moterį tik dėl to, kad ji jam 
iš kortų išbūrė blogą ateitį. 
Užmušdamas ją, jis kaip tik 
realizavo tą katastrofą, kuri 
jam buvo išburta.

Šita fatališka istorija karto
jasi.

Juk yra bepročių, kurie dau
žo termometrus vien tik todėl, 
kad jie rodo karštį. Yra žmo
nių, atsisakančių klausyti įspė
jimus tų, kuriems realybėje te
ko nelaimę pergyventi.

Ir taip daro ne vien tik pa
vieni asmenys, bet - ir ištisos 
tautos, nenorėdamos girdėti,ne 
malonią žinią, nenorėdamos gir

vertas “šnipų karaliaus” vardo, 
nes anglų Intelligence Service 
patvirtina, jog Canaris buvo 
anglų agentas...

Visi žino, kad šnipinėjimas 
būna pagrįstas dvigubu žaidi
mu ir kad kiekvienas šnipas 
daugiau ar mažiau yra dvigu
bas agentas, kartais net trigu
bas,- nes kaip kitaip jis galės 
turėti žinių. Bet, paliekant nuo 
šaly šnipus profesionalus, ku
rie šnipinėja tik dėl pinigo, 
pas tikrą šnipą, gilumoje šir
dies būna .paslėptas dalykėlis, 
dėl kurio jis dirba.

Su Canaris problema yra

kui. Canaris jam priminė vie
ną nemorališką 'nuotykį, kurį 
jis papildė būdamas leitenantu 
Heydrich išbalo. Jis manė, kad 
šią paslaptį niekas nežino. Pa
galiau, Canaris pradėjo iš to
lo kalbėti apie jo tėvą, garsų* 
tenorą, bet kuris buvo pusiau 
žydas Heydrich suprato, kad jis 
turi dirbti Canariui, jei nori 
Išlikti.
ŠANTAŽAS GERIAUSIA 
PRIEMONĖ

šitas atsitikimas parodo, ko
kį metodą Canaris vartojo sa
vo darbui. Jis nepakęsdavo Ges

sias pretekstas pasilikti neut
raliais. ’

Canaris stengėsi sukliudyti 
Hitlerio ekspansiją, kuri atne
šė pralaimėjimo rezultatus Vo
kietijai.

Jis buvo pasiuntęs savo agen 
tą įspėti į Angliją apie kėsini
mąsi prieš Čekoslovakiją. Bet 
anglai tuo laiku nenorėjo tikė
ti. Jis taip pat nuslėpė nuo Mi
lerio žinia, kad Rusija nepasi
ryžusi stoti karan, jei Čekoslo
vakija bus užpulta. Kada Hit
leris tai sužinojo, jau po Miun
cheno konferencijos, įsiuto:

—Jei aš būčiau žinojęs anks-

Kada rankos būna užimtos, lieka kojos...

Dėl laikinosios vyriausybės 
patriotiškumo niekas neabejo
jo, bet visas blogumas buvo ta
me, kad Lietuva tuo laiku ne
turėjo vado, kuris turėtų auto
ritetą ir pasitikėjimą krašte. 
Tadas Kosciuška, kuris būtų 
galėjęs tuo atžvilgiu daug pa
tarnauti, pasiliko gyventi už
sieny ir atsisakė palaikyti su 
Napoleonu bet kokį ryšį. Gi tie, 
kurie geriau pažinojo Lietuvą, 
kaip Wawreckis ir Oginskis, 
buvo rusų išvežti į Maskvą.

Neturėjimas populiarių as
menų, buvo pats didžiausias 
nuostolis Lietuvai.

Kovoje prieš Rusiją, Napole
onas tikėjosi didelės paramos 
iš buvusios Lenkijos karalystės 
pavaldinių atstatydamas jos 
nepriklausomybę.

Birželio 28 d. susirinkę Var
šuvoje lenkai paskelbė atstatą 
Lenkijos karalystę ir sudarą 
Varšuvoje konfederaciją, prie 
kurios pakvietė prisidėti visus 
kraštus po rusų dominavimu. 
Bet Napoleonas, vos įžengęs i 
Vilnių liepos 1 d. įsteigė laiki
nąją Lietuvos vyriausybę ir ka 
da lenkai apie tai sužinojo, 
pradėjo nerimauti, bijodami, 
kad Lietuva galės atskirai nuo 
Lenkijos valdytis ir sukurs vi
sai nepriklausomą valstybę.

Lenkai negalėjo sutikti, kad 
lietuviai net Didžiosios Kuni
gaikštijos ribose turėtų nepri
klausomą administraciją. Jie 
kovojo, už tai, kad Lietuva bū
tų laikoma tik kaip Lenkijos 
provincija.

Napoleono ministras stengė- nę formą, bandė įtikinti impe- 
si nuraminti lenkus, aiškinda
mas, kad Vilniaus vyriausybės 
sudarymas esąs laikinas daly
kas, bet lenkų nepasitikėjimą 
jam nepasisekė išblaškyti.

Lenkai norėjo įsteigti centri
nę valstybę, kurioj Lietuva bū
tų paprasta Lenkijos provinci
ja, be savo vyriausybės ir ka
riuomenės. ‘

Tačiau Lietuva visai kitaip 
žiūrėjo į nepriklausomybę. Aiš
ku, toj epokoj lietuviai dar ne
bandė visai nutraukti ryšius su 
lenkais, *nes valdantieji sluogs- 
niai, lietuviai didikai, buvo la
bai sulenkėję, perdaug jau bu
vo didelė lenkų įtaka Lietuvo
je, kad laikinoji vyriausybė ga
lėtų jmtis tokių žygių. Saky
sim, tuoj prancūzams ■užėmus 
Vilnių, universiteto studijuo
jąs jaunimas išleido aktą, pa
sirašytą skaitlingų parašų, ku
riame buvo reikalaujama at
naujinti uniją su Lenkija, šitą 
aktą princas Sapiega įteikė 
Napoleonui.

Tačiau, jei ir norėjo Lietuva 
unijos su Lenkija, tai ji norė
jo išlaikyti savo individuališ
kumą ir turėti nepriklausomu
mą toj bendroje Lenkijos kara
lystėje.

Dėl tos priežasties Lietuva 
nelabai palankiai sutiko Var
šuvoj pasirašytą konfederaci
jos konstituciją, pagal kurią 
Lietuva į konfederaciją turėjo 
įeiti kaip paprasta Lenkijos 
provincija.

Lietuvos vyriausybė, norėda
ma duoti savo kraštui senovi-

ratorių, jog Lietuva, kaip ir 
praeity. į konfederaciją turi 
įeiti su savo maršalu ir kariuo
mene. Bet imperatorius, kuris 
jau buvo pažadėjęs lenkams 
paremti konfederaciją, atsisa
kė patenkinti lietuvių prašy
mą.

Negalėdami nieko padaryti, 
spaudžiami lenkų atstovų at
vykusių iš Varšuvos į Vilnių, 
liepos 14 d. Lietuvos Vyriausybė 
nutarė prisijungti prie Lenki
jos konfederacijos, ko lenkai 
taip laukė, ir tas sudidelėm iš
kilmėm buvo atlikta Vilniaus 
katedroje.

Bet pagal šį aktą reikėjo dar 
pravesti visoj Lietuvoj atsiklau 
simą gyventojų individualiai, 
tam turėjo būti šaukiami suva
žiavimai. Lietuviai neskubėjo 
padėti parašus ant šio akto. 
Pasirašančiųjų skaičius nebu
vo skaitlingas. Seimelių sušau- ' 
kimo data buvo atidėliojama, 
tikint, kad rusai iš naujo su
muš prancūzus, ir projektai ne 
bus realizuoti.

Tokiu būdu konfederacija 
Lietuvoj nepasiekė tikslo. Ji 
nesumobilizavo visas pajėgas. 
Tai buvo tik manifestacija be 
rezultato. *

Sekančiame numeryje: LIE
TUVOS DIDIKAI NENORI IŠ
LAISVINTI BAUDŽIAUNIN
KUS
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dėti įspėjimo. Jos stengiasi pa
prasčiausiai nutildyti jiems ne
malonių žinių skelbėją, bet ne
siryžta išeiti priešais pasitikti 
nemalonaus dalyko, arba dary
ti ką nors, kad ta nelaimė ne
įvyktų.

•
Lietuvos Ūkininkų Sąjunga, 

atstovaujama VLIKe dr. P. 
Karvelio, buvo visiškai susi- 
bankrūtavusi, nes savo tarpe 
neturėjo nė vieno ūkininko, 
dabar, kaip teko patirti, atsi
jaunino. Dr. Karveliui pasisekė 
įrašyti į sąjungą naują narį 
Ant. Liutkų, buvusį Lietuvos 
Pasiuntinybės Paryžiuje sekre 
torių, kuris jau turėjo garbės 
dalyvauti VLIKo Vykdomosios 
Tarybos posėdy kaip dr. Kar
velio pavaduotojas ir prisidė
jo prie kai kurių “piniginiu re
formų“ įgyvendinimo.

Kalbama, kad jam buvusi 
pavesta-misija skristi į Maro
ką ir prikalbinti ten gyvenan
ti Pabedinską užimti kun. Kru 
pavičiaus vietą VLIKe. Tačiau 
šis nepanorėjo keisti dabar už
imamą fabrike direktoriaus 
vietą tik į keliais šimtais do
lerių apmokamą Vilko pirmi
ninko postą.

Sąryšy su ^reforma“ VLIKe, 
dar galvota Krupavičių pakeisT 
ti J. Matulioniu ar preL Tula- 
ba. Bet ir šie nesusižavėjo pa
siūlymu. Tąd Krupavičius pa
liktas nepajudintas.

Kas keisčiausia, tai E. Tu
rausko nepasisekimas. Būda
mas krikdemu, jis ir pas sa
vuosius turi daug priešų. Kada 
buvo iškeltas klausimas dėl jo 
įtraukimo į VLIKą, 3/4 krikde
mų pasisakė prieš!...

Jei derybos Korėjoje dėl pa
liaubų nė kiek nepažengia pir
myn, tai komunijų, propagan
da jau peržengė visas ribas.

Pekino radijas paskelbė, kad 
sąjungininkų lėktuvai ant Š. 
Korėjos numetė uteles, vorus, 
žiurkes, blusas ir driežus su 
pavojingais mikrobais... nešan
čiais marą ir cholerą.

Gal būt bus sudaryta neutra 
lių kraštų komisija, nustatyti, 
ar pas korejietį rasta už kaklo 
utėlė yra amerikoniškos kilmės 
ar sovietiškos.

Ano karo veteranai, tur būt, 
prisimena, jog vokiška utelė į 
sąjungininkų utelę nebuvo pa
naši — pirmoji būdavo pažy
mėta raudonu kryžiumi...

Visi šitie gandai apie bakte
rijas iš „komunistų pusės pa
leisti tam, kad nuslėpus savo 
bejėgiškumą kovoje su epide
mijomis, kurios dabar siaučia 
Š. Korėjoje. Tai jau trečią kar
tą raudonieji kaltina sąjungi
ninkus dėl plintančių pas rau
donuosius epidemijų.

•
UNESCO išleido didelę , kny

gą, pilną tikrai įdomių skaitli
nių. Iš jų sužinome, kad žemė
je gyvena 2,379,463,000 žmonių, 
kad pasauly* e kasdien išlei
džiama 223,774,000 laikraščių, 
kitaip sakant, vienas laikraštis 
dėl dešimties žmonių.

Kad yra 181,849,000 radijo 
priimtuvų ir visose pasaulio ki
no teatrų salėse yra 42,444,900 
vietų.

Daugiausiai laikraščių skai
to, ne JAV, kaip bendrai visų 
manoma, bet Anglija: ji spaus
dina 596. laikraščius dėl 1,000 
gyventojų, antroje vietoje sto
vi Norvegija (464 dėl 1,000 gy
ventojų), Australija (455), 
Liuksemburgas (441), Švedija 
(416), Danija (399), Naujoji

komplikuotesnė.
Laikotarpy .9 metų (1935- 

1944) jis buvo pats galingiau
sias Vokietijoje žmogus,, tačiau 
baigė savo gyvenimą tarp hit
leriškų budelių/ palikdamas 
užpakaly savęs paslaptį, kurią 
dabar Colvin stengiasi ati
dengti.
AŠ TURIU ŽMOGŲ 
KURIO MAN REIKIA!

Tai buvo 47 metų amžiaus 
vyras, beveik visiškai baltais 
plaukais, kuris 1935 metais įsi
taisė vokiečių žvalgybos virši
ninko kambary.

Admirolas Wilhelm Canaris, 
lombardiečių kilmės ir, gal Būt, 
graikų (jis sakydavosi kilęs iš 
gdrsaus senovės Graikijos ad
mirolo Kanaris giminės), visai 
neturėjo kariškos išvaizdos ir 
toli gražu buvo nuo prūsiško 
junkerio manierų. Tačiau jau 
savo praeitimi jis buvo garsus. 
Didžiajame kare internuotas 
Čilėje, sumušus kreiserio Drez- 
den, jis. pabėgo, ir iš Ispanijos 

-vadovavo šnipams, skandinda- 
mas sąjungininkų laivus. Su
grįžęs į Vokietiją, vadovavo po
vandeninių laivų grupei ir, sa
koma, kad jis buvo garsiosios 
šnipės Mata-Hari meilužis.

Paimtas į nelaisvę Italijoje, 
jis paprašė atsiųsti kalėjimo 
kunigą išklausyti išpažinties. 
Pasmaugęs jį, pabėgo persi
rengęs kunigo rūbais. Sakoma, 
kad jis buvęs įveltas į St. Weh- 
me istoriją. Jo vardas figūra
vo tarp šių žudikų, kurie buvo-, 
pasirinkę savo slaptai sąjun
gai istorišką vardą, likvidavi
mui tų žmonių, kurie buvo 
nuoširdūs demokratai.

Kaip tik jis buvo paskirtas 
Abwehr viršininku tuoj jis su-

tapo metodų, jų įjungtų slaptų 
telefonų, šifruotų telegramų 
ir kankinimų. Jis tikėjo tik į 
įtaką, į pasitikėjimą, kurį žmo 
gus priverčiamas daryti šanta
žo keliu.

Kada jis atidengė ;lenkų ka-; 
rininką Sosnowski, jo žvaigždė, 
pradėjo žibėti.

Tais laikais Vokietija pradėjo 
slaptai gaminti tankus. Versa
lio sutartis jai neleido to dary
ti. Vokiečiai norėjo išlaikyti 
paslapty ir, gen. Guderianui bu 
vo pavesta vykdyti šita opera
cija. Tankai buvo gaminami 
Sovietų-v Rusijoje. Bet len
kai apie tai “užuodė”. Canaris, 
bijodamas, kad šis dalykas ne
būtų atidengtas, norėjo užbėg
ti už akių.

Jis papasakojo lenkų karo 
attache, apie kurį gerai žino
jo, kad šis nesugeba Varšuvai 
duoti jokių kariškų žinių, kad 
šita istorija apie tankus nėra 
jau taip svarbi ir nėra reikalo 
slėpti. Jei attache norįs, Jis ga- 
-lįs-Jam duoti žinių, kas, gal 
būt, padės jo karjerai. Ir dis
kretiškai jis jam davė kelių 
tankų netikras nuotraukas.

Galima įsivaizduoti, kokia 
tai. buvo vertė tų.nuotraukų.

Bet kitą dieną pas jį atbėgo, 
susijaudinęs -lenkų karininkas

čiau, būčiau pasiuntęs po vel
nių anglus ir prancūzus ir šian 
dien jau būčiau Balkanuose.

Canaris visą laiką ipalaikė 
ryšį su Intelligence Service, dė 
ka savo agento Vatikane, Jo
sef Muller, kuris buvo jo ryšio 
agentas.’ ’ • •
ATTACHE “PAMIRŠO”...

blogoj

pulti 
įspėjo

prieš

DAUGIAU RIMTUMO PREMIJŲ SKYRIMUI
rT,___ . . .__ .. . . _ _ „ . . ~Tur būt, daugelis skaitytojų 

neužmiršo praėjusių metų 
skandalo, kai kelionės aprašy
mų po Italiją brošiūros auto
rius A. Vaičiulaitis buvo apdo
vanotas didžiausia lietuvių li
teratūros premija.

Vienybė turėjo garbės iškel
ti to skandalingo ir šališko pa
skyrimo užkulisius, kai jury 
komisijos narys, A. Rimvydis, 
turėjo užtektinai garbės ir at
sakingumo užprotestuoti prieš 
aplenkimą tikrai vertingų Krė
vės ir Radausko veikalų. Bet 
Rašytojų Draugijos valdyba 
nutylėjo, gal net prisidėdama 
prie šališko sprendimo, o 'kiti 
rašytojai numojo# ranka, 
nepatogu buvo kalbėti apie aiš
kų šališkumą.

Nuostabus reiškinys" mūsų 
kultūros istorijoje, tai Vene- 
cuelos kelių lietuvių auka 1,500 
dolerių literatūros premijai, 
už * geriausią lietuvių knygą 
T951 metams. Juigis Bieliūnas, 
Liudas Jablonskis, Donatas Ki- 
kas, Petrė Mikalauskienė, Vla
das Venckus, Marius Zupkus 
ir Kęstutis Vokietaitis yra tos 

' garbingos premijos teikėjai. 
' Giliu patriotizmu persunktu

nes

Kada jįs patyrė Hitlerio no
rą pulti Norvegiją, jis pasiun
tė geų. Osterį pietauti su olan
dų karo attache, kad šis įspė
tų norvegu pasiuntinybę. Bet 
attache užmiršo .perduoti suži
notą žinią. Kiek vėliau jo agen 
tas Mulleris pasiekė Vatikaną 
įspėti, jog bus puolama Belgi
ja. Belgų ministras prie šv. Sos 
to tuoj pasiuntė šifruotą tele
gramą į Briuslį. Aišku, Gesta
po telegramą perėmė ir iššif
ravo; Mulleris atsidūrė 
padėty.
Kada ” Hitleris nutarė 

Rusiją, Canaris tuoj 
Angliją:? * :rb-* - . .. • 

Plečiantis sąmokslui
- Hitlerį, Canaris visa siela buvo 
prisijungęs įprie generolų ir sa
koma, kad tai Jis’davęs bom- 
ba, kuri turėjusi sprogti Hitle
rio lėktuve, škreftdant iš Smo
lensko į Prūsiją.

? f pabaigą'nactaj pradėjo abe ____ *........ ..... ..
Jo svar Manifestu į pas&uild’"lietuvius 

ir ’.paaiškino, kad ambasadoje blausieji agehtai 'būvo atiden
gti. Jis pats irgj'. bU% 1944 m. 
nušalintas, o Jto: usisekusio 
sąmokslo suiintaa.

Vieną dieną/jį -išvedė nuogą 
į kalėjimo kiemą, sudaužė kru
vinai ir pakorė. Paskui, nuėmę 
užkabiho -ant 'getėžinio kablio 
ir iš naujo pakorė,1 ant kurio 
jis virš pusvalandį kankinosi, 
kol mirė.

jis matęs kitas nuotraukas. 
Canaris -pamatė, kad anos buvo 
tikros. Iš kur jos galėjo pasiek
ti lenkų ambasadą?
VELNIŠKAS CANARIO 
METODO GUDRUMAS

Zelandija (365), JUNGTINĖS 
AMERIKOS VALSTYBĖS (354) 
Šveicarija (352), Suomija 
(271), Prancūzija (259), Vokie
tija (238), Italija (98) ir Ispa
nija (56).

•
Aišku, toj knygoj nepaduo

dama jokia statistika apie So
vietų Rusiją.

Bet su radiju JAV stovi prieš 
aky: 620,aparatai dėl 1,000 gy
ventojų, antroj vietoj Švedija 
301... ir Ispanija 22.

Su televizija Amerika irgi 
pirmauja: 13,400,000 priimtu
vų, kada Anglijoje 1,000,000, 
Prancūzijoje tik 30,000. Tiesa 
Amerikoje yra 106 televizijos 
stotys, gi tokioj ^Prancūzijoje 
tik 3.
. Įdomu, kur yra daugiausiai 
nemokančių skaityti? Ar Oke
anijoje? Ten tėra tik 13% anal
fabetų vietoj 16% Europoje. 
Bet š.. Amerika analfabetais 
pralenkia Europą (20%), P. 
Amerikoje (50%), Azijoje 
(67%), Afrikoje (83%).

Paryžius, sakoma, vienas iš 
gražiausių pasaulyje miestų. 
Tas gal tiesa. Bet jis nėra pats 
patogiausias gyvenimui.

Pavyzdžiui jame yra 90,000 
namų, bet 23% jų neturi tekan
čio vandens ir gyventojai pri
versti eiti su kibirų atsinešti 
vandens iš gatvės pompos. Dau 
giau kaip pusės Paryžiaus na
mų neturi išviečių atskirai 
kiekviename bute, 54% neturi 
gazo ir elektros, tik 17% namų 
turi vonias!... Virš 3,000 namų 
yra “saulės neapšviečiami’’ ir 
juose gyvena 100,00 žmonių... 
. štai koks tikrasis Paryžius, 
kurio turistai dažnai visai ne
pažįsta.

Prieš tai vienas lenkų kari
ninkas Sosnowski buvo dezer- 
tavęs į Vokietiją ir apsigyve
nęs Berlyne, pradėjo vesti pla
tų gyvenimą su gražiom mo
terim. Vokietė von Falkenheyn 
pasidarė jo oficiali meilužė ir 
pas ją susirinkdavo didelis 
skaičius kariškių. Abwehrui ne
sunku-buvo nustatyti, kad Sa- 
snowski yra šnipas, ką jis pats 
areštuotas prisipažino.

Atrodė viskas baigta. Bet ne! 
Kaip tik čia pasirodė Canario 
velniškas gudrumas, šnipas bu 
vo paimtas, bet autentiški do
kumentai pasiliko lenkų ran
kose.

Vieną dieną į lenkų ambasa
doriaus kambarį įėjo pats Ca
naris ir pasiūlė Sasnowskį, lai
komą kalėjime, iškeisti į vieną 
nelabai reikšmingą vokiečių 
agentą, laikomą Varšuvos ka
lėjime.

Lenkai sutiko, bet vėliau, 
kaip Canaris skaičiavo, jie su
simąstė. Kaip! Vokiečiai jų 
svarbų agentą Sosnowski pri
lygino paprastam vokiečių a- 
gentui? Kodėl jie nereikalavo 
didesnio 
pasirodė 
lengvai 
Vadinasi
dokumentai mažai ko verti, ir 
tikrieji dokumentai esą tie, ku
riuos turi kariškas attache...

štai kokiu būdu Canariui pa
sisekė sumaišyti kortas, 
newski sugrįžęs į Lenkiją, 
vo uždarytas į tvirtovę...
DVIGUBAS ŽAIDIMAS 
VISAIS FRONTAIS

Canarie vedė labai kompli
kuotą žaidimą. Jis palaikė 
nuolatinį ryši su Franku. Tai 
jis patarė ispanams laikytis 
neutralumo 1938 metais, kon
flikto atveju su Čekoslovakija.

kreipiasi minėtieji lietuviai, 
pagerbdami mūsų respublikos 
buvusius tris prezidentus, ska
tindami ugdyti ir palaikyti gar 
dingas lietuviško rašto tradi
cijas.

Nėra ir kalbos, kad tokios 
garbingos premijos paskyri
mas turi būti atliktas visu ga
limu bešališkumu ir rimtumu. 
Ar taip yra?

Jau nekalbant apie Rašytojų 
Draugijos autoritetą, kuri kaž
kieno, kažkokiu būdu pasida
rė ateitininkų SS—Sendraugių 
Sambūrio padalinys, paskyru
sią jury komisija — nemalonu 
pastebėti, kad Rašytojų Drau
gijos parinkimas vargu ar 
vykęs.

Praėjusių metų premijos 
mėtojas Ant. Vaičiulaitis 
paskirtas šiemetinės Veiiecue- 
los lietuvių jury komisijos na
riu. Pernai buvo ne vieno pa
stebėta, kad į jury komisijas 
nereikėtų skirti rašytojus, ku
rie savo veikalais varžosi dėl 
premijų, nes buvo pažymėtina, 
kad rašytojas rašytojui pradės 
skirti ir atsiteisinėti: Duok 
man, Petrai, šįmet, aš' tau pa
skirsiu kitiemet!

Gal Vaičiulaitis yra tobuliau 
sias, gal jo rankų pirštai ries
ti į artimą ne į save, bet per
nykštė istorija ir spėliojimai 

• yra 'pakankamas pagrindas ne- 
draskyti senų žaizdų. Ta pačia 
dingstimi minėtinas ir Stepas 
Zobarskas, kuris’ pernai lem
tingai .prisidėjo prie skanda
lu pasibaigusios * premijos pa
skyrimo. Argi.nebegalima ras
ti visuomeninkir;. rašytojų, ku
riems negalėtų Įr šios nedėkin
gos tiesos pasakyti.

Šiemetinėje .jury- komisijoje 
kaip kokia politinių kovų ato
švaistė, paskirtas J. Brazaitis, 
šioje vietoje nederėtų apie tai 
ir kalbėti, Jei žmonės, kultūri
ninkai ar visuomenininkai pa
rodytų • daugiau apdairumo ar
ba mažiau savo srovinių geis
mų. Mūsų mažutėje visuome-

pa

lai- 
yra

MINISTER! DR. ZAUNIŲ PRISIMINUS

šnipo paleisti? Tas 
įtartina, kad jie taip 
Sosnowski paleidžia.

Sosnowskio išgauti

Sos- 
bu-

Canaris tada patarė gen. Fran
kui, pasilikti neutraliu ir ne
pulti Gibraltaro.

Minėdami Lietuvos nepri
klausomybės paskelbimo sukak 
tį, mes pagarbiai lenkėme gal
vas prieš politinę išmintį tų 20 
vyrų, kurie tiksliai susivokė a- 
hų laikų tarptautinių įvykių 
raidoje, ir dar-tebeinant karui 
paskelbė atstatą Lietuvos vals
tybę su sostine Vilniumi. 1918 
m. vasario 16 d. aktas buvo žo
dis. Reikalingas buvo veiksmas 
idant žodis “stotųsi” kūnu.
. Veiksmas, kuris įgyvendino, 
tegu nepilnai, Vasario 16 d. ak
tą, išėjo iš politikų, diplomatų 
ir karių. Sukurti valstybei val
dyti reikalingą aparatą,. gauti 
jai tarptąutinį pripažinimą, 
megzti diplomatinius santy
kius su kitomis valstybėmis ir 
susivokti diplomatiniuose tų 
laikų rezginiuose bei intri
gose, apginti jaunutės valsty
bės žemes 
kėslų, buvo 
uždavinys.
' Dr. Dovas

V. SIDZIKAUSKAS

amžininkus: Mykolą Šleževičių, 
Tomą Nerį-Naruševičių, Oska
rą Milašių, Jurgį Baltrušaitį, 
Antaną Tumėną, Juozą Tube- 
lį, t. y. politinius asmenis, su 
kuriais velioniui teko daugiau
siai dirbti. Nesuminiu tų, ku
rie yra išvežti į Sovietų Rusiją. 
Užmirštas buvo ir Dovas Zau
nius. O tačiau jo vaidmuo mū
sų valstybės diplomatinių san
tykių tvarkyme buvo toks žy
mus ir jo išvarytas baras toks 
plataus, kad reikia ties 
mintim bent trumpam 
biai sustoti.

Dovas Zaunius gimė
čiuose, pietinėje Mažosios Lie
tuvos dalyje, 1892 m. birželio 
19 d. Teisių mokslus ėjo įvai
riuose Vokietijos universite
tuose, teisių daktaro laipsnį 
gavo Karaliaučiaus universite
to 1917 m. liepos 26 d. Pirmojo 
pasaulinio karo pabaigoje buvo 
Lietuvoje — Vilniuje ir Kau
ne, kurį laiką redagavo vokie
čių okupacijos metu 
kraštį Dabartis.

Kai tik Lietuvos 
persikėlė į Kauną, 
Zaunius kviečiamas 
Reikalų Ministerijos 
(1919 m. sausio 15 
pat metų balandžio
skiriamas ir laikinu 
Reikalų M-jos vedėju, gi rug
sėjo 10 d.— politinio departa
mento direktorium.

1920 m. vasario 8 d. dr. Do-

jo at- 
pagar-

Rokai-

nuo grobuoniškų
tikrai nelengvas

reikalų 
o vėliau 
užsienių 
Vasario

Zaunius buvo vie
nas tų mūsų valstybės vyrų, 
kurie nuo paties valstybės at
sikūrimo dalyvavo nustatyme 
Jos užsienių politikos gairių, 
buvo vienas užsienių 
ministerijos sukūrėjų, 
per eilę nietų ir jos 
politikos vairuotojas.
22 d. suėjo 12 metų nuo dr. Do- 
vo Zauniaus mirties. Politiko ir 
diplomato dalia retai yra dė
kinga. Kuriamasis jo darbas 
vyksta <fažaiau4ia|i uždarome 
kabinete, toliau nuo viešumos. 
Minia mato tik rezultatus — 
laimėjimus ar-, nesėkmės. Ji
spontaniškai -užreaguoja ir 
greit užmiršta^*/ Ar >daug kas 
prisimena šiandien vėlionies

ėjusį laik-

vyriausybė 
dr. Dovas

Užsienių 
patarėju 

d.), o tų 
16 d. jau
Užsienio

mas į įgaliotus ministrus Ry
goje ir atstovus Estijai (1921 
m., rugsėjo 20 d.).

Nepamirštinas iš to laiko
tarpio vėlionies vaidmuo Bulr 
dūrio ir kitoje . konferencijose, 
kur buvo bandyta ssuglaudinti 
Baltijos valstybių santykiai, 
apimant Suomiją ir Lenkiją, 
bei jo santykiai su Latvijos 
ministru pirmininku Mejerę- 
vies’u.^

1923 m. sausio mėnesio pra
džioje įvyksta sukilimas Klai
pėdos krašte, — to krašto pri
jungimas prie Lietuvos kelia 
visą eilę naujų ir painių prob
lemų. Dr. Dovas Zaunius, kai
po Mažosios Lietuvos sūnus, 
buvo numatytas būti Klaipė
dos Krašto Direktorijos pirmi
ninku, tačiau toji aplinkybė, 
kad jis buvo kilęs iš užnemu
nės sukliudė jam paimti to 
krašto reikalų tvarkymą bei jų 
įjungimą į Lietuvos valstybės 
reikalų visumą.

Dr. Dovas Zaunius skiriamas 
1923 m. birželio m. 5 d. Lietu
vos įgaliotu .ministru Čekoslo
vakijai. kiek vėliau ir Rumuni
jai, o 1925 perkeliamas toms 
pačioms pareigoms į Berną ir 
į Geneva, Šveicarijoj, ir greitai 
tampa nuolatiniu Lietuvos de
legatu prie Tautų Sąjungos.

Nuo 1929 m. rugsėjo S d. ski
riamas Lietuvos užsienių rei
kalų ministeriu, — tose parei
gose jis išbuvo iki 1934 m. bir
želio 13 d. Padirbėjęs kurį lai
ką Valstybės Taryboje, jis bu
vo išrinktas Lietuvos Banko

nė j gerb. J. Brazaitis jau žino
mas kaip didžioji kliūtis Maž. 
Lietuvos atstovams į Vliką, 
taip pat žinomas ir paskutinių 
kaip po litinių Vilko ir pasiun
tinių nesusipratimų priežastis, 
gal net inspiratorius. Kamgi 
nežinoma, kad liūdnoji Vliko^ 
aritmetika iš penkių atimk 
penkis — liks nulis, yra nema
žai skolinga Lietuvių Fronto— ' 
(tfe pačių lietuvių!) vadui J. 
Brazaičiui.

Kai premija skiriama lietu
vių iš tolimo pasviečio ir su to
kia garbinga ir gražia tradici
jų užuoniazga, kokiam ir kie
no džiaugsmui «maišyti politi
kus, kurie kadaise buvo pripa
žinti literatūros kritikai, bet 
dabar dar nepripažinti politi- 

‘ kai... bent jury komisijoje. 
Brazdžionis, Brazaitis, Vaičiu
laitis, tai trys iš penkių jury 
komisijos nariu. Netenka ir 
aiškinti, kad ši lemianti komi- 
sijos dauguma yfa vienos ge- 
ra i susigiedojusios srovės at
stovai. Stepas Zobarskas pra
ėjusiais metais parodė taiklų 
palankumą daugumai.. Telie
ka vienas Al. Merkelis, kurį, at 

į leiskit, už patarimus, tiktų skir 
ti į komisiją, kuris visaip gali 

• išlaikyti bešališkumą ir orumą.
Taigi, apie orumą ir. derėtų 

kalbeti,_._Argį mes neturime 
kultūrininkų, literatūros žino
vų, kuriems būtų sunkiau pri
mesti jokį šališkumą, suinte-. 
resuotumą. Atleis gerbiamieji 
kultūrininkai, Jei šią nelaimin
gą progą paminėsim, pav. Myk. 
Vac. Vik. Biržiškas, prof. V. 
Maciūną, prof. Pr. Skardžių, 
prof. A. Salį, prof. A. Stanką 
būtų /galima__suminėti asmenų 
visa eilė, kurie kur kas labiau 
tiktų jury komisijos uždavi
niams, negu jau turimoji, vie
nos srovės Rašytojų Draugijos 
Valdybos ’ paskirta ir, deja — 
gal taip pasitaikė—vienos sro
vės dominavimas ' išlaikytas 
pagal visas, tai srovei žinomas, 
kombinacijas ir apsidraudi
mus.

Netektų ir kalbėti, jei tai lies 
tų kokią eilinę, Draugo a’r Ai
dų.. premiją, kurios Jury paski
riama pagal šeimininkų pagei
davimus, bet mes turime* rei
kalą su labai tauriu ir tikrai 
reikšmingu literatūros ugdy
mo reiškiniu, garbingos paskir 
ties, garbinga premija, taigi ir 
mokekim neapvilti • intencijų, 
kurios jokiu būdu, netinki jo
kiomis aistromis prie ddierių 
geismo ar neužtarnautos ' gar
bės.

Argi ir vėl eis gandas per pa
saulį, kad prieš srovės ir dole
rį neatsilaiko jokios geros in-, 
tendencijos. V. T-pa.

Leninas išeina is savo mau
zoliejaus ir klausia Staliną 
kaip einasi Sovietų Rusijoje.

Stalinas patvirtina, kad liau 
d is jį seka ir išdidžiai pateikia 
statistikas, pagal kurias plie
no. naftos, anglies gamybk vis 
auga ir auga... Tada Leninas 
paklausia statistikos apie mais 
to gaminių produkciją. Stali
nas paduoda skaičius. Leninas 
žiūri, žiūri ir susipažinęs liūd
nu balsu sako:

— Jei taip ir toliau eis. tada 
ne tave, o mane liaudis seks, ir

vas
vos
1921

Zaunius skiriamas Lietu- 
atstovu Latvijai, vėliau, 
m. rugsėjo 10 d., pakelia-

direktorium ir vėliau buvo Va
liutų Komisijos pirmininku.

(Nukelta į 6 psl.)

sugrjžo ilsėtis j mauzoliejų.
T"1" '■■■
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Dabar skelbiama, kad Ame
rikos Lietuvių Bendruomenė 
jau įregistruota valdžios įstai
gose ir kaip tokiai leidžia veik
ti. Sakoma, kad galutiną sta
tuto pakeitimą pateiks Laiki
nojo Organizacinio 
nariams nubalsuoti.

Ar ne teisingiau 
Laikinasis komitetas,
vęs šį savo išdirbtą statutą, pa
skelbtų jį kaip laikiną ir duotų 
progos dėl jo pasisakyti visuo
menei. Toliau jau, pagal šį sta
tutą, bendruomenės apylinkės, 
demokratišku būdu išrinktuo
sius atstovus, galėtų visuotina
me suvažiavime tą laikinąjį 
statutą svarstyti ir jį galutinai 
priimti.

Tik tokiu būdu organizuo
jant Amerikos Lietuviu nd- 
ruomenę būtų prisilaik de
mokratiškų dėsnių ir jos įsikū
rimas atneštų pasisekimą.

miretu pirmininkai,-----partijų
vadai...?
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Gyvename Amerikos Lietu
vių Bendruomenės įsikūrimo 
išvakarėse ar. atrodo, kad Ame
rikos lietuvių noras, gyventi 
vienu lietuvišku gyvenimu, tu
rės būti realizuotas.

Tos bendruomenės svarbiau
sieji uždaviniai, kaip tai dirb
ti už Lietuvos išlaisvinimą, iš
laikyti ir perduoti jaunesnėms 
kartoms tautinį charakterį ne
galės būti atskirų politinių par 
tijų ar srovių monopolizuoti. 
Šiais uždaviniais juk sielojasi 
ne tik sroviniai, bet ir šalia 
srovių gyveną lietuviai.

Gerai ir rimtai suorganizuo
ta Bendruomenė turėtų dide
lės reikšmės mūsų tautos ir vai 
stybės laisvinimo byloje, mūsų 
kultūriniame, socialiniame ir 
ekonominiame gyvenime. Į ge
rai organizuotą Bendruomenę 
įsijungtų ne tik organizuoti 
lietuviai, bet ir šalia organiza
cijų stovį. Tokiu būdu Bend
ruomenėje tilptų
lietuvių, kurie iki šiam laikui 
negalėjo tilpti, 
vienoje 
partijoje.

Toji Bendruomenė 
ekonomiškai pajėgi, 
nario mokesčiai, aukos, 
lietuvių pomirtiniai palikimai,
plauktų i vieną iždą.------------- —

Vienas senas 
tas, tarp kitko 
kai ir sekąs mūsų politini gyve 
nimą, kartą taip* išsireiškė:

— Nieko nuostabaus. Ir mes 
po I pasaulinio karo, atsidūrę 
tremty, pradžioję svajojom 
greitai grįžti namo, sukūrėm 
gražias organizacijas, šokom, 
dainavom ir kitps stebinom. 
Vėliau pradėjom valdžias rink
ti. peštis, koliotis, kol visą su
kurtą patys pradėjome griauti 
ir svetimųjų akyse nustojom 
gero vardo.™

Tokio likimo* susilaukė rusų 
emigrantai, šiandien dar nie
kas negali duoti garantijos, 
kad mūsų emigracija pasuks ki 
tu keliu, nes panašios evoliuci
jos reiškinių tai vienur, tai ki
tur pastebima.

Tačiau yra vienas skirtu
mas.

Pirma, mes turime ryškų pa
vyzdį. prie ko priveda emigra
cinis nusipolitikavimas. Antra, 
mes žinome savo ligą, jos nes
lepiame, net konkrečiu recep
tu turime, tik trūksta, kad įsi
bėgėję triukšmadariai bent, mi
nutėlei stabtelėtų, pagalvotų ir 
suprastų savo pareigas, 
lietuviai, kovotojai dėl 
krašto laisvės ir ateities.

Argi taip jau skirtingi
keliai siekiant bendro tikslo? 
Taip ir ne. Nes tai priklauso 
grynai nuo geros valios ir noro 
tu, kurie tuos kelius nustati
nėja. Ir tos pastabos nukreip
tos tik į tuos, kurie šiandien 
vadovauja mūsų visuomeni
niam ir .politiniam gyvenimui. 
Tad raktas į bendradarbiavi
mą ir susipratimą yra mūsų 
vadovaujančių asmenų ranko
se, vaistai: gera valia ir nuo
širdus noras, o tikslas: laisva 
Lietuva.

Bet ar tie gražūs žodžiai pa
siekia jų ausis, ar tik spauda 
kalta dėl -mūsų vadovaujančių 
veiksnių negalavimo, kaip Bra
zaitis tvirtino, ar tik visuomet 
kalti anie, kiti, o ne patys ko-

OKUPACIJAS, VEŽIKIŠKĄ ŽODYNĄ 
IR SVETIMUS AGENTUS

VYT. GEDRIMAS rt

dar prideda: 
buvo valstybės 
Jiems Nevalia

demaras. Jo okupacijos metu 
taip pat man laisvė buvo atim
ta. Jis mane internavo Garlia
voj.” Ir toliau 
“Dar blogiau 
tarnautojams.
buvo lankyti savo draugų jo ne
draugą. Ir štai tokioj Volde
maro siautėjimo atmosferoj 
vieną gražią dieną įžengia j 
mano... kambarį ...Balutis.“

Taigi, prel. Krupavičius at
rado, jog Lietuvoj buvus dar 
viena okupacija. Tačiau mes 
gerai prisimename, kad krik
ščionių demokratų valdymo 
metais (1923 m,) tas pats Vol
demaras buvo, jau neinternuo
tas, kur lengvai galėjo su šyp
sena lankytis draugai, bet tie
siai pasiųstas į drausmės bata
lioną Varniuose. Todėl būnant 
objektyviems tektų krikščionių 
demokratų “siautėjimo metus” 
taip pat pavadinti okupacija ir 
einant ta logika toliau, tvirtin
ti, jog Lietuva 
okupuota... Iš 
istorikams bus 
statyti, kada
nepriklausomybę?

Toliau prel. - Krupavičius 
tvirtina, kad krikščionys demo
kratai neatsižvelgdavo į valsty 
bes tarnautojų įsitikinimus. 
Jis rašo:

“Ligi tautininkų įsiviešpata
vimo to kr. demokratų nusi
statymo laikėsi visokių politi
nių nusistatymų lietuviškosios 
vyriausybės.”

Esmėje tektų pagirti tokį kr. 
demokratų nusistatymą. Ta
čiau šis monopolis ne jiems vie 

, niems priklauso. Tautininkų 
/“siautėjimo metais’’ mes taip 

pat matėme labai daug kitų 
įsitikinimų asmenų, kurie bu
vo užėmę aukštas valstybės ir 
ekonominių organizacijų vie
tas. O į galą net vyriausybėn

sušlapusios vištos, diversantai, 
šašai, enkavedistai, vyžuotas 
diplomatiis, futlerinis diploma
tas, lachudros, subversyvinio 
elemento vadovas įr t. t. ir t. t.

Man Atrodo, kad lie naujai 
nukalti komplimentai taip pat 
turi įtakos į bendros kalbos 
pasisekimą, ar nepasisekimą. 
Kaip pav. gali rasti bendrą kai 
bą du priešingo įsitikinimo as
menys, jei vienai jų iš anksto 
ir viešai pavadintas “lachud- 
ra,” arba kokio nors “subver
syvinio elemento vadovas“.

Kultūringa kalba turi savo 
žodyną Ir tikrai verta palikti 
kolioj imąsi 
kams...

tikriems veži-

žiburių korespon- 
pirmininkas V. Si- 
a įsakydamas į pa-

buvo visą laiką 
tikrųjų, mūsų 

daug vargo nu- 
Lietuva atgavo

Tėviškės 
dentui PLG 
dzikauskas, 
klausimus, tarp kitko, išsireiš
kė:

“...Mes privalome ir reikalą u 
jame vadovybės, kuri vestų ir

šiuo metu vairuotų, bet ne- 
slapstytųsi už kokių popierga
lių arba būtų iš užpakalio stu
miama kieno nors agentų ir 
gal net pinigėlių. Niujorke pa
prastai gerai informuoti sluogs 
niai spėlioja ar tik ne kai ku
rie pasauliniai slapti sąjūdžiai 
pasinaudodami lietuviškomis 
pivardėmis čia siekia savo tiks 
lų.”

Nesinorėtų tikėti, kad gerb. 
V. Sidzikauskas galėtų mesti 
teki žiaurų apkaltinimą mūsų 
vadovaujantiems veiksniams, 
atseit/VLIKui. Bet tas pareiš
kimas vertas ypatingo -dėme
sio, nes tokius apkaltinimus 
galima daryti tik po to, kai yra 
žinomi faktai.

Jei tai tiesa, tai ką po to V- 
LIKo narių svaičiojimai apie 
kitų agentavimą, kad jie patys 
kažkokių “pinigėlių“ yra stum
domi?

šiaip ar taip šis pareiškimas 
reikalinga vertinti -labai atsar
giai ir mano nuomone, apla
mai tos visos kalbos apie agen- 
tavimas yra labai ne vietoje.

LAIKAS BAIGTI GINČUS
Senovės Lietuvoje šmeižtus paskleidęs asmuo 
teisme turėdavo palįsti po stalu, prisipažinti ką 

prismeižęs ir tris kartus šuns balsu suloti
Nespėjo, spaudoje pasirodyti 

LRS steigimo aktas ir jos pa
reiškimas visuomenei, kai Nau
jienos tuoj ėmė ir “pakomen
tavo” (Nr. 6, 1952. I. 9). Susi- 
jieškojo “Lietuvos veikėją,“ tas 
ir “parašė”. Naujienos jdėjo ir 
dar spvo pridėjo.

Prikibti prie LRS pareiškimo 
nebuvo dėl ko. Paaiškėjo, kad 
tai rimta organizacija, kad jos 
vardu pareiškimą 
ti žmonės, kad ji 
nius tikslus.

pasirašė rim 
pasistatė kil-

nori bendra-
VLIK’o

26 d.) “Lietuvos po- 
rezistencija... įgyja 

jėgų... Mes grįžtame 
pranešti mūsų tautai

Admirolas Wilhelm Canaris, 
kuris Hitlerio laikais buvo vo
kiečių šnipinėjimo organizaci
jos Abwehr viršininku, anot 
anglų žurnalįsto Ian Colvin, iš-

Neseniai vienas italas nužu- leidusio jo biografiją, tikrai

ŠNIPŲ KARALIUS’ CANARIS x
BUVO DVIGUBAS AGENTAS

Nežiūrint, kaip buvo gudrus Abwehr viršininkas, Wilhelm Canaris savo 
gyvenimą baigė tokia pat mirtimi, kaip ir visi šnipai

AKCIJA PRIEŠ

Būdama stipri finansiniai, ji 
sėkmingai galėtų prisidėti prie 
Lietuvos atstatymo, sėkmingai 
galėtų vadovauti jaunuomenės 
tautiniam auklėjimui, mūsų 
mokslo, dailės, literatūros ir 
muzikos palaikymui, galėtų rū
pintis savo tautiečiais pateku
siais i vargą dėl senatvės, ligų, 
ar nelaimių.

Tokios Bendruomenės įkūri
mas atneštų didžius laimėji
mus mūsų dvasiniame ir eko
nominiame gyvenime.

Kada Amerikoje buvo pradė
ta rūpintis Lietuvių Bendruo
menės įkūrimu, daugelis apsi
džiaugė.

Bendruomenės organizatoriai 
padarę New Yorke įsikūrimo 
šventę, sudarė laikinąjį orga
nizacinį komitetą 
kad viskas turėtų 
linkme.

Tačiau, tie kurie
ruomenės įsikūrimo, greit tu
rėjo nusivilti.

Bendruomenės laikinas orga
nizacinis komitetas, pradėda
mas organizuoti bendruomenę, 
pradėjo elgtis visai nebendruo 
meniškai. Kaž kodėl paruošto 
statuto projektas viešai ne
skelbiamas ir neduodama pro
gos visuomenei plačiau dėl jo 
pasisakyti. Susidarė įspūdis, 
kad norima visuomenei pri
mesti savo valią iš “aukščiau,-’ 
todėl nenuostabu, jei visuome
nėj kilo įtarimų ir kalbų, kad 
organizuojama Amerikos Lie
tuvių Bendruomenė tarnauja 
atskirų politinių partijų užma
čioms.

štai neseniai pasirodė knyga 
“Balutis”, ši knyga išleista pa
gerbti mūsų tautai nusipelniu
sį asmenį ir diplomatą B. K. 
Balutį. Ten daug žymių asme
nų, papasakoja savo prisimini- 
mus ^piė^BaiufirT'arp kitų pri
siminimus- parašė ir prel. Kru
pavičius, kuriuos ištisai .persi
spausdino Draugas, nes knygo
je tilpo tik jų dalis. Pirmiau
sia krenta į akis tai, jog preL 
Krupavičius didesnę dalį savo 
prisiminimų skiria ne B. K. 
Balučiui pagerbti, bet savo par 
tijes nuopelnams iškelti ir ki
tus suniekinti, jau 
apie objektyvų ano 
kių nušvietimą.

Nupasakojęs savo
vairių okupacijų metais, rašo:

—“Neatsiliko nuo jų ir Vol-

JTe buvo įėję.--------- *-----------------
Tai vis kryptelėjimai iš tie

sos kelio, o ką anie ir šie tvir
tinimai turi bendro su Balučio 
knyga, taįp ir neaišku lieka...

* #

Taip pat verta atkreipti dė
mesį į’ mūsų kalbų ir rašinių 
žodyną, kuris tikrai primena 
dar Lietuvoje kartojamą posa
kį: koliojasi kaip vežikas...

Galima karščiuotis, priešin
gą nuomonę reikšti, nesutikti 
su oponentu, bet tam yra pri
imta naudoti kultūringą for
mą priešingiems įsitikinimams 
pareikšti. Ir tie nauji terminai 
pastebiami ne tik spaudoje, bet 
juos girdime iš gerb. veikėjų 
lūpų.

štai tik kelj pavyzdžiai, ku
rie anksčiau ir dabar ■ įvairio
mis progomis atsakingų asme
nų lūpomis pasakyti: avantiū
ristai, agentai, samozvancai,

Jungtinių Amerikos Valsty
bių Amerikos Kongreso nariai
O. K. Armstrong ir Charles J. 
Kersten vasario 22-23 d. buvo 
sukvietę Washingtone konfe
renciją psichologiniam karui 
prieš komunizmą, šioje konfe- 
rencije dalyvavo senatoriai, 
■kongresmenai, įvairūs eksper
tai ir Amerikos tautinių orga
nizacijų atstovai.

Lietuvius atstovavo Free Eu
rope dr. Trimakas ir V. Raste
nis, ALT — M. Kižytėir Balfą 
kan. Končius. K

Konferencijoje kalbėjo ke- 
liasdešimts kalbėtojų, kurių 
tarpe žymiausi buvo kongres- 
menas Kersten, brigados gene- 
rolas B. F. Fellers, senatorius
P. M. McCarran ir pramoninin
kas Robert Vogeler (buvęs 
Vengrijos komunistų kalėjime 
kalinamas^ ir lietuvių vardu 
kan. Končius?

Visos kalbas buvo labai įdo
mios, įšryškiaąnčios komunis
tų . pavojų, Jtįiip .pat nurodyta 
metodai, kaip' geriausia tą pa
vojų sulaikyti. ’,

Kan. Končius savo kalboj 
tarp kitko pabrėžė, kad garsio
ji UNRA buvo aiškiai komunis
tų įtakoje ir net vadovybėje, 
kad visiems pabėgėliams pri
kergtas vardas: “Displaced 
Person’’ buvo komunistų ins
piruotas, tikslu užtušuoti fak
tą, kad šimtai tūkstančių žmo
nių, paspruko iš žiauraus ko
munistų teroro.

Turėdamas tai mintyje prof. 
Končius pareiškė susirinku-

Su visais LRS 
darbiauti, jokio antro 
steigti nemano. Visai kas kita, 
negu Naujienos iki šiol buvo 
rašiusi. Atrodė reikėtų iš Nau
jienų laukti rimto vedamojo 
straipsnio, kad, va, ir. VLIKas 
ir Lietuvos Diplomatai ir Ma
žosios Lietuvos .atstovai ir L. 
R. Santarvės atstovai, ir Lietu
vos karių atstovai, pasikvietus 
visuomeninių organizacijų at
stovus, kaip Vokietijos Lietu
vių Bendruomenės, Didžiosios 
Britanijos Lietuvių. Sąjungos, 
Amerikos Lietuvių Tarybos,'tu 
retų pagaliau kartą susirinkti 
vienon vieton, sutarti, baigti 
ginčus ir pradėti suderintai ir 
vieningai veikti. Tai būtų ir 
valstybiška ir demokratiška. 
Bet kur tau!

Neturėdamas dėl ko prikibti 
“Lietuvos veikėjas“ patraukė 
argumentu... “Laiškas iš Vaka
rų — bilietas į Sibirą“. Lyg L- 
RS būtų paskelbusi — “vyrai 
vaduokime Lietuvą, rašydami 
laiškus giminėms Lietuvon“.

LRS yra pasistačiusi vyriau
siu tikslu — pagalba Tėvynėje 
vedamai kovai, dėjimasis į ją, 
jos rėmimas. Rodos visos or
ganizacijos ir kiekvienas lietu
vis tremty tokį tikslą sau sta
tytis turėtų. Bet gal Naujienas 
tas nustebino, kad LRS savo 
tikslu laiko — Tėvynės. Išlais
vinimo Kovai padėti, o ne ko
vai prieš ar už — VLIK'ą, Lo- 

. zoraitį ir pan?
Vytautas Kasiulis įžymus 

jaunosios kartos lietuvių daili
ninkas neseniai vėl gavo nau
ją premiją.

1948 m. jis buvo laimėjęs 
garsiąją Hallamarko premiją, 
o dabar jo vardas figūruoja 

la

Bet jei kalbama, tai ir patik
rinti reikia...

KOMUNIZMĄ
siems, kad pabėgėliai turėtų 
būti pavadinti ne Displaced 
Persons bet ESCAPEES. Baig
damas savo kalbą dar pažymė
jo, kad Amerikos vadai prade
da suprasti komunizmą ir jį 
tinkamai įvertinti, bet tik ga
lutinai tą slibiną supras, kai 
ant Washington©, .New Yorko 
miestų pradės kristi komunis
tų bombos.

•° Prof. Končiaus kalbą plačiai 
citavo žymioji Amerikos spau
da kaip New York Times, Wa
shington Post, Evening Star ir 
kiti. .

sidraugavo su garsiuoju žudi
ku Reinhard Heydrich, vokie
čių slaptosios policijos virši
ninku. Užteko vienos sekundės 
pasikalbėjimo, kad Heydrich 
buvo neutralizuotas ilgam lai-

— Su Sovietų Rusija užnu
gary, Fiureris nepajėgs duoti 
visos jėgos Ispanijoje. Pasinau 
duokite ta proga ir.reikalaukit 
375 mm patrankas. Jis jų jums 
negailės duoti ir bus geriau-

Tie

Napoleonas Lietuvoje (5)

LENKAI NORI PAGLEMŽTI LIETUVA
Vilniuje Napoleonas pasiliko 

tiktai 19 dienų, per tą laiką 
stengdamasis suorganizuoti ci
vilinį ir karinį gyvenimą, rū
pindamasis savo armijos aprū
pinimu maistu ir ginklais, 
bandydamas sutvarkyti Neries 
navigaciją tarp Kauno iki Vil
niaus, pagaliau norėjo Lietu
vos valstybei duoti formą ir 
liepos 1 dieną paskyrė jos lai- 
laikpną vyriausybę.

Skubus rusų atsitraukimas iš 
Lietuvos ir milžiniško prancūzų 
kareivių skaičiaus užplūdimas 
padarė tikrą perversmą viešo
je administracijoje. Napoleo
nui buvo reikalinga greitai 
visa tai atstatyti, kad Lietuvos 
administracija, pasilikusi Di
džiosios Armijos užpakaly ga
lėtų paremti fronte kovojan
čius prancūzus.

Tam tikslui jo įsakymu buvo 
suorganizuota laikinoji Lietu
vos vyriausybė iš penkių narių 
ir vieno generalinio sekreto
riaus, kuriai buvo pavesta val
dyti kraštą, organizuoti tauti
nę armiją ir aprūpinti prancū
zu armiją maistu, ši vyriausy
bė valdė keturis departamen
tus: Vilniaus, Gardino, Mins
ko ir Blalystoko.

Imperatoriaus įsakymu J lai
kinąją vyriausybę buvo paskir
ti: Stanislas Soltan, Karolis

gaikštljos žemes. Vitebsko ir 
Mogilevo kraštai, kurie anks
čiau priklausė Lietuvai, į nau
josios Lietuvos ribas neįėjo. 
Nuvykęs į Vitebską, Napoleo
nas ten suorganizavo pagal Lie 
t u vos modelį Baltosios Rusijos 
vyriausybę. Gi Kurlandija, da
bartinė Latvija, buvo po atski
ro prancūzų komisaro kontro
le/ — • ..

Soltan

kariuomenės,

Prozor, Juozas Sierakowski, 
Aleksandras Sapiega ir Pranas 
Jelski. Ignas Kasakowski buvo 
paskirtas generaliniu sekreto
riumi.

šitas paskirimas buvo pada
rytas imperatoriui pasitarus su 
lietuvių žymesniais veikėjais.

šitame įsakyme nenusakyta 
vyriausybės veikimas. Ji pati 
turėjo išdirbti savo veiklos pla
ną. Vyriausybės nariai pasida
lino veiklą įvairiomis sritimis, 
sudarydami septynis komite
tus, kurių kiekvienam pirmi
ninkavo vienas narys.
pasidarė maisto ir sandėlių ko
miteto pirmininku, Sierakows
ki — policijos, Prozor — finan
sų, Sapiega
Potccki —vidaus reikalų, Snia- 
decki švietimo ir tikybos.

Prie šios vyriausybės Napo
leonas paskyrė imperijos komi
sarą baroną Bignon, kurio pa
reiga buvo atstovauti Napole
oną ir ginti jo interesus Lietu
voje. Gi kiekvienas departa
mentas turėjo Napoleono pa
skirtus tris administracijos na 
rius, kuriems pirmininkavo Na 
polecfoo paskirtas komisaras.

Paskirtoji vyriausybė vadino
si Lietuvos Didžiosios Kuni
gaikštijos vyriausybe, bet ji 
nevaldė visas Didžiosios Kuni-

Lietuvos vyriausybė turėjo 
pilną laisvę krašto vidaus rei
kalų tvarkyme. Vietomis ji iš
laikė dar rusų duotą adminis
tracijos formą, vietomis buvo 
grįžta prie ankstyvesnių for
mų ir nebuvo skubama įvesti 
naujų reformų. Pirmiausiai rei 
kėjo atstatyti tvarką adminis
tracijoje, kuri, rusams staiga 
traukiantis, buvo likusi’ visiš
koje anarchijoje. Rusai su sa
vimi išsivedė visus valdinin
kus ir išsinešė iždą, bei archy
vus. Reikėjo atstatyti kraštą ir 
kovoti su plėšikavimais, sutvar 
kyti sbsisiekimą ir svarbiau
sias tikslas buvo aprūpinti 
prancūzų armiją maistu bei į- 
steigti tautinę lietuvių armiją.

Naujosios administracijos vei 
kimas buvo sunkus. Prancūzų 
komisarai nevisad buvo malo
nūs ir lietuviai ne apie ivsus 
prancūzų valdininkus pasiliko 
gražaus atsiminimo. «

Dail. V. Kasiulis 
vėl laureatas

tarp ‘Le Prix de Noėl de 
peinture” laureatų.-

šiai premijai paskirti buvo 
sudaryta jury komisija į kurią 
įėjo grupė šių laikų žymiausių 
prancūzų kritikų bei meno is
torikų. Kaip žinoma autorite
tingas prancūzų meno istori
kas George Pillement yra pa
skutiniais laikais pakartotinai 
rašęs apie Vytauto Kasiulio ta
pybos didelę svarbą Europos 
modeminiam menui.

Girdi, rašoma Naujienose, 
ramiai, New Yorko, Los Ange
les, Londono gatvėmis vaikš
čioja vyrai, reklamą pamėgę 
skelbiasi teikia pagalbą Tėvy
nėje kovojantiems broliams. 
Girdi, LRS pareiškime yra vie
ta, kuri gali būti dengiama ne
kalto kraujo aukomis.

Eiliniai, pikti Naujienų pra
simanymai! Nieko panašaus 
LRS neskelbė, tik vis ją Nau
jienos iki šiol “apskelbdavo”.

Niekur
taip, kaip antai VLIK’o pirmi
ninkas M. Krupavičius ir VT 
pirmininkas V. Sidzikauskas 
savo jungtiniame pareiškime 
spaudai La Guardia aerodro
me 1949 m. gegužės 25 d. (ž. 
LAIC’o žinių santrauką Nr. 174,

LRS neskelbė, pav.

1949. V. 
grindinė 
daugiau 
Europon
per pogrindžio šaltinius ir pa
drąsinti tautiečius tęsti karžy
gišką kovą už Lietuvos laisvę“. 
Bet tuomet Naujienos tylėjo.

Tylėjo, nors taip pat turėjo 
žinoti, kad tų pogrindžio šalti
nių tada VLIKas neturėjo. Už
pultas V. Sidzikauskas, šio pa
reiškimo bendrai išsigynė, gir
di, Jurgėla visa tai išgalvojo, 
jie jokio pareiškimo nedarė.

Būtų geriau, jeigu ir apie 
nekalto kraujo aukas Naujie
nos nerašytų. Kai Naujienų re
daktorius Chicagos gatvėmis 
ramiai vaikščiojo, tai LRS pa
reiškimą pasirašę vyrai vaikš
čiojo Stutthofo KZ, ar Červenės 
mirties kolonoje, ar buvo tam
pomi iš vieno nacių kalėjimo 
į kitą, Didžiojo Reicho išdavi
mu apkaltinti. Ir dabar jie nie
ko kito Tėvynės laisvės kovai 
atiduoti neturi, kaip save pa-' 
čius. Tautos Fondų jie neval
do. '

Kai Lietuvos , savanoriai už 
Lietuvos nepriklausomybę ko
vojo, tai, kaip Dirvoje vieno 
Amerikos lietuvių veikėjo pri
simenama (Nr. 45, 1951. XI. 8 
d.) Naujienų redaktorius 1918 
metais skelbęs, kad “Lietuvos 
nepriklausomybės obalsis neti
kęs daugeliu atžvilgių,
žmonės, kurie Už Lietuvos ne
priklausomybę stoja, turės ne
užilgo savo obalsį mesti”?

Naujienos tylėjo, kai Ameri
kos lietuvių spauda paskelbė 
ALT’os 1950 m. birželio m. 6 d. 
memorandumą (kaip jame sa
koma, — Amerikos piliečių, lie
tuvių kilmės) Valstybės Sek
retoriui, -siūlantį užmegsti ryšį 
su Lietuvos rezistencijos sąjū
džiais, nes... ginkluoto susirė
mimo atveju- laisvės bičiuliai 
už geležinės uždangos Hous 
efektingesnj negu įtūzinai divi
zijų ir eskadrilių. Nepastebėjo 
Naujienos, kad čia tai tikrai 
buvo vieta, “kuri gali būti den
giama nekalto kraujo gausio
mis aukomis”, žodžiu, 25,000, 
jei ne daugiau, geriausių Lietu 
vos vyrų beviltiškoje partiza
ninėje kovoje paklojusi Lietu
va dar turi—atstoti tuzinus di
vizijų ir eskadrilių.

Galop tėškė Naujienos URS 
vyrams “nejaugi, NKVD, “gir
di“ jums atidarė susisiekimo 
kanalus”.

Negudru. Perdaug jau atsi
duoda draugo 'komisaro Višins
kio JT posėdžiuose naudoja
mais argumentais, logika ir jo 
moralė.

Senoje Lietuvos valstybėje 
buvo gerų dalyku. Pav. Lietu-

(Nukelta į 6 psl.)
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dė moterį tik dėl to, kad ji jam 
iš kortų išbūrė blogą ateitį. 
Užmušdamas ją, jis kaip tik 
realizavo tą katastrofą, kuri 
jam buvo išburta.

Šita fatališka istorija karto
jasi.

Juk yra bepročių, kurie dau
žo termometrus vien tik todėl, 
kad jie rodo karštį. Yra žmo
nių, atsisakančių klausyti įspė
jimus tų, kuriems realybėje te
ko nelaimę pergyventi.

Ir taip daro ne vien tik pa
vieni asmenys, bet - ir ištisos 
tautos, nenorėdamos girdėti,ne 
malonią žinią, nenorėdamos gir

vertas “šnipų karaliaus” vardo, 
nes anglų Intelligence Service 
patvirtina, jog Canaris buvo 
anglų agentas...

Visi žino, kad šnipinėjimas 
būna pagrįstas dvigubu žaidi
mu ir kad kiekvienas šnipas 
daugiau ar mažiau yra dvigu
bas agentas, kartais net trigu
bas,- nes kaip kitaip jis galės 
turėti žinių. Bet, paliekant nuo 
šaly šnipus profesionalus, ku
rie šnipinėja tik dėl pinigo, 
pas tikrą šnipą, gilumoje šir
dies būna .paslėptas dalykėlis, 
dėl kurio jis dirba.

Su Canaris problema yra

kui. Canaris jam priminė vie
ną nemorališką 'nuotykį, kurį 
jis papildė būdamas leitenantu 
Heydrich išbalo. Jis manė, kad 
šią paslaptį niekas nežino. Pa
galiau, Canaris pradėjo iš to
lo kalbėti apie jo tėvą, garsų* 
tenorą, bet kuris buvo pusiau 
žydas Heydrich suprato, kad jis 
turi dirbti Canariui, jei nori 
Išlikti.
ŠANTAŽAS GERIAUSIA 
PRIEMONĖ

šitas atsitikimas parodo, ko
kį metodą Canaris vartojo sa
vo darbui. Jis nepakęsdavo Ges

sias pretekstas pasilikti neut
raliais. ’

Canaris stengėsi sukliudyti 
Hitlerio ekspansiją, kuri atne
šė pralaimėjimo rezultatus Vo
kietijai.

Jis buvo pasiuntęs savo agen 
tą įspėti į Angliją apie kėsini
mąsi prieš Čekoslovakiją. Bet 
anglai tuo laiku nenorėjo tikė
ti. Jis taip pat nuslėpė nuo Mi
lerio žinia, kad Rusija nepasi
ryžusi stoti karan, jei Čekoslo
vakija bus užpulta. Kada Hit
leris tai sužinojo, jau po Miun
cheno konferencijos, įsiuto:

—Jei aš būčiau žinojęs anks-

Kada rankos būna užimtos, lieka kojos...

Dėl laikinosios vyriausybės 
patriotiškumo niekas neabejo
jo, bet visas blogumas buvo ta
me, kad Lietuva tuo laiku ne
turėjo vado, kuris turėtų auto
ritetą ir pasitikėjimą krašte. 
Tadas Kosciuška, kuris būtų 
galėjęs tuo atžvilgiu daug pa
tarnauti, pasiliko gyventi už
sieny ir atsisakė palaikyti su 
Napoleonu bet kokį ryšį. Gi tie, 
kurie geriau pažinojo Lietuvą, 
kaip Wawreckis ir Oginskis, 
buvo rusų išvežti į Maskvą.

Neturėjimas populiarių as
menų, buvo pats didžiausias 
nuostolis Lietuvai.

Kovoje prieš Rusiją, Napole
onas tikėjosi didelės paramos 
iš buvusios Lenkijos karalystės 
pavaldinių atstatydamas jos 
nepriklausomybę.

Birželio 28 d. susirinkę Var
šuvoje lenkai paskelbė atstatą 
Lenkijos karalystę ir sudarą 
Varšuvoje konfederaciją, prie 
kurios pakvietė prisidėti visus 
kraštus po rusų dominavimu. 
Bet Napoleonas, vos įžengęs i 
Vilnių liepos 1 d. įsteigė laiki
nąją Lietuvos vyriausybę ir ka 
da lenkai apie tai sužinojo, 
pradėjo nerimauti, bijodami, 
kad Lietuva galės atskirai nuo 
Lenkijos valdytis ir sukurs vi
sai nepriklausomą valstybę.

Lenkai negalėjo sutikti, kad 
lietuviai net Didžiosios Kuni
gaikštijos ribose turėtų nepri
klausomą administraciją. Jie 
kovojo, už tai, kad Lietuva bū
tų laikoma tik kaip Lenkijos 
provincija.

Napoleono ministras stengė- nę formą, bandė įtikinti impe- 
si nuraminti lenkus, aiškinda
mas, kad Vilniaus vyriausybės 
sudarymas esąs laikinas daly
kas, bet lenkų nepasitikėjimą 
jam nepasisekė išblaškyti.

Lenkai norėjo įsteigti centri
nę valstybę, kurioj Lietuva bū
tų paprasta Lenkijos provinci
ja, be savo vyriausybės ir ka
riuomenės. ‘

Tačiau Lietuva visai kitaip 
žiūrėjo į nepriklausomybę. Aiš
ku, toj epokoj lietuviai dar ne
bandė visai nutraukti ryšius su 
lenkais, *nes valdantieji sluogs- 
niai, lietuviai didikai, buvo la
bai sulenkėję, perdaug jau bu
vo didelė lenkų įtaka Lietuvo
je, kad laikinoji vyriausybė ga
lėtų jmtis tokių žygių. Saky
sim, tuoj prancūzams ■užėmus 
Vilnių, universiteto studijuo
jąs jaunimas išleido aktą, pa
sirašytą skaitlingų parašų, ku
riame buvo reikalaujama at
naujinti uniją su Lenkija, šitą 
aktą princas Sapiega įteikė 
Napoleonui.

Tačiau, jei ir norėjo Lietuva 
unijos su Lenkija, tai ji norė
jo išlaikyti savo individuališ
kumą ir turėti nepriklausomu
mą toj bendroje Lenkijos kara
lystėje.

Dėl tos priežasties Lietuva 
nelabai palankiai sutiko Var
šuvoj pasirašytą konfederaci
jos konstituciją, pagal kurią 
Lietuva į konfederaciją turėjo 
įeiti kaip paprasta Lenkijos 
provincija.

Lietuvos vyriausybė, norėda
ma duoti savo kraštui senovi-

ratorių, jog Lietuva, kaip ir 
praeity. į konfederaciją turi 
įeiti su savo maršalu ir kariuo
mene. Bet imperatorius, kuris 
jau buvo pažadėjęs lenkams 
paremti konfederaciją, atsisa
kė patenkinti lietuvių prašy
mą.

Negalėdami nieko padaryti, 
spaudžiami lenkų atstovų at
vykusių iš Varšuvos į Vilnių, 
liepos 14 d. Lietuvos Vyriausybė 
nutarė prisijungti prie Lenki
jos konfederacijos, ko lenkai 
taip laukė, ir tas sudidelėm iš
kilmėm buvo atlikta Vilniaus 
katedroje.

Bet pagal šį aktą reikėjo dar 
pravesti visoj Lietuvoj atsiklau 
simą gyventojų individualiai, 
tam turėjo būti šaukiami suva
žiavimai. Lietuviai neskubėjo 
padėti parašus ant šio akto. 
Pasirašančiųjų skaičius nebu
vo skaitlingas. Seimelių sušau- ' 
kimo data buvo atidėliojama, 
tikint, kad rusai iš naujo su
muš prancūzus, ir projektai ne 
bus realizuoti.

Tokiu būdu konfederacija 
Lietuvoj nepasiekė tikslo. Ji 
nesumobilizavo visas pajėgas. 
Tai buvo tik manifestacija be 
rezultato. *

Sekančiame numeryje: LIE
TUVOS DIDIKAI NENORI IŠ
LAISVINTI BAUDŽIAUNIN
KUS
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dėti įspėjimo. Jos stengiasi pa
prasčiausiai nutildyti jiems ne
malonių žinių skelbėją, bet ne
siryžta išeiti priešais pasitikti 
nemalonaus dalyko, arba dary
ti ką nors, kad ta nelaimė ne
įvyktų.

•
Lietuvos Ūkininkų Sąjunga, 

atstovaujama VLIKe dr. P. 
Karvelio, buvo visiškai susi- 
bankrūtavusi, nes savo tarpe 
neturėjo nė vieno ūkininko, 
dabar, kaip teko patirti, atsi
jaunino. Dr. Karveliui pasisekė 
įrašyti į sąjungą naują narį 
Ant. Liutkų, buvusį Lietuvos 
Pasiuntinybės Paryžiuje sekre 
torių, kuris jau turėjo garbės 
dalyvauti VLIKo Vykdomosios 
Tarybos posėdy kaip dr. Kar
velio pavaduotojas ir prisidė
jo prie kai kurių “piniginiu re
formų“ įgyvendinimo.

Kalbama, kad jam buvusi 
pavesta-misija skristi į Maro
ką ir prikalbinti ten gyvenan
ti Pabedinską užimti kun. Kru 
pavičiaus vietą VLIKe. Tačiau 
šis nepanorėjo keisti dabar už
imamą fabrike direktoriaus 
vietą tik į keliais šimtais do
lerių apmokamą Vilko pirmi
ninko postą.

Sąryšy su ^reforma“ VLIKe, 
dar galvota Krupavičių pakeisT 
ti J. Matulioniu ar preL Tula- 
ba. Bet ir šie nesusižavėjo pa
siūlymu. Tąd Krupavičius pa
liktas nepajudintas.

Kas keisčiausia, tai E. Tu
rausko nepasisekimas. Būda
mas krikdemu, jis ir pas sa
vuosius turi daug priešų. Kada 
buvo iškeltas klausimas dėl jo 
įtraukimo į VLIKą, 3/4 krikde
mų pasisakė prieš!...

Jei derybos Korėjoje dėl pa
liaubų nė kiek nepažengia pir
myn, tai komunijų, propagan
da jau peržengė visas ribas.

Pekino radijas paskelbė, kad 
sąjungininkų lėktuvai ant Š. 
Korėjos numetė uteles, vorus, 
žiurkes, blusas ir driežus su 
pavojingais mikrobais... nešan
čiais marą ir cholerą.

Gal būt bus sudaryta neutra 
lių kraštų komisija, nustatyti, 
ar pas korejietį rasta už kaklo 
utėlė yra amerikoniškos kilmės 
ar sovietiškos.

Ano karo veteranai, tur būt, 
prisimena, jog vokiška utelė į 
sąjungininkų utelę nebuvo pa
naši — pirmoji būdavo pažy
mėta raudonu kryžiumi...

Visi šitie gandai apie bakte
rijas iš „komunistų pusės pa
leisti tam, kad nuslėpus savo 
bejėgiškumą kovoje su epide
mijomis, kurios dabar siaučia 
Š. Korėjoje. Tai jau trečią kar
tą raudonieji kaltina sąjungi
ninkus dėl plintančių pas rau
donuosius epidemijų.

•
UNESCO išleido didelę , kny

gą, pilną tikrai įdomių skaitli
nių. Iš jų sužinome, kad žemė
je gyvena 2,379,463,000 žmonių, 
kad pasauly* e kasdien išlei
džiama 223,774,000 laikraščių, 
kitaip sakant, vienas laikraštis 
dėl dešimties žmonių.

Kad yra 181,849,000 radijo 
priimtuvų ir visose pasaulio ki
no teatrų salėse yra 42,444,900 
vietų.

Daugiausiai laikraščių skai
to, ne JAV, kaip bendrai visų 
manoma, bet Anglija: ji spaus
dina 596. laikraščius dėl 1,000 
gyventojų, antroje vietoje sto
vi Norvegija (464 dėl 1,000 gy
ventojų), Australija (455), 
Liuksemburgas (441), Švedija 
(416), Danija (399), Naujoji

komplikuotesnė.
Laikotarpy .9 metų (1935- 

1944) jis buvo pats galingiau
sias Vokietijoje žmogus,, tačiau 
baigė savo gyvenimą tarp hit
leriškų budelių/ palikdamas 
užpakaly savęs paslaptį, kurią 
dabar Colvin stengiasi ati
dengti.
AŠ TURIU ŽMOGŲ 
KURIO MAN REIKIA!

Tai buvo 47 metų amžiaus 
vyras, beveik visiškai baltais 
plaukais, kuris 1935 metais įsi
taisė vokiečių žvalgybos virši
ninko kambary.

Admirolas Wilhelm Canaris, 
lombardiečių kilmės ir, gal Būt, 
graikų (jis sakydavosi kilęs iš 
gdrsaus senovės Graikijos ad
mirolo Kanaris giminės), visai 
neturėjo kariškos išvaizdos ir 
toli gražu buvo nuo prūsiško 
junkerio manierų. Tačiau jau 
savo praeitimi jis buvo garsus. 
Didžiajame kare internuotas 
Čilėje, sumušus kreiserio Drez- 
den, jis. pabėgo, ir iš Ispanijos 

-vadovavo šnipams, skandinda- 
mas sąjungininkų laivus. Su
grįžęs į Vokietiją, vadovavo po
vandeninių laivų grupei ir, sa
koma, kad jis buvo garsiosios 
šnipės Mata-Hari meilužis.

Paimtas į nelaisvę Italijoje, 
jis paprašė atsiųsti kalėjimo 
kunigą išklausyti išpažinties. 
Pasmaugęs jį, pabėgo persi
rengęs kunigo rūbais. Sakoma, 
kad jis buvęs įveltas į St. Weh- 
me istoriją. Jo vardas figūra
vo tarp šių žudikų, kurie buvo-, 
pasirinkę savo slaptai sąjun
gai istorišką vardą, likvidavi
mui tų žmonių, kurie buvo 
nuoširdūs demokratai.

Kaip tik jis buvo paskirtas 
Abwehr viršininku tuoj jis su-

tapo metodų, jų įjungtų slaptų 
telefonų, šifruotų telegramų 
ir kankinimų. Jis tikėjo tik į 
įtaką, į pasitikėjimą, kurį žmo 
gus priverčiamas daryti šanta
žo keliu.

Kada jis atidengė ;lenkų ka-; 
rininką Sosnowski, jo žvaigždė, 
pradėjo žibėti.

Tais laikais Vokietija pradėjo 
slaptai gaminti tankus. Versa
lio sutartis jai neleido to dary
ti. Vokiečiai norėjo išlaikyti 
paslapty ir, gen. Guderianui bu 
vo pavesta vykdyti šita opera
cija. Tankai buvo gaminami 
Sovietų-v Rusijoje. Bet len
kai apie tai “užuodė”. Canaris, 
bijodamas, kad šis dalykas ne
būtų atidengtas, norėjo užbėg
ti už akių.

Jis papasakojo lenkų karo 
attache, apie kurį gerai žino
jo, kad šis nesugeba Varšuvai 
duoti jokių kariškų žinių, kad 
šita istorija apie tankus nėra 
jau taip svarbi ir nėra reikalo 
slėpti. Jei attache norįs, Jis ga- 
-lįs-Jam duoti žinių, kas, gal 
būt, padės jo karjerai. Ir dis
kretiškai jis jam davė kelių 
tankų netikras nuotraukas.

Galima įsivaizduoti, kokia 
tai. buvo vertė tų.nuotraukų.

Bet kitą dieną pas jį atbėgo, 
susijaudinęs -lenkų karininkas

čiau, būčiau pasiuntęs po vel
nių anglus ir prancūzus ir šian 
dien jau būčiau Balkanuose.

Canaris visą laiką ipalaikė 
ryšį su Intelligence Service, dė 
ka savo agento Vatikane, Jo
sef Muller, kuris buvo jo ryšio 
agentas.’ ’ • •
ATTACHE “PAMIRŠO”...

blogoj

pulti 
įspėjo

prieš

DAUGIAU RIMTUMO PREMIJŲ SKYRIMUI
rT,___ . . .__ .. . . _ _ „ . . ~Tur būt, daugelis skaitytojų 

neužmiršo praėjusių metų 
skandalo, kai kelionės aprašy
mų po Italiją brošiūros auto
rius A. Vaičiulaitis buvo apdo
vanotas didžiausia lietuvių li
teratūros premija.

Vienybė turėjo garbės iškel
ti to skandalingo ir šališko pa
skyrimo užkulisius, kai jury 
komisijos narys, A. Rimvydis, 
turėjo užtektinai garbės ir at
sakingumo užprotestuoti prieš 
aplenkimą tikrai vertingų Krė
vės ir Radausko veikalų. Bet 
Rašytojų Draugijos valdyba 
nutylėjo, gal net prisidėdama 
prie šališko sprendimo, o 'kiti 
rašytojai numojo# ranka, 
nepatogu buvo kalbėti apie aiš
kų šališkumą.

Nuostabus reiškinys" mūsų 
kultūros istorijoje, tai Vene- 
cuelos kelių lietuvių auka 1,500 
dolerių literatūros premijai, 
už * geriausią lietuvių knygą 
T951 metams. Juigis Bieliūnas, 
Liudas Jablonskis, Donatas Ki- 
kas, Petrė Mikalauskienė, Vla
das Venckus, Marius Zupkus 
ir Kęstutis Vokietaitis yra tos 

' garbingos premijos teikėjai. 
' Giliu patriotizmu persunktu

nes

Kada jįs patyrė Hitlerio no
rą pulti Norvegiją, jis pasiun
tė geų. Osterį pietauti su olan
dų karo attache, kad šis įspė
tų norvegu pasiuntinybę. Bet 
attache užmiršo .perduoti suži
notą žinią. Kiek vėliau jo agen 
tas Mulleris pasiekė Vatikaną 
įspėti, jog bus puolama Belgi
ja. Belgų ministras prie šv. Sos 
to tuoj pasiuntė šifruotą tele
gramą į Briuslį. Aišku, Gesta
po telegramą perėmė ir iššif
ravo; Mulleris atsidūrė 
padėty.
Kada ” Hitleris nutarė 

Rusiją, Canaris tuoj 
Angliją:? * :rb-* - . .. • 

Plečiantis sąmokslui
- Hitlerį, Canaris visa siela buvo 
prisijungęs įprie generolų ir sa
koma, kad tai Jis’davęs bom- 
ba, kuri turėjusi sprogti Hitle
rio lėktuve, škreftdant iš Smo
lensko į Prūsiją.

? f pabaigą'nactaj pradėjo abe ____ *........ ..... ..
Jo svar Manifestu į pas&uild’"lietuvius 

ir ’.paaiškino, kad ambasadoje blausieji agehtai 'būvo atiden
gti. Jis pats irgj'. bU% 1944 m. 
nušalintas, o Jto: usisekusio 
sąmokslo suiintaa.

Vieną dieną/jį -išvedė nuogą 
į kalėjimo kiemą, sudaužė kru
vinai ir pakorė. Paskui, nuėmę 
užkabiho -ant 'getėžinio kablio 
ir iš naujo pakorė,1 ant kurio 
jis virš pusvalandį kankinosi, 
kol mirė.

jis matęs kitas nuotraukas. 
Canaris -pamatė, kad anos buvo 
tikros. Iš kur jos galėjo pasiek
ti lenkų ambasadą?
VELNIŠKAS CANARIO 
METODO GUDRUMAS

Zelandija (365), JUNGTINĖS 
AMERIKOS VALSTYBĖS (354) 
Šveicarija (352), Suomija 
(271), Prancūzija (259), Vokie
tija (238), Italija (98) ir Ispa
nija (56).

•
Aišku, toj knygoj nepaduo

dama jokia statistika apie So
vietų Rusiją.

Bet su radiju JAV stovi prieš 
aky: 620,aparatai dėl 1,000 gy
ventojų, antroj vietoj Švedija 
301... ir Ispanija 22.

Su televizija Amerika irgi 
pirmauja: 13,400,000 priimtu
vų, kada Anglijoje 1,000,000, 
Prancūzijoje tik 30,000. Tiesa 
Amerikoje yra 106 televizijos 
stotys, gi tokioj ^Prancūzijoje 
tik 3.
. Įdomu, kur yra daugiausiai 
nemokančių skaityti? Ar Oke
anijoje? Ten tėra tik 13% anal
fabetų vietoj 16% Europoje. 
Bet š.. Amerika analfabetais 
pralenkia Europą (20%), P. 
Amerikoje (50%), Azijoje 
(67%), Afrikoje (83%).

Paryžius, sakoma, vienas iš 
gražiausių pasaulyje miestų. 
Tas gal tiesa. Bet jis nėra pats 
patogiausias gyvenimui.

Pavyzdžiui jame yra 90,000 
namų, bet 23% jų neturi tekan
čio vandens ir gyventojai pri
versti eiti su kibirų atsinešti 
vandens iš gatvės pompos. Dau 
giau kaip pusės Paryžiaus na
mų neturi išviečių atskirai 
kiekviename bute, 54% neturi 
gazo ir elektros, tik 17% namų 
turi vonias!... Virš 3,000 namų 
yra “saulės neapšviečiami’’ ir 
juose gyvena 100,00 žmonių... 
. štai koks tikrasis Paryžius, 
kurio turistai dažnai visai ne
pažįsta.

Prieš tai vienas lenkų kari
ninkas Sosnowski buvo dezer- 
tavęs į Vokietiją ir apsigyve
nęs Berlyne, pradėjo vesti pla
tų gyvenimą su gražiom mo
terim. Vokietė von Falkenheyn 
pasidarė jo oficiali meilužė ir 
pas ją susirinkdavo didelis 
skaičius kariškių. Abwehrui ne
sunku-buvo nustatyti, kad Sa- 
snowski yra šnipas, ką jis pats 
areštuotas prisipažino.

Atrodė viskas baigta. Bet ne! 
Kaip tik čia pasirodė Canario 
velniškas gudrumas, šnipas bu 
vo paimtas, bet autentiški do
kumentai pasiliko lenkų ran
kose.

Vieną dieną į lenkų ambasa
doriaus kambarį įėjo pats Ca
naris ir pasiūlė Sasnowskį, lai
komą kalėjime, iškeisti į vieną 
nelabai reikšmingą vokiečių 
agentą, laikomą Varšuvos ka
lėjime.

Lenkai sutiko, bet vėliau, 
kaip Canaris skaičiavo, jie su
simąstė. Kaip! Vokiečiai jų 
svarbų agentą Sosnowski pri
lygino paprastam vokiečių a- 
gentui? Kodėl jie nereikalavo 
didesnio 
pasirodė 
lengvai 
Vadinasi
dokumentai mažai ko verti, ir 
tikrieji dokumentai esą tie, ku
riuos turi kariškas attache...

štai kokiu būdu Canariui pa
sisekė sumaišyti kortas, 
newski sugrįžęs į Lenkiją, 
vo uždarytas į tvirtovę...
DVIGUBAS ŽAIDIMAS 
VISAIS FRONTAIS

Canarie vedė labai kompli
kuotą žaidimą. Jis palaikė 
nuolatinį ryši su Franku. Tai 
jis patarė ispanams laikytis 
neutralumo 1938 metais, kon
flikto atveju su Čekoslovakija.

kreipiasi minėtieji lietuviai, 
pagerbdami mūsų respublikos 
buvusius tris prezidentus, ska
tindami ugdyti ir palaikyti gar 
dingas lietuviško rašto tradi
cijas.

Nėra ir kalbos, kad tokios 
garbingos premijos paskyri
mas turi būti atliktas visu ga
limu bešališkumu ir rimtumu. 
Ar taip yra?

Jau nekalbant apie Rašytojų 
Draugijos autoritetą, kuri kaž
kieno, kažkokiu būdu pasida
rė ateitininkų SS—Sendraugių 
Sambūrio padalinys, paskyru
sią jury komisija — nemalonu 
pastebėti, kad Rašytojų Drau
gijos parinkimas vargu ar 
vykęs.

Praėjusių metų premijos 
mėtojas Ant. Vaičiulaitis 
paskirtas šiemetinės Veiiecue- 
los lietuvių jury komisijos na
riu. Pernai buvo ne vieno pa
stebėta, kad į jury komisijas 
nereikėtų skirti rašytojus, ku
rie savo veikalais varžosi dėl 
premijų, nes buvo pažymėtina, 
kad rašytojas rašytojui pradės 
skirti ir atsiteisinėti: Duok 
man, Petrai, šįmet, aš' tau pa
skirsiu kitiemet!

Gal Vaičiulaitis yra tobuliau 
sias, gal jo rankų pirštai ries
ti į artimą ne į save, bet per
nykštė istorija ir spėliojimai 

• yra 'pakankamas pagrindas ne- 
draskyti senų žaizdų. Ta pačia 
dingstimi minėtinas ir Stepas 
Zobarskas, kuris’ pernai lem
tingai .prisidėjo prie skanda
lu pasibaigusios * premijos pa
skyrimo. Argi.nebegalima ras
ti visuomeninkir;. rašytojų, ku
riems negalėtų Įr šios nedėkin
gos tiesos pasakyti.

Šiemetinėje .jury- komisijoje 
kaip kokia politinių kovų ato
švaistė, paskirtas J. Brazaitis, 
šioje vietoje nederėtų apie tai 
ir kalbėti, Jei žmonės, kultūri
ninkai ar visuomenininkai pa
rodytų • daugiau apdairumo ar
ba mažiau savo srovinių geis
mų. Mūsų mažutėje visuome-

pa

lai- 
yra

MINISTER! DR. ZAUNIŲ PRISIMINUS

šnipo paleisti? Tas 
įtartina, kad jie taip 
Sosnowski paleidžia.

Sosnowskio išgauti

Sos- 
bu-

Canaris tada patarė gen. Fran
kui, pasilikti neutraliu ir ne
pulti Gibraltaro.

Minėdami Lietuvos nepri
klausomybės paskelbimo sukak 
tį, mes pagarbiai lenkėme gal
vas prieš politinę išmintį tų 20 
vyrų, kurie tiksliai susivokė a- 
hų laikų tarptautinių įvykių 
raidoje, ir dar-tebeinant karui 
paskelbė atstatą Lietuvos vals
tybę su sostine Vilniumi. 1918 
m. vasario 16 d. aktas buvo žo
dis. Reikalingas buvo veiksmas 
idant žodis “stotųsi” kūnu.
. Veiksmas, kuris įgyvendino, 
tegu nepilnai, Vasario 16 d. ak
tą, išėjo iš politikų, diplomatų 
ir karių. Sukurti valstybei val
dyti reikalingą aparatą,. gauti 
jai tarptąutinį pripažinimą, 
megzti diplomatinius santy
kius su kitomis valstybėmis ir 
susivokti diplomatiniuose tų 
laikų rezginiuose bei intri
gose, apginti jaunutės valsty
bės žemes 
kėslų, buvo 
uždavinys.
' Dr. Dovas

V. SIDZIKAUSKAS

amžininkus: Mykolą Šleževičių, 
Tomą Nerį-Naruševičių, Oska
rą Milašių, Jurgį Baltrušaitį, 
Antaną Tumėną, Juozą Tube- 
lį, t. y. politinius asmenis, su 
kuriais velioniui teko daugiau
siai dirbti. Nesuminiu tų, ku
rie yra išvežti į Sovietų Rusiją. 
Užmirštas buvo ir Dovas Zau
nius. O tačiau jo vaidmuo mū
sų valstybės diplomatinių san
tykių tvarkyme buvo toks žy
mus ir jo išvarytas baras toks 
plataus, kad reikia ties 
mintim bent trumpam 
biai sustoti.

Dovas Zaunius gimė
čiuose, pietinėje Mažosios Lie
tuvos dalyje, 1892 m. birželio 
19 d. Teisių mokslus ėjo įvai
riuose Vokietijos universite
tuose, teisių daktaro laipsnį 
gavo Karaliaučiaus universite
to 1917 m. liepos 26 d. Pirmojo 
pasaulinio karo pabaigoje buvo 
Lietuvoje — Vilniuje ir Kau
ne, kurį laiką redagavo vokie
čių okupacijos metu 
kraštį Dabartis.

Kai tik Lietuvos 
persikėlė į Kauną, 
Zaunius kviečiamas 
Reikalų Ministerijos 
(1919 m. sausio 15 
pat metų balandžio
skiriamas ir laikinu 
Reikalų M-jos vedėju, gi rug
sėjo 10 d.— politinio departa
mento direktorium.

1920 m. vasario 8 d. dr. Do-

jo at- 
pagar-

Rokai-

nuo grobuoniškų
tikrai nelengvas

reikalų 
o vėliau 
užsienių 
Vasario

Zaunius buvo vie
nas tų mūsų valstybės vyrų, 
kurie nuo paties valstybės at
sikūrimo dalyvavo nustatyme 
Jos užsienių politikos gairių, 
buvo vienas užsienių 
ministerijos sukūrėjų, 
per eilę nietų ir jos 
politikos vairuotojas.
22 d. suėjo 12 metų nuo dr. Do- 
vo Zauniaus mirties. Politiko ir 
diplomato dalia retai yra dė
kinga. Kuriamasis jo darbas 
vyksta <fažaiau4ia|i uždarome 
kabinete, toliau nuo viešumos. 
Minia mato tik rezultatus — 
laimėjimus ar-, nesėkmės. Ji
spontaniškai -užreaguoja ir 
greit užmiršta^*/ Ar >daug kas 
prisimena šiandien vėlionies

ėjusį laik-

vyriausybė 
dr. Dovas

Užsienių 
patarėju 

d.), o tų 
16 d. jau
Užsienio

mas į įgaliotus ministrus Ry
goje ir atstovus Estijai (1921 
m., rugsėjo 20 d.).

Nepamirštinas iš to laiko
tarpio vėlionies vaidmuo Bulr 
dūrio ir kitoje . konferencijose, 
kur buvo bandyta ssuglaudinti 
Baltijos valstybių santykiai, 
apimant Suomiją ir Lenkiją, 
bei jo santykiai su Latvijos 
ministru pirmininku Mejerę- 
vies’u.^

1923 m. sausio mėnesio pra
džioje įvyksta sukilimas Klai
pėdos krašte, — to krašto pri
jungimas prie Lietuvos kelia 
visą eilę naujų ir painių prob
lemų. Dr. Dovas Zaunius, kai
po Mažosios Lietuvos sūnus, 
buvo numatytas būti Klaipė
dos Krašto Direktorijos pirmi
ninku, tačiau toji aplinkybė, 
kad jis buvo kilęs iš užnemu
nės sukliudė jam paimti to 
krašto reikalų tvarkymą bei jų 
įjungimą į Lietuvos valstybės 
reikalų visumą.

Dr. Dovas Zaunius skiriamas 
1923 m. birželio m. 5 d. Lietu
vos įgaliotu .ministru Čekoslo
vakijai. kiek vėliau ir Rumuni
jai, o 1925 perkeliamas toms 
pačioms pareigoms į Berną ir 
į Geneva, Šveicarijoj, ir greitai 
tampa nuolatiniu Lietuvos de
legatu prie Tautų Sąjungos.

Nuo 1929 m. rugsėjo S d. ski
riamas Lietuvos užsienių rei
kalų ministeriu, — tose parei
gose jis išbuvo iki 1934 m. bir
želio 13 d. Padirbėjęs kurį lai
ką Valstybės Taryboje, jis bu
vo išrinktas Lietuvos Banko

nė j gerb. J. Brazaitis jau žino
mas kaip didžioji kliūtis Maž. 
Lietuvos atstovams į Vliką, 
taip pat žinomas ir paskutinių 
kaip po litinių Vilko ir pasiun
tinių nesusipratimų priežastis, 
gal net inspiratorius. Kamgi 
nežinoma, kad liūdnoji Vliko^ 
aritmetika iš penkių atimk 
penkis — liks nulis, yra nema
žai skolinga Lietuvių Fronto— ' 
(tfe pačių lietuvių!) vadui J. 
Brazaičiui.

Kai premija skiriama lietu
vių iš tolimo pasviečio ir su to
kia garbinga ir gražia tradici
jų užuoniazga, kokiam ir kie
no džiaugsmui «maišyti politi
kus, kurie kadaise buvo pripa
žinti literatūros kritikai, bet 
dabar dar nepripažinti politi- 

‘ kai... bent jury komisijoje. 
Brazdžionis, Brazaitis, Vaičiu
laitis, tai trys iš penkių jury 
komisijos nariu. Netenka ir 
aiškinti, kad ši lemianti komi- 
sijos dauguma yfa vienos ge- 
ra i susigiedojusios srovės at
stovai. Stepas Zobarskas pra
ėjusiais metais parodė taiklų 
palankumą daugumai.. Telie
ka vienas Al. Merkelis, kurį, at 

į leiskit, už patarimus, tiktų skir 
ti į komisiją, kuris visaip gali 

• išlaikyti bešališkumą ir orumą.
Taigi, apie orumą ir. derėtų 

kalbeti,_._Argį mes neturime 
kultūrininkų, literatūros žino
vų, kuriems būtų sunkiau pri
mesti jokį šališkumą, suinte-. 
resuotumą. Atleis gerbiamieji 
kultūrininkai, Jei šią nelaimin
gą progą paminėsim, pav. Myk. 
Vac. Vik. Biržiškas, prof. V. 
Maciūną, prof. Pr. Skardžių, 
prof. A. Salį, prof. A. Stanką 
būtų /galima__suminėti asmenų 
visa eilė, kurie kur kas labiau 
tiktų jury komisijos uždavi
niams, negu jau turimoji, vie
nos srovės Rašytojų Draugijos 
Valdybos ’ paskirta ir, deja — 
gal taip pasitaikė—vienos sro
vės dominavimas ' išlaikytas 
pagal visas, tai srovei žinomas, 
kombinacijas ir apsidraudi
mus.

Netektų ir kalbėti, jei tai lies 
tų kokią eilinę, Draugo a’r Ai
dų.. premiją, kurios Jury paski
riama pagal šeimininkų pagei
davimus, bet mes turime* rei
kalą su labai tauriu ir tikrai 
reikšmingu literatūros ugdy
mo reiškiniu, garbingos paskir 
ties, garbinga premija, taigi ir 
mokekim neapvilti • intencijų, 
kurios jokiu būdu, netinki jo
kiomis aistromis prie ddierių 
geismo ar neužtarnautos ' gar
bės.

Argi ir vėl eis gandas per pa
saulį, kad prieš srovės ir dole
rį neatsilaiko jokios geros in-, 
tendencijos. V. T-pa.

Leninas išeina is savo mau
zoliejaus ir klausia Staliną 
kaip einasi Sovietų Rusijoje.

Stalinas patvirtina, kad liau 
d is jį seka ir išdidžiai pateikia 
statistikas, pagal kurias plie
no. naftos, anglies gamybk vis 
auga ir auga... Tada Leninas 
paklausia statistikos apie mais 
to gaminių produkciją. Stali
nas paduoda skaičius. Leninas 
žiūri, žiūri ir susipažinęs liūd
nu balsu sako:

— Jei taip ir toliau eis. tada 
ne tave, o mane liaudis seks, ir

vas
vos
1921

Zaunius skiriamas Lietu- 
atstovu Latvijai, vėliau, 
m. rugsėjo 10 d., pakelia-

direktorium ir vėliau buvo Va
liutų Komisijos pirmininku.

(Nukelta į 6 psl.)

sugrjžo ilsėtis j mauzoliejų.
T"1" '■■■
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DU GANYTOJIŠKI LAIŠKAI
(Atkelta iš 3 psl.)

Tad yra pagrindo pasveikin
ti prof. Kaminską — vienybes 
šauklį išeivijos lietuviams, gy
venantiems panašiose materia
linėse sąlygose, kaip anuomet 
vos atkurtoje Lietuvoje. Tik, ry 
šy su sveikinimu, dar nustaty
tina.'ar jo numatytas vieniji
mo kelias yra dogmatiškai 
marksistinis ar demokratinis. 
Kol prof. Kaminskas eventua
liai pats prisidedės prie to iš
siaiškinimo, gal jis leis mėginti 
ji suprasti

Profesoriaus atsišaukime kai 
bama apie “žmones, sėjančius 
dezorganizaciją .mūsų visuo
menėj. bandančius mūsų jėgas 
skaldyti". Jis tai vadina “ne
leistinu paraustiniu darbu" ir 
pareiškia, jog "tos pastangos 
yra visu griežtumu- smerkti
nos".

Kuriuos tautiečius prof. Ka
minskas turi čia galvoje?
L. R. SANTARVĖ — 
VIENYBĖS GRIOVĖJA?

Jei spręsti pagal “vienijimo" 
giesmes, plaukiančias iš kelių 
Kaminsko bendraminčių (P. 
Grigaičio su savo Naujienomis 
ir žurnalistais) ar iš jo vilki
nių bendradarbių klerikalų 
(gen. Franko dvasios vaikų im
tinai). tie skaldytojai, rausė- 
jai būtų Lietuvių Rezistencinė 
Santarvė.

Visiems yra žinoma, kad la
bai stambus mūsų išeivijos pro 
centas yra liberalinių pažiūrų 
lietuviai su ryškiais socialinio 
teisingumo, demokratiškumo ir 
patriotingumo jausmais, 'anks
čiau praktiškai negalėję įsi
jungti į kurį nors politinį sam
būrį ar^dėl neigiamos, eventu
aliai neaiškios asmeniškos pa
tirties nenorį dėtis į kurį nors 
esančiųjų. L. R. Santarvė ry
žosi jungti neorganizuotus ar 
netvirtai kur įsijungusius libe
ralus, palikdama partinio susi
skirstymo galimus niuansus 
moraliems laikams. Burtis į 
"naujus politinio pobūdžio sam— 
būrius, kad ir išeivijoj, yra vi
sų neginčijama teisė, visiškai 
■atitinkanti demokratinės bui
ties praktiką ir mūsų kovojan
čios tautos laisvės troškimus. 
Tai nėra jėgų skaldymas, bet 
jungimas,-ir būtų piktžodžia
vimas vadinti tai “paraustiniu 
darbu”. Jei labai žymi dalis mū 
su tautiečių nėra atstovauja
ma, .pav., VLIKe, kaiti nėra tie, 
kurie buriasi į naują organiza
ciją, bet tie, kurie neigia jiems 
teisę būtj atstovaujamais.

Naujienų, - klerikalų (ypač 
fašistinio plauko) ir kai kurios 
dalies valstiečių liaudininkų 
akcija prieš liberalinių tautie
čių gyvenamam metui pritai
kintas jungimosi formas yra 
pasibiaurėtinas moralinis są
mokslas prieš daugybę bendra- 
taučių. Toks sąmokslas negali 
būti pateisintas orfeiškomis 
meliodijomis, šventvagiškai nu 
rodinėjant į tautos interesus 
ar Išniekinant prigimtas demo 
kratines teises. Tegali kristi į- 
tarimas ant visų Santarvės 
puolėjų: ar tik ne padugniniai 
partiniai politinės konkurenci
jos jnotyvai yra tikrasis aksti
nas tos purvinos ir vakarų de
mokratijose negirdėtos kom
panijos prieš naują demokra
tinę organizaciją?

Aišku, kad prof. Kaminskas, 
tiės^s, taurus ir garbingas lie- 
vis, negalėjo mesti L. R. San
tarvei kaltinimus, kuriuos skai 
tėme jo atsišaukime. Būdamas 
savo gyvenimo rudenyje, prof. 
Kaminskas .nors ir palikęs 
marksistu, bet kartu ir demo
kratu, negalėjo — kain nei sau, 
taip nei kitiems paneigti teisės 
visuomeniškai tvarkytis pagal 
pagrindinius demokratijos prin 
cipus, kurių vienas įsakmiai 
vadinasi — draugijų laisvė! '
PROF. KAMINSKO ŽODŽIAI 
— KLERIKALAMS

• Tam nieku nepagrįstam do
minavimui išsaugoti, klerika
lai visom keturiom priešinasi 
Maž. Lietuvos ir kitų politinių 
sambūrių įsileidimui. Tuo tar
pu politiškai sąmoningos tau
tos, (olandai, danai, norvegai) 
savo didžiosios nelaimės metu 
į savo centrinius laisvinimo or 
ganus buvo įjungusios visų vei 
kiančių organizacijų atstovus, 
kad kuo daugiau tautiečių da
lyvautų vieningoje kovoje dėl 
laisvės. Visiška vienybė buvo 
pats ’pirmasis laisvinimo veik
los imperatyvas. Gi mūsų kle
rikalams toks pirmas impera
tyvas: “Mes turime tvarkyti ir 
valdyti!"'’-— nekalčiau tariant: 
išlaikyti partinę proporciją! 
Toks siauras, fanatizmas grįs
tas partinis galvojimas yra pa
tvirtinimu dažnai girdimų į- 
tarimu, kad pas mūsų klerika
lus itin sunku aptikti tautiniai 
politinio subrendimo užuomaz 
gų ir valstybingumo nuovokos. 
Tuo savo gaivališku noru val
dyti, net ir teritorijos neturint, 
klerikalai reprezentuoja užsi- 
kirtusius lietuviškos vienybės 
skaldytojus. Taigi, prof.- Ka
minsko apeliacija pirmoj eilėj 
krypsta į tuos, kurie ir mūsų 
tautos pačioj didžiojoj nelai
mėj nenori ieškoti bendros, vi
siems priimtinos kalbos.

Plasioyi lietuviškoji liberali
nė visuomenė ilgai su pagarba 
ir padėka minės .prof. Kamins
ką, daugelį metų ėjusį Lietu
vos keliu, jei jis, tęsdamas savo 
garbingą bei pasiaukojančią 
veiklą mūsų krašto labui, sėk
mingai pasistengs palenkti vie
nijimosi idėjai jam pasiekia
mus mūšų kryptodemokratus.

OBSERVATOR.

LAIKAS BAIGTI GINČUS 
t

(Atkelta iš 4 psl.)
vos Statutas 1529 m: Už šmeiž
tus jis numatė tokią bausmę — 
nusikaltęs teisme turėjo palįsti 

-po-stalu ir, kaip angliškai sa- 
koma “eat his own words”, ar
ba' pagal senąjį Lietuvos Sta
tutą, atloti, ką prilojęs. Pra
džioje prisipaįįn damas, kad 
ką prišmeižęs, tai ne jis, bet 
šuo prilojęs, paskui tam patyir 
tinti turėjo tris kartus šuns 
balsu suloti.
- taleri laikai buvo...

Bet rimtai kalbant, ar ne
verta ir ar nelaikąs baigti er
zeli uotis ir bandyti visiems kar 
tu ieškoti kelių vieningai ir 
darniai bendrą darbą dirbti?

J. Kernius

MINISTER! DR. ZAUNIŲ...
(Atkelta iš 5 psl.)

Visi čia suminėtieji dr. Dovo 
-Zauniaus veiklos etapai yra 
verti atskiro atžymėjimo ir ų- 
vertinimo. Ypač vaisingas bu
vo jo vadovavimo Lietuvos val
stybės užsienių politika laiko
tarpis. Jam teko baigti prof. 
Valdemaro bandymą išlyginti 
Lietuvos santykius su Lenkija 
ir sėkmingai atremti atkutu- 
sios Vokietijos kėslus į Klaipė
dos kraštą, atstatant Boetche- 
rio" vadovaujamą Direktoriją. 
Abu čia suminėti reikalai buvo 
baigti. bylomis Tarptautinio 
Teisingumo Teisme Hagoje 
1931 ir 1932 m. m., kurias Lie
tuva laimėjo.

Dr. Dovas Zaunius buvo tau
rus lietuvis. uolų£ darbininkas, 
statęs pareigą aukščiau viso 
kito, malonus bendradarbis. 
Savo asmeniu jis jungė Didžią
ją ir Mažąją Lietuvą. Vėlionis 
buvo gyvas įrodymas, kad lie
tuvybė ir Tilžės srityje yra gy
va.

Ar nepataikė Kaminskas į 
klerikalus?

Gerai žinome, kad klerikalų 
atrama mūsų tautoje nuolat 
smuko artimame ryšyje su 
analfabetų skaičiaus mažėji
mu. Per paskutinius demokra
tinius rinkimus 1926 metais 
klerikalai, savo plačiai išskleis
tų įrankių padedami, besugau- 
-dė apie 40% balsų. Pagal logiš
ką ir nepakeičiamą eigą jų rė
mėjų skaičius, be jokios abe
jonės, ir toliau krito. Tai kur 
yra respektas tautos valiai, jei 
VLIKe sėdi 50% klerikalų ir su 
savo pirmininku jį dominuoja?

6 pat

Iš PARYŽIAUS...
(Atkelta iš 1 psl.) 

gius” — sukomunistinus Kini
ją ir pasaulio užvaldymo min
tis juos yra galutinai apsėdu
si.

Dėl Jungtinės Europos Lor
das Vansittartas pasakė, jog 
tikrai vieninga ir sujungta Eu
ropa yra neįmanoma, kol pusė 
jos yra po komunizmo jungu. 
Tik vienu atveju Jungtinė Eu
ropa būtų įmanoma — sugriu
vus komunizmui.

Tai yra aiškūs, jokių abejo
nių nesukelia didelio valstybės 
vyro ir politiko žodžiai. Jie 
rodo, kad Europa ne tik mili- 
tariniai, bet ir psichologiniai 
visu rimtumu ruošiasi genera
liniam savo reikalų peržiūrėji
mui ir pertvarkymui.

Artistės

Anna Kaskas
KONCERTAI
ŠEŠTADIENĮ,

KOVO 22, 1952
PRADŽIA 8 VALANDĄ VAKARE

Philadelphijoje

i
r BRoOKLYNO lietuviai gydytojai

DR. JANINA SNIESKA 
(DANTŲ GYDYTOJ/)

408 Jay Str. Room 306, 
kamp Fulton Str. (miesto centre) 
Ofiso telf- L'Lster 8 8789 
Namų tel. TAylou^J JL2 3 1

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

GYVENIA4AS
Redaguoja KĘSTUTIS ČERKELIŪNAS

DR. VACLOVAS PAPROCKAS 
1357 Bushwick Ave.

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

, Chauncey St.).

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

Sekmadieniais uždaryta

FASK PRANEŠIMAS
Laik. FASK, savo pranešime 

Nr. 6, rašo apie JAV ir Kana
dos lietuvių sporto klubų atsto
vų bei sporto darbuotojų suva
žiavimą, kuris numatomas ba
landžio mėn. Chicagoje. Tiksli 
data bus paskelbta vėliau. Su
važiavimo tikslas — sudaryti

pirmenybių rungtynes su 
Brooklyno Wanderers. Vieta — 
Me Carren Park, Driggs Ave., 
netoli Apreiškimo parapijos 
bažnyčios. Pradžia — 3 vai. 
šios rungtynės buvo numaty
tos kovo 2 d., bet dėl klampaus 
sniego nebuvo žaista. Lietuvių 
SK iš 15 r. turi 28 tšk. ir įvar-

, 86-™ ST. CASINO TEATRAS v
; 210 East 86th Street. t‘bu«<«^ suHi :

Nuo kovo 7 iki 13 d. ’ j
PIRMĄ KARTĄ AMERIKOJE \ • u

“DER OCHSENKRIEG” ‘ 4 ’ [
h • , 11

' Su paul Richter —Elf ride Dat/ig — Willy Rosner — i ;uz K.mipcrs 
Į Ernest Sattler — Friedrich Ulmer. »

h “UMWEGE ZU DIR’’ |
1 Su Marte Harei! — Rolf Wanka — Richard Romanov ski 
/ Mardayrį — Dagny Servacs — Susi Nicoletti — Hans SchivnA 
I; NAUJAUSIA SAVAITĖS APŽVALGA.

—-------------- -------------- -------------- ----——------- ------------------------- ^4

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

Woodhaven. L. I.. N. Y.

DR. BLADAS K. VENCIUS
(DANTŲ GYDYTOJAS)

499 Grand Street

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

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

Lietuvių Muzikalioje Salėja
TILTON STREET IR ALLEGHENY AVENUE

Bilietu kainos: $2.60, $1.60 (Įskaitant taksus)

SEKMADIENĮ, KOVO 23, 1952 - 
LIETUVIŲ AUDITORIJOJE

851 HOLLINS STREET, BALTIMORE, MD.

Bilietų kainos: $2.40, $1.50 PRADŽIA 3 VALANDĄ PO PIETŲ

BŪKIT SVEIKI —- - _

Kalbant apie ligas, reikia pastebėti, kad 
"kai kurios jų jau pačioje savo pradžioje pasi
reiškia dideliu skausmu, kuri be mažiausio ati
dėliojimo verčia ieškoti skubiausios pagalbos. 
Tai išeina -tik ligonio naudai, nes neleidžia 
gai įsigalėti. Tačiau yra daug ligų, kurios pra
sideda palengva, be jokių skausmų ir net nega
lima nujausti artėjančio. .gyvybės pavojau^.

Aukštas kraujo spaudimas yra viena pas- 
kutiniųjų ligų. Ji dažniausiai prasideda visiš
kai nejučiomis ir trunka ne mėnesiaiš, *bėt'me
lais, ligi pasirodo tam tikri ženklai. Aiškių šios 
ligos ženklų kaip ir nesama. . . .

Mažas kraujo pakilimas — keletos' milU 
metrų — visiškai neturi praktiškos reikšmės. 
Tai neskaitoma jokia liga. Visai kas kita, ka
da kraujo spaudimas ’ yra nenormaliai aukš
tas.

Kai širdis ar kiti organai palaipsniui pra- 
jdeda pavargti ir jau nebepajėgia tiksliai atlik
ti savo pareigų, tai tik tada žmogus pasijunta 
kitaip, negu anksčiau. Dažniausiai pasireiškia 
galvos svaiguliai, mažesnis ar didesnis pridu- 
simas bėgant ar sunkesnį darbą dirbant, pa
didėja širdies plakimo tempas ir šiaip jau pra
dedama justi bendras pavargimas. Neretai 
veidas pradeda raudonuoti, kojos į dienos pa
baigą patinsta, gi rytmetį, po gero poilsio, vėl 
atslūgsta, ligi kas rimtesnio neįvyksta. Taipgi, 
neretai asmuo pradeda lengvai ir sausai ko
sėti, ir jam esti sunkiau alsuoti be jokios įtar
tinos priežasties.

Šie ir kitokie ženklai dar ne būtinai gali 
rodyti esant aukštą kraujo -spaudimą. Panašūs 
ženklai. pasireiškia ir ryšium su kitais nesvei
kumas!, nieko bendra su šia liga neturinčiais.

Yra praktiška dažnai pasitikrinti kraujo 
spaudimą. Gydytojai, tikrindami sveikatą, vi
sados ištiria kraujo spaudimą, šitoks patikri
nimas yra būtinai kiekvienam reikalingas.

Aukšto kraujo spaudimo gydymas tik re
tais atsitikimais pavyksta, šiaip jau, norint iš
vengti galimų komplikacijų ir prailginti am
žių, kiekvienas toks ligonis, jei jį galima taip 
pavadinti, būtinai privalo žinoti tikrąją krau
jo spaudimo reikšmę, nes kitaip bet kada gali 
įvykti staigi tragedija. Taigi, toks asmuo turi 
būti ir savo rūšies gydytojas pats sau.

Visais šiais atsitikimais reikia žinoti, kad 
širdis visą laiką yrą „priversta sunkiau dirbti,' 
negu normaliai. Kaip sunkiai širdis dirba, tai 
pareina nuo kraujo spaudimo laipsnio pakili
mo. Juo jis aukštesnis, širdis tolygiai dirba 
sunkia, kas jau savaime jos pajėgumą grei-
čiau išnaudoja. Taigi, reikia taupyti širdies 
energiją, kad jos kuo ilgiausiai užtektų.

Yra vaistų, kurie kartais net žymiai nu
muša kraujo spaudimą, bet dažniausiai tai esti 
tik laikino pobūdžio dalykas. Tie vaistai yra
gana pavojingi ir todėl, be gydytojo žinios, jo 
priežiūros ir nurodymų, nesaugu juos vartoti. 
Paskutiniuoju laiku yra praktikuojama tam 
tikros nervų operacijos, bet kol kas pasekmės 
pasirodė nevienodos ir retai tik laikinės. Gal 
ateitis duos geresnių rezultatų.

Asmuo, turįs aukštą kraujo spaudimą, bū
tinai turi vengti sunkaus fizinio darbo. Jis 
taipgi neprivalo skubiai eiti ar bėgti. Jam bu

DR. A. PETRIKĄ VALANDOS:
9 — 12 ryte

(DANTŲ GYDYTOJAS) ’ 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

221 So. 4th Street Tel. EVergreen 7-6868
T . ' . — Į

. |. ------ - - . ----- "
DR. A. g. KASHLANSKY 

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

-- - - - - - - - - - - - - - Dr. S. Biežis
tų naudingiau gyventi pirmame aukšte vietoje 
trečio arba antro. Jis turi susilaikyti nuo ar
batos, kavos ir visokių kitų akstinančių gėri
mų. Maistas turi būti lengvas ir niekados jo 
neperdaug. Patartina druskoj kuo mažiausiai 
naudoti. Vengti visokių susijaudinimų, pykčio, 
susinervinimo ir rūpesčių, nes bet koks stai
gus susijaudinimas pakelia kraujo spaudimą 
dar aukščiau, kas priverčia jau taip sunkiai 
dirbančią širdį dirbti dar sunkiau.

■Asmuo, turįs vidutiniškai aukštą kraujo . 
spaudimą, neturi kristi į desperaciją, nelygi- 
nant jam viskas būtų beviltiškai užbaigta. Toks 
asmuo turi dar daug galimybių ilgai ir nau
dingai gyventi. Tačiau jis turi žinoti, kokio 
gyvenimo būdo jam reikia prisilaikyti.

Jis niekad neapsiriks, jei neskubės, nau
dosis poilsiu, kiek jam įmanoma. Tokie asme
nys būtinai turi 8-9 vai. į parą miegoti. Taip
gi reikalinga valandą kitą dienos metu pailsė
ti. Mat, .poilsio metu organizmo veikimas su
lėtėja o tuo ir širdis gauna progos pasilsėti. •

šios rūšies ligoniai dažnai privalo matytis 
su gydytoju. Bent sykį kas tris mėnesius.reikia 
pasitikrinti ne tik kraujo spaudimą’, bet ir šir
dies, kepenų, inkstų ir kt. organų reagavimą.

Panašūs pasitikrinimai turi lemiamos reikš
mės. Jeigu kartais, sakysime, konstatuojama 
neigiama kryptis, tai, laiku pastebėjus, gali
ma dar pasitaisyti, o jei teigiami rezultatai, — 
tai argi gali būti tada ligoniui didesnio džiaug
smo? , ,
CUKRAUS LIGA 0.

♦ ■

Ypatingai svar.bų vaidmenį žmogaus svei
katai .vaidina liaukos, kurių kiekviena atlieka 
savo specialias pareigas. Tegul tik viena ar. 
kita iš jų daugelio pašlyja, sveikata silpnėja, 
kartais net visiškai nebepataisima. Tam tik
ėtais atsitikimais tinkama dieta arba kitokie 
budi gali net gana sėkmingai pavaduoti liau
kos funkciją, bet ligi šiolei dar nevisais atsi
tikimais medicinos mokslas yra pajėgus tą 
spragą užpildyti.

Tai esti dėl dviejų priežasčių. 1. Nors liaukų 
fiziška sudėtis jau yra gana gerai suprasta, 
tačiau kai kurių jos funkcijos, veikimas, dar 
nėra žinomas. 2. Kodėl viena ar kita liauka, 
tarsi labai pavargusi, pradeda nebepajėgti tin
kamai veikti ir neretai net visiškai nustoja 

' veikti. ,
, Visa tai neabejotinai vėliau ar anksčiau 
medicinos mokslas turės išaiškinti.

Maisto virškinimas vyksta, harmoningai
veikiant liaukoms. Be jų toks virškinimas vi
siškai negalėtų įvykti. Jos nelyginant grandinę 
sudaro ir, tegul viena tik tos grandinės rinkė 
nutrūksta, suįra visas maisto virškinimas. 
Pakrikus vienos liaukos, vadinamos kasa, vei-
kimui, atsiranda taip vadinama cukraus liga.

Cukraus liga yra chroniška, ji orasideda 
lėtai ir trunka ne mėnesiais, bet metais. Ligo
nis kartais net per ilgą laiką nieko nejaučia. 
Dažniausiai jau ją pastebi, kai įvyksta kokia 
komplikacija. Cukraus liga, kaip kai kurios ki
ltos, pasireiškia savotiškumu, kuris dažnai pa
lengvina nustatyti diagnozą ir tuo pačiu gy
dymo eigą. šj ilga nėra apkrečiama.

DR. ANNA MESSING
Gydomoji kosmetika

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

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

r-———————

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.

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

b Virš Lexington .Avė. požeminio traukinio stoties. Lengva privažiuoti iš b 
( visur. Atskirt laukimo kambariai vyrams ir moteriai*.

BRETOCOL POWDERS ir SYR. BRETOCOL
Geriausi vaisiai nuo slogos ir kosulio.Bretocol Powders — 5 0 c. Syr Bre
tocol — 3 uncijos 50 c.. 8 unc ijos $1.00.

Brooklyno lietuviai kreipiasi i
A. D ONOFRIO’S PHARMACY

5 00 Grand St. (Lnion ave k.j Brooklyn. N. Y.
Užsisakant per paštą kreiptis: 2812 Cortelyou Rd., Brooklyn, N. Y.

LEONA’S BAR & RESTAURANT

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

EVergreen 4-9414

POVILANSKĮJ BARAS IR RESTORANAS
SALE ŠEIMYNINĖMS PRAMOGOMS 

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

r

ALBERTS01”KRAUTUVĖ
ALBERT ELICE, Sav. Įsteigta 1920 m.

Didžiausias įvairių baldų išpardavimas
Miegamųjų, ir gyvenamų kambarių baldai. Valgomųjų 

kambarių baldai ir kiti rakandai.

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

246-48-50-52-54-56 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y.
Telefonas EV. 7-mr

MALONI VIETA SUSITIKTI PO DARBO

RESTORANAS IR BARAS
ĮVAIRUS GERYMAI IR UŽKANDŽIAI

Savininkas — mūsų tautietis GEORGE RACHUN 
MORGAN AVE. ir HARRISON PLACE, BROOKLYN, N. Y. 

Telefonas: HY 7-9758

ALBRECHT & KOELBER
MĖSOS URMO PARDAVIMAS

197 NORTH 6th ST., BROOKLYN 11, N. Y. _ Į
EVergreen 8-6322 ‘ i;

nuolatinę JAV ir Kanados lie
tuvių sportinę vadovybę ir ap
tarti tolesnes sportinio judėji
mo gaires.

Klubų atstovai yra dvejopi: 
visuotinio klubo narių susirin
kimo rinkti ir klubo valdybos 
skirti. Klubų susirinkimai ren
ka po vieną atstovą nuo 25 re
gistruotų narių, o klubo valdy
ba savo ruožtu dar skiria po 
vieną atstovą nuo 50 narių. Į 
valdybos skiriamus atstovus 
turį įeiti kįubo pirmininkas ar 
jį atstovauti įgaliotas asmuo. 
Nepilni 25 ar 50 narių laikomi 
pilnais (pvz., 82 narių klubas 
turi teisę siųsti 4 rinktus ir 
skirtus atstovus).

Sporto darbuotojų kategori- 
jon įeina: veikėjai, aktyvūs ir 
veteranai sportininkai, kūno 
kultūros mokytojai, sporto ins
truktoriai bei treneriai, sporto 
koręspondentai ir rėmėjai.

Rinktuosius ir skirtuosius 
klubų atstovus registruoj a pa
tys klubai. Sporto darbuotojai 
registruojasi asmeniškai ar per 
klubus, kuriems jie priklauso. 
Registruoti dalyviai bus išsa-

čių santykį 84-18, gi Brooklyno 
Wanderers iš 15 r. yra surinkę 
11 tšk. ir įvarčių 37-40 (lente
lėj užima 8-tą vietą).

Lietuvių SK rezervinė ko
manda taip“ pat turi pirmeny
bių rungtynes su Eintracht A. 
Vieta — Eintracht Oval, Asto
ria. Pradžia — 1:15 vai.
REZERVINIŲ PIRMENYBĖS

Lietuvių SK rezervinė vie
nuolikė dalyvauja DAFB lygos 
kl. rezervinių pirmenybėse, šio 
se pirmenybėse žaidžia 11 ko
mandų. Padėtis: 1. Schwaben 
SC 12 r., 21 tšk., 59-15 įv., 2. 
Minerva SC 14 r., 21 tšk., 36-11 
įv., 3. Eintracht A 10 r., 18 tšk., 
30-6 įv., 4. Sportfreunde Pas
saic 14 r., 17 tšk., 38-24 įv., 5. 
Kollsman SC 14 r., 17 tšk., 38- 
27 įv., 6. Magyar 13 r., 14 tšk., 
36-24 įv., 7. Lietuvių SK 13 r., 
10 tšk., 31-34 įv., 8. GAAC 13 r., 
10 tšk., 30-37, 9. White Plains 
12 r., 5 tšk., 12-48 įv., 10. West 
New York 11 r., 4 tšk., 14-47 įv., 
11. Calabria New Rochille 14 r., 
3 tšk., 12-63 įv.
APIE JAPONUS

STEAMBOAT INN
ALMA KASMOČIUS, Vedėja

ĮVAIRŪS GĖRIMAI, PIRMOS RŪŠIES MAISTAS 
Salė šokiams, susirinkimams, vestuvėms ir 

kitokiems pobūviams.
Didelis ir gražus daržas piknikams bei išvažiavimams.

89-91 Steamboat Rd., Great Neck, L. I.
TELEFONAI:

Great Neck 2-1546 Great Neck 2-3389
(Biznio) (Rcz.)

SCHOLES BAKING, Inc.
LIETUVIŠKA DUONA—GERIAUSIA DUONĄ 

LUKAS, vedėjas
•paw Mes kepame visokias duonas

Į įir pyragus vestuvėms, krikš- 
^$£4 tynoms, gimtadieniams ir kito-

kioms iškilmėms. Visus užsa- 
kymus mes išpildome koge- 
riausiai. 7

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

miai informuoti - ir per suva
žiavimą bus aprūpinti nakvy
nėmis-bei maistu.

Registruojamasi ir informa
cijos gaunamos adresu: Algir
das Bielskus, 770 E. 91st St.» 
Cleveland 8, Ohio. USA.
SPORTININKŲ 
REGISTRACIJA

Visi lietuvių sporto klubai, 
atskiros komandos, pavieniai 
sportininkai (nepriklausą klu-

Sportininkų sluoksniuose tru 
pūtį su nuostaba aptariamos 
neseniai Bombėjuj įvykusios 
pasaulio stalo teniso pirmeny
bės, kur daugį titulų sugriebė 
japonai ir japonės. Bent iki 
šiol buvo mažai žinoma, kad 
Tekančios saulės krašte stalo 
tenisas būtų pasiekęs tokios 
klasės. Neseniai iš Tokyo grį
žęs New Yorko sportininkas 
-Vytautas—Milukas—pasakoja,

Telefonas: EVergreen 7-7411 
KLEEN KOL GOAL GO.

LISAUSKO ANGLIŲ KOMPANIJA
- Anglys, Coke ir Aliejus

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

65-43 Grand Ave., TWining 4-8087 Maspeth, N. Y.
Telefonuoti po S vai. vakarsi^^ > .z

- --------------------------------------- --------- - ---- ----- -------------—---- 
i Jau 10 metų, kai visi klauso--------------------------------- !

“LIETUVOS ATSIMINIMŲ” 
radijo valandų,

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

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

WINTER GARDEN TAVERN, >"c- ii 7 * ' w4 VYTAUTAS BELECKAS, savininkas ?
5 • t!X BARAS, RESTORANAS, DIDELĖ SALĖ SUSIRINKIMAMS g 
| VESTUVĖMS IR KITOKIOMS PUOTOMS gI VISI KVIEČIAMI ATSILANKYTI |
g 1883 MADISON STREET, BROOKLYN 27, N. Y. § X # X
g (Prie Forest Ave. stoties) (RIDGEWOOD) g
| Tel: EV. 2-9586 g

LIETUVIŲ RADIJO PROGRAMA
JUOZAS GINKUS, VEDĖJAS 

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

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

8015 JAMAICA

Virginia 9-3112

Matthew Mažeika
Gėlės priistatomos į bet kurią! 

pasaulio vietą.
WOODHAVEN 21, N. Y.

i
(Skersai nuo Haven teatro)'

Lietuviai advokatai
ST. BREDIS, JR. 

197 Havemeyer Street, 
BROOKLYN 11. N. Y. 

EVergreen 7-9 394

w.m. j. Crake 
(DRAGŪNAS) 

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

JAmaica 3-7722

ALFRED J. WENTZ 
225 S. 4th Street, 

BROOKLYN H, N. Y. 
EVergreen <7-8067

ANTHONY J. WESLAN 
(VIŽLANSKAS) 

16 Court Street, 
' BROOKLYN. N. Y. 

•MAin 5-1260

W. J. DOWNER ■ 
Pirmas lietuvis vaistinin

kas Amerikoje.
229 BEDFORD AVE., 

_ Brooklyn 11, N.

j------------------------- -------------------------------------------

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 _

bams ar komandoms) ir spor
to darbuotojai, esantieji Ryti
nėse valstybėse (New Yorkas, 
Maine, New Hampshire, Mas- 
sachusets, Rhode Island, Conn
ecticut, New Jersey, Pennsyl
vania^ Maryland, -- -Delaware, _ 
West Virginia, Virginia) prašo
mi iki 1952 m. balandžio 1 d. 
pranešti savo adresus. Rašyti: 
A. Vakselis, 85-09, 88th<5treet, 
Woodhaven, L. I., N. Y.

ši registracija yra grynai in
formacinio pobūdžio, tikslu su
žinoti ar Rytinėse valstybėse 
yra pakankamai lietuvių spor
to klubų, kuriuos būtų galima 
apjungti į bendrą Lietuvių 
Sporto Sąjunga. Apie klubus 
informuoti nebūtinai turi val
dyba — tai gali padaryti kiek
vienas sportininkas.
TRYS MEISTERIAI

Vasario 29 d. baigtos 1952 m. 
New Yorko lietuvių šachmatų 
pirmenybės Paskutiniame rate 
4š anksčiau laikomi favoritais 
Galmin-as ir Šukys savo parti
jas pralaimėjo ir prie jų taš
kais prisiįrė Trojanas. Tuo bū
du, 1-2-3 vietas teko pasida
linti, nes visi trys surinko po 8 
tšk. Baigminės partijos: Tro
janas — MUukas’1-0, Milčius 
— Krinickas 1-0, Staknys — 
Šukys 1-0, Merkevičius — Gal- 
minas 1-0, Vilpišauskas — Vol
skis 1-0.

Lentelė: 1-2-3. Galminas, Šu
kys, Trojanas — po 8 tšk., 4. 
Merkevičius 7,5 tšk., 5, Staknys 

"1 tšk., 6. Vilpišauskas 6,5 tšk., 
7. Milčius 6 tšk., 8. V. Milukas, 
5,5 tšk., 9. Krinickas 3,5 tšk., 9. 
Krinickas 3,5 tšk., 10. Volskis 3 
tšk., 11. Dėdinas 2 tšk., 12. 
Kundrotas 1 tšk. (visi iš 11 par 
tijų).

Iš pirmaujančių trejetuko 
Galminas yra pralaimėjęs Mer 
kevičiui, Vilpišauskui, Milukui, 
Šukys — Galminui, Merkevi
čiui, Stakniui, Trojanas —Gal
minui, * Šukiui, Merkevičiui. 
Kaip matyti, Merkevičius yra 
parklupdęs visus tris pirmū
nus ir taškų netekęs tik prieš 
kitus, «lentelėj kukliau įsi
spraudusius šachmatininkus.

Pirmutiniesiems yra paskir
ta dovanų, kurios bus įteiktos 
kovo 14 d. 7 vai. LAK patalpo
se, o tuoj po to LAK šachma
tininkų komanda vyksta drau
giškų rungtynių su Brooklyno 
Chess Club. LAK atstovaus 
pirmieji aštuoni iš pirmenybių, 
be to, Škėma ir Paškevičius 
(bus žaidžiama prie 10 lentų).
SEKMADIĘN6 FUTBOLAS

Kovo 9 d. Lietuvių SK vie
nuolikė žaidžia DAFB lygos kl.

jog Japonijoj stalo tenisas yra 
labai populiarus, ypatingą,! a- 
kademinės jaunuomenės tar
pe. Japonai yra puikus .'kirti
kai. Rungtynėse taškai papras
tai skaičiuojami ne iki 21, kaip 
.kitur fprąsta, bet tik iki li
kos. Tik tarpvalstybėse ar tarp 
tautinėse rungtynėse yra žai
džiama iki 21 taško.

Gydymas be vaistų ir operacijų

Albert Scolnick
CHIROPRACTOR

1039 Brighton Beach Ave.
Oceana Theatre Bldg.

Tues.. Thurs 9:30 A. M. - 5 P M.
6-8 P. M. Sat. 9:30 A. M. 5 P.M. 

NIGHTINGALE 8-1500
385 Parkside Avenue

Bet. Flatbush & Bedford A ves. _ 
Mond.. Wed. B Fri.

1-4 P. iM. 7-9 P. M.
INgersoll 2-84 90

MAISTAS
QUALITY MEAT MARKET 

Pirmos rūšies mėsa.
-Priimami užsakymai vesp 

tuvėms ir kitokioms 
puotoms.

Savininkai:
Ch. Shimanskas, 

Ch. Mitchell
483 GRAND STREET, 

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

DAvenport 6-0259

RALPH KKVCII 
FOTOGRAFAS

E
G5-23 Grand Avenue 

Maspeth, N. Y.

• JOSEPH VASTUNAS
! Real Estate & Insurance

J Paskolas namams
[ 1008 Gates Avenue

Brooklyn, N. Y. 
GLenmore 5-7285 .

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.

PHILIP BENDER
AVALINĖS KRAUTUVĖ

O ■ .

Mūsų krautuvėje galima gauti batį, 
tinkamų visiems keturiems metų sezonams. 

Lietuviams ypač gerai žinoma -
mūsų avalinės kokybe. A -t

245-247 GRAND ST., BROOKLY^, N. Y.
Telefonas: E V. 7-2043 /

SUTVARKOMI BIZNIO TAKSAI
Mes sutvarkome įvairių rūšių bei jurisdikcijų taksus: fe- 
deralinius, valstybinius, municipalinius Jungtinėse Valsty
bėse ir užsienyje.
Adv. St. P. Zubavičius, kuris turi teisės praktikuoti bet 
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.

STANLEY P. ZUBAWICZ (Zubavičius)
111 Ąinslie Street, Brooklyn 11, N. Y.

Telefonas: E V. 4-3049

DeKALB TAVERN
VYNAS, LIKERIAI, ALUS

A. SINUS, sav.
352 Onderdonk Avenue

Brooklyn, N. Y.

JONAS PATAŠIUS 1 
žiedai, laikrodžiai, jų tai-!Į 

s symas, kosmetika ir 
religiniai dalykai. 

307 GRAND STREET
? . Brooklyn, N. Y. J 
4— ----------------- -—

Paminklai
J0S BERMEL INC-’ •' 

H. ALTHOFF, Pres. >
PAVYZDŽIAI IR ĮSTAIGA

PRIEŠAIS NAUJUS VARTUS Į *ŠV. JONO KAPINES
Kampe Metropolitan ir 8-th Street (Dry Harbor Road)

* MIDDLE VILLAGE. QUEENS COUNTY. N. Y.
Tel. DAvenport 6-2393 DAvenport 6-2633

LA1D0TUVIU DIREKTORIAI
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, ALB. BALTRŪNAS-BALTON, 

Direktorius Reikalų Vedėjas
660 GRAND STREET, BROOKLYN, N. Y.
Tel STagg 2-5043 NOTARY PUBLIC

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

GENERAL INSURANCE AGEJNT ____
54-41 — 72nd Street, “ Maspeth, L. L, N. Y.
NOTARY ' PUBLIC. * Tel. NEwton 9-4464

SHAUNS FUNERAL HOME
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

W. SHALINS, Jr. J. B. SHAUNS
84-02 Jamaica Avenue, Woodhaven, N. Y.
Tel. Virginia 7-4499 Koplyčia Laidotuvėms

ROGERS FUNERAL HOME
P. RADZEVIČIUS, Direktorius 

Telefonas, STagg 2-4409
Koplyčia Laidotovėms NOTARĄ PUBLIC

Visi šie laidotuvių direktoriai išnuomoja 
automobilius įvairiems reikalams

ALLIANCE CRYSTAL COCTAIL BAR
Kazys ir Alvina Buividai

Vienas iš gražiausių kabaretų mieste. Geriausios 
rūšies maistas, Įvairiausi gėrimai

DU ORKESTRAI, “FLOOR SHOW” IR ŠOKIAI 
Vakarais muzika prie baro.

80 ST. MARKS PLACE NEW YORK, N. Y.
... (8th St. ir 1st Avenue) GRamercy 7-9765

WAGNER THEATER
KASDIEN DVI FILMOS VOKIEČIŲ KALBA 

PASAULINĖ KRONIKA
JAUKI KINO TEATRO SALĖ _

Filmos keičiamos penktadieniais visai savaitei
110 WYCKOFF AVE., BROOKLYN, N. Y.
Kasa atidaryta 1 vai. kasdien. Tel. HE 2 26 1 3

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

Z

tappiellokrautuvėje!! |
Galite gauti radijo bei televizijos aparatų, saldy-

i
tuvų, skalbimo mašinų, dulkių siurblių, prosų ra-

—šomųjų mašinėlių, dujomis bei aliejumi kurena- 
e mų krosnių (gas ranges), lovų, stalų ir kitokių na

mų apyvokos dalykų.
Jau 36 metai, kai Cappiello sąžiningai tarnauja visiems 

savo klijentams.
Visi Brooklyno ir apylinkės lietuviai perka Cappiello 
krautuvėje.

: Cappiello krautuvėje gaunamos lietuviškos plokštelės, s

, CAPPIELLO KRAUTUVĖ
706 GRAND ST., BROOKLYN 11, N. Y.

EVergreen 8-7848
- ----------------------------------------- --- _■ ..------------------------------------------------------------------------------ ___j

NAUJAI ATIDARYTAS

JULIUS’ RESTAURANT 
JULIUS DAUGMAUDIS, 

Savininkas

ĮVAIRŪS GĖRIMAI. PIRMOS RŪŠIES MAISTAS 
273 GRAND STREET, BROOKLYN 11, N. Y.

EVergreen 4-9533.

1 ROEBLING SUPPLY Co?
I. FISHMAN

Mes taisome viską, kas priklauso 
gaso pečiams. Parduodame naujus 
geso pečius žemomis k-ainomis.

Patarnavimas gar/ntuotas.
244 ROEBLING SI 1REET, 

BROOKLYN H. N. Y.
Telefonai; EV. 7-5633 

UL. 5-0083
V-------------------- ------ - ------- -J

r--------------------- -— ----------- -
A. ANDRIUŠKEVIČIUS

Laikrodininkas. e
Taisomi laikrodžiai, parduo 
darni laikrodžiai, žiedai 
apyrankiai auskarai ir t.t.

485 GRAND STREET
* Brooklyn 11, N. Y.
w/

D E G T I N ĖS
K R A-U T U V £

(Ray’s Liquor Store)
Didelis įvairių rūšių degtinės 

ir vyno pasirinkimas.
Juozas ir Izabelė Misiūnai,

Savininkai
103-55 LEFFERTS BLVD. 

RISHMOND HILL, N. Y.
Virginia 3-3544

S. A. Chernoff, M. D
Kraujo ir Odos ligos 

223 SECOND AVENUE, 
Room 14 . t.

Tel. GR. 7-7697 
v---------------------------------------- i____ >

A J A R Ų ŠAKN Y S
__ A j arų šaknys gelb-

šti nuo vidurių už- 
jRi [kietėjimo, v gerai 

veikia skilvį, pa- 
deda pašalinti 

SO NSį/ dieglius, nereika-
\ \ lingus pilvo ga

lo) ’ žus, paskatina ne
veikliuosius kūno organus ir 
taip pat naudinga mažakrau- 
jams. Mokslininkai sako, kad 
a j arų šaknys turi šių minera
lų: sulfuro, fosforo ir potasl- 
jaus. Visi šie mineralai reika
lingi žmogaus organizmui. A- 
jarus galima gerti kaip arbatą, 
taip pat naudinga juos kram
tyti ir seiles ryti. Ajarų šaknys 
$2.50 svaras. Mažiau perkantį 
6 uncijos už $1.00.

ALEXANDER’S CO,
414 West Broadway 

South Boston 27. Maw

JOHN’S TAVERN)
JOHN SAUKUS, Sav. 

217 Avenue B 
Bayonne, N. J.

Tel.: 3-4136 ’ j .



■■■M

DU GANYTOJIŠKI LAIŠKAI
(Atkelta iš 3 psl.)

Tad yra pagrindo pasveikin
ti prof. Kaminską — vienybes 
šauklį išeivijos lietuviams, gy
venantiems panašiose materia
linėse sąlygose, kaip anuomet 
vos atkurtoje Lietuvoje. Tik, ry 
šy su sveikinimu, dar nustaty
tina.'ar jo numatytas vieniji
mo kelias yra dogmatiškai 
marksistinis ar demokratinis. 
Kol prof. Kaminskas eventua
liai pats prisidedės prie to iš
siaiškinimo, gal jis leis mėginti 
ji suprasti

Profesoriaus atsišaukime kai 
bama apie “žmones, sėjančius 
dezorganizaciją .mūsų visuo
menėj. bandančius mūsų jėgas 
skaldyti". Jis tai vadina “ne
leistinu paraustiniu darbu" ir 
pareiškia, jog "tos pastangos 
yra visu griežtumu- smerkti
nos".

Kuriuos tautiečius prof. Ka
minskas turi čia galvoje?
L. R. SANTARVĖ — 
VIENYBĖS GRIOVĖJA?

Jei spręsti pagal “vienijimo" 
giesmes, plaukiančias iš kelių 
Kaminsko bendraminčių (P. 
Grigaičio su savo Naujienomis 
ir žurnalistais) ar iš jo vilki
nių bendradarbių klerikalų 
(gen. Franko dvasios vaikų im
tinai). tie skaldytojai, rausė- 
jai būtų Lietuvių Rezistencinė 
Santarvė.

Visiems yra žinoma, kad la
bai stambus mūsų išeivijos pro 
centas yra liberalinių pažiūrų 
lietuviai su ryškiais socialinio 
teisingumo, demokratiškumo ir 
patriotingumo jausmais, 'anks
čiau praktiškai negalėję įsi
jungti į kurį nors politinį sam
būrį ar^dėl neigiamos, eventu
aliai neaiškios asmeniškos pa
tirties nenorį dėtis į kurį nors 
esančiųjų. L. R. Santarvė ry
žosi jungti neorganizuotus ar 
netvirtai kur įsijungusius libe
ralus, palikdama partinio susi
skirstymo galimus niuansus 
moraliems laikams. Burtis į 
"naujus politinio pobūdžio sam— 
būrius, kad ir išeivijoj, yra vi
sų neginčijama teisė, visiškai 
■atitinkanti demokratinės bui
ties praktiką ir mūsų kovojan
čios tautos laisvės troškimus. 
Tai nėra jėgų skaldymas, bet 
jungimas,-ir būtų piktžodžia
vimas vadinti tai “paraustiniu 
darbu”. Jei labai žymi dalis mū 
su tautiečių nėra atstovauja
ma, .pav., VLIKe, kaiti nėra tie, 
kurie buriasi į naują organiza
ciją, bet tie, kurie neigia jiems 
teisę būtj atstovaujamais.

Naujienų, - klerikalų (ypač 
fašistinio plauko) ir kai kurios 
dalies valstiečių liaudininkų 
akcija prieš liberalinių tautie
čių gyvenamam metui pritai
kintas jungimosi formas yra 
pasibiaurėtinas moralinis są
mokslas prieš daugybę bendra- 
taučių. Toks sąmokslas negali 
būti pateisintas orfeiškomis 
meliodijomis, šventvagiškai nu 
rodinėjant į tautos interesus 
ar Išniekinant prigimtas demo 
kratines teises. Tegali kristi į- 
tarimas ant visų Santarvės 
puolėjų: ar tik ne padugniniai 
partiniai politinės konkurenci
jos jnotyvai yra tikrasis aksti
nas tos purvinos ir vakarų de
mokratijose negirdėtos kom
panijos prieš naują demokra
tinę organizaciją?

Aišku, kad prof. Kaminskas, 
tiės^s, taurus ir garbingas lie- 
vis, negalėjo mesti L. R. San
tarvei kaltinimus, kuriuos skai 
tėme jo atsišaukime. Būdamas 
savo gyvenimo rudenyje, prof. 
Kaminskas .nors ir palikęs 
marksistu, bet kartu ir demo
kratu, negalėjo — kain nei sau, 
taip nei kitiems paneigti teisės 
visuomeniškai tvarkytis pagal 
pagrindinius demokratijos prin 
cipus, kurių vienas įsakmiai 
vadinasi — draugijų laisvė! '
PROF. KAMINSKO ŽODŽIAI 
— KLERIKALAMS

• Tam nieku nepagrįstam do
minavimui išsaugoti, klerika
lai visom keturiom priešinasi 
Maž. Lietuvos ir kitų politinių 
sambūrių įsileidimui. Tuo tar
pu politiškai sąmoningos tau
tos, (olandai, danai, norvegai) 
savo didžiosios nelaimės metu 
į savo centrinius laisvinimo or 
ganus buvo įjungusios visų vei 
kiančių organizacijų atstovus, 
kad kuo daugiau tautiečių da
lyvautų vieningoje kovoje dėl 
laisvės. Visiška vienybė buvo 
pats ’pirmasis laisvinimo veik
los imperatyvas. Gi mūsų kle
rikalams toks pirmas impera
tyvas: “Mes turime tvarkyti ir 
valdyti!"'’-— nekalčiau tariant: 
išlaikyti partinę proporciją! 
Toks siauras, fanatizmas grįs
tas partinis galvojimas yra pa
tvirtinimu dažnai girdimų į- 
tarimu, kad pas mūsų klerika
lus itin sunku aptikti tautiniai 
politinio subrendimo užuomaz 
gų ir valstybingumo nuovokos. 
Tuo savo gaivališku noru val
dyti, net ir teritorijos neturint, 
klerikalai reprezentuoja užsi- 
kirtusius lietuviškos vienybės 
skaldytojus. Taigi, prof.- Ka
minsko apeliacija pirmoj eilėj 
krypsta į tuos, kurie ir mūsų 
tautos pačioj didžiojoj nelai
mėj nenori ieškoti bendros, vi
siems priimtinos kalbos.

Plasioyi lietuviškoji liberali
nė visuomenė ilgai su pagarba 
ir padėka minės .prof. Kamins
ką, daugelį metų ėjusį Lietu
vos keliu, jei jis, tęsdamas savo 
garbingą bei pasiaukojančią 
veiklą mūsų krašto labui, sėk
mingai pasistengs palenkti vie
nijimosi idėjai jam pasiekia
mus mūšų kryptodemokratus.

OBSERVATOR.

LAIKAS BAIGTI GINČUS 
t

(Atkelta iš 4 psl.)
vos Statutas 1529 m: Už šmeiž
tus jis numatė tokią bausmę — 
nusikaltęs teisme turėjo palįsti 

-po-stalu ir, kaip angliškai sa- 
koma “eat his own words”, ar
ba' pagal senąjį Lietuvos Sta
tutą, atloti, ką prilojęs. Pra
džioje prisipaįįn damas, kad 
ką prišmeižęs, tai ne jis, bet 
šuo prilojęs, paskui tam patyir 
tinti turėjo tris kartus šuns 
balsu suloti.
- taleri laikai buvo...

Bet rimtai kalbant, ar ne
verta ir ar nelaikąs baigti er
zeli uotis ir bandyti visiems kar 
tu ieškoti kelių vieningai ir 
darniai bendrą darbą dirbti?

J. Kernius

MINISTER! DR. ZAUNIŲ...
(Atkelta iš 5 psl.)

Visi čia suminėtieji dr. Dovo 
-Zauniaus veiklos etapai yra 
verti atskiro atžymėjimo ir ų- 
vertinimo. Ypač vaisingas bu
vo jo vadovavimo Lietuvos val
stybės užsienių politika laiko
tarpis. Jam teko baigti prof. 
Valdemaro bandymą išlyginti 
Lietuvos santykius su Lenkija 
ir sėkmingai atremti atkutu- 
sios Vokietijos kėslus į Klaipė
dos kraštą, atstatant Boetche- 
rio" vadovaujamą Direktoriją. 
Abu čia suminėti reikalai buvo 
baigti. bylomis Tarptautinio 
Teisingumo Teisme Hagoje 
1931 ir 1932 m. m., kurias Lie
tuva laimėjo.

Dr. Dovas Zaunius buvo tau
rus lietuvis. uolų£ darbininkas, 
statęs pareigą aukščiau viso 
kito, malonus bendradarbis. 
Savo asmeniu jis jungė Didžią
ją ir Mažąją Lietuvą. Vėlionis 
buvo gyvas įrodymas, kad lie
tuvybė ir Tilžės srityje yra gy
va.

Ar nepataikė Kaminskas į 
klerikalus?

Gerai žinome, kad klerikalų 
atrama mūsų tautoje nuolat 
smuko artimame ryšyje su 
analfabetų skaičiaus mažėji
mu. Per paskutinius demokra
tinius rinkimus 1926 metais 
klerikalai, savo plačiai išskleis
tų įrankių padedami, besugau- 
-dė apie 40% balsų. Pagal logiš
ką ir nepakeičiamą eigą jų rė
mėjų skaičius, be jokios abe
jonės, ir toliau krito. Tai kur 
yra respektas tautos valiai, jei 
VLIKe sėdi 50% klerikalų ir su 
savo pirmininku jį dominuoja?

6 pat

Iš PARYŽIAUS...
(Atkelta iš 1 psl.) 

gius” — sukomunistinus Kini
ją ir pasaulio užvaldymo min
tis juos yra galutinai apsėdu
si.

Dėl Jungtinės Europos Lor
das Vansittartas pasakė, jog 
tikrai vieninga ir sujungta Eu
ropa yra neįmanoma, kol pusė 
jos yra po komunizmo jungu. 
Tik vienu atveju Jungtinė Eu
ropa būtų įmanoma — sugriu
vus komunizmui.

Tai yra aiškūs, jokių abejo
nių nesukelia didelio valstybės 
vyro ir politiko žodžiai. Jie 
rodo, kad Europa ne tik mili- 
tariniai, bet ir psichologiniai 
visu rimtumu ruošiasi genera
liniam savo reikalų peržiūrėji
mui ir pertvarkymui.

Artistės

Anna Kaskas
KONCERTAI
ŠEŠTADIENĮ,

KOVO 22, 1952
PRADŽIA 8 VALANDĄ VAKARE

Philadelphijoje

i
r BRoOKLYNO lietuviai gydytojai

DR. JANINA SNIESKA 
(DANTŲ GYDYTOJ/)

408 Jay Str. Room 306, 
kamp Fulton Str. (miesto centre) 
Ofiso telf- L'Lster 8 8789 
Namų tel. TAylou^J JL2 3 1

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

GYVENIA4AS
Redaguoja KĘSTUTIS ČERKELIŪNAS

DR. VACLOVAS PAPROCKAS 
1357 Bushwick Ave.

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

, Chauncey St.).

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

Sekmadieniais uždaryta

FASK PRANEŠIMAS
Laik. FASK, savo pranešime 

Nr. 6, rašo apie JAV ir Kana
dos lietuvių sporto klubų atsto
vų bei sporto darbuotojų suva
žiavimą, kuris numatomas ba
landžio mėn. Chicagoje. Tiksli 
data bus paskelbta vėliau. Su
važiavimo tikslas — sudaryti

pirmenybių rungtynes su 
Brooklyno Wanderers. Vieta — 
Me Carren Park, Driggs Ave., 
netoli Apreiškimo parapijos 
bažnyčios. Pradžia — 3 vai. 
šios rungtynės buvo numaty
tos kovo 2 d., bet dėl klampaus 
sniego nebuvo žaista. Lietuvių 
SK iš 15 r. turi 28 tšk. ir įvar-

, 86-™ ST. CASINO TEATRAS v
; 210 East 86th Street. t‘bu«<«^ suHi :

Nuo kovo 7 iki 13 d. ’ j
PIRMĄ KARTĄ AMERIKOJE \ • u

“DER OCHSENKRIEG” ‘ 4 ’ [
h • , 11

' Su paul Richter —Elf ride Dat/ig — Willy Rosner — i ;uz K.mipcrs 
Į Ernest Sattler — Friedrich Ulmer. »

h “UMWEGE ZU DIR’’ |
1 Su Marte Harei! — Rolf Wanka — Richard Romanov ski 
/ Mardayrį — Dagny Servacs — Susi Nicoletti — Hans SchivnA 
I; NAUJAUSIA SAVAITĖS APŽVALGA.

—-------------- -------------- -------------- ----——------- ------------------------- ^4

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

Woodhaven. L. I.. N. Y.

DR. BLADAS K. VENCIUS
(DANTŲ GYDYTOJAS)

499 Grand Street

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

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

Lietuvių Muzikalioje Salėja
TILTON STREET IR ALLEGHENY AVENUE

Bilietu kainos: $2.60, $1.60 (Įskaitant taksus)

SEKMADIENĮ, KOVO 23, 1952 - 
LIETUVIŲ AUDITORIJOJE

851 HOLLINS STREET, BALTIMORE, MD.

Bilietų kainos: $2.40, $1.50 PRADŽIA 3 VALANDĄ PO PIETŲ

BŪKIT SVEIKI —- - _

Kalbant apie ligas, reikia pastebėti, kad 
"kai kurios jų jau pačioje savo pradžioje pasi
reiškia dideliu skausmu, kuri be mažiausio ati
dėliojimo verčia ieškoti skubiausios pagalbos. 
Tai išeina -tik ligonio naudai, nes neleidžia 
gai įsigalėti. Tačiau yra daug ligų, kurios pra
sideda palengva, be jokių skausmų ir net nega
lima nujausti artėjančio. .gyvybės pavojau^.

Aukštas kraujo spaudimas yra viena pas- 
kutiniųjų ligų. Ji dažniausiai prasideda visiš
kai nejučiomis ir trunka ne mėnesiaiš, *bėt'me
lais, ligi pasirodo tam tikri ženklai. Aiškių šios 
ligos ženklų kaip ir nesama. . . .

Mažas kraujo pakilimas — keletos' milU 
metrų — visiškai neturi praktiškos reikšmės. 
Tai neskaitoma jokia liga. Visai kas kita, ka
da kraujo spaudimas ’ yra nenormaliai aukš
tas.

Kai širdis ar kiti organai palaipsniui pra- 
jdeda pavargti ir jau nebepajėgia tiksliai atlik
ti savo pareigų, tai tik tada žmogus pasijunta 
kitaip, negu anksčiau. Dažniausiai pasireiškia 
galvos svaiguliai, mažesnis ar didesnis pridu- 
simas bėgant ar sunkesnį darbą dirbant, pa
didėja širdies plakimo tempas ir šiaip jau pra
dedama justi bendras pavargimas. Neretai 
veidas pradeda raudonuoti, kojos į dienos pa
baigą patinsta, gi rytmetį, po gero poilsio, vėl 
atslūgsta, ligi kas rimtesnio neįvyksta. Taipgi, 
neretai asmuo pradeda lengvai ir sausai ko
sėti, ir jam esti sunkiau alsuoti be jokios įtar
tinos priežasties.

Šie ir kitokie ženklai dar ne būtinai gali 
rodyti esant aukštą kraujo -spaudimą. Panašūs 
ženklai. pasireiškia ir ryšium su kitais nesvei
kumas!, nieko bendra su šia liga neturinčiais.

Yra praktiška dažnai pasitikrinti kraujo 
spaudimą. Gydytojai, tikrindami sveikatą, vi
sados ištiria kraujo spaudimą, šitoks patikri
nimas yra būtinai kiekvienam reikalingas.

Aukšto kraujo spaudimo gydymas tik re
tais atsitikimais pavyksta, šiaip jau, norint iš
vengti galimų komplikacijų ir prailginti am
žių, kiekvienas toks ligonis, jei jį galima taip 
pavadinti, būtinai privalo žinoti tikrąją krau
jo spaudimo reikšmę, nes kitaip bet kada gali 
įvykti staigi tragedija. Taigi, toks asmuo turi 
būti ir savo rūšies gydytojas pats sau.

Visais šiais atsitikimais reikia žinoti, kad 
širdis visą laiką yrą „priversta sunkiau dirbti,' 
negu normaliai. Kaip sunkiai širdis dirba, tai 
pareina nuo kraujo spaudimo laipsnio pakili
mo. Juo jis aukštesnis, širdis tolygiai dirba 
sunkia, kas jau savaime jos pajėgumą grei-
čiau išnaudoja. Taigi, reikia taupyti širdies 
energiją, kad jos kuo ilgiausiai užtektų.

Yra vaistų, kurie kartais net žymiai nu
muša kraujo spaudimą, bet dažniausiai tai esti 
tik laikino pobūdžio dalykas. Tie vaistai yra
gana pavojingi ir todėl, be gydytojo žinios, jo 
priežiūros ir nurodymų, nesaugu juos vartoti. 
Paskutiniuoju laiku yra praktikuojama tam 
tikros nervų operacijos, bet kol kas pasekmės 
pasirodė nevienodos ir retai tik laikinės. Gal 
ateitis duos geresnių rezultatų.

Asmuo, turįs aukštą kraujo spaudimą, bū
tinai turi vengti sunkaus fizinio darbo. Jis 
taipgi neprivalo skubiai eiti ar bėgti. Jam bu

DR. A. PETRIKĄ VALANDOS:
9 — 12 ryte

(DANTŲ GYDYTOJAS) ’ 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

221 So. 4th Street Tel. EVergreen 7-6868
T . ' . — Į

. |. ------ - - . ----- "
DR. A. g. KASHLANSKY 

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

-- - - - - - - - - - - - - - Dr. S. Biežis
tų naudingiau gyventi pirmame aukšte vietoje 
trečio arba antro. Jis turi susilaikyti nuo ar
batos, kavos ir visokių kitų akstinančių gėri
mų. Maistas turi būti lengvas ir niekados jo 
neperdaug. Patartina druskoj kuo mažiausiai 
naudoti. Vengti visokių susijaudinimų, pykčio, 
susinervinimo ir rūpesčių, nes bet koks stai
gus susijaudinimas pakelia kraujo spaudimą 
dar aukščiau, kas priverčia jau taip sunkiai 
dirbančią širdį dirbti dar sunkiau.

■Asmuo, turįs vidutiniškai aukštą kraujo . 
spaudimą, neturi kristi į desperaciją, nelygi- 
nant jam viskas būtų beviltiškai užbaigta. Toks 
asmuo turi dar daug galimybių ilgai ir nau
dingai gyventi. Tačiau jis turi žinoti, kokio 
gyvenimo būdo jam reikia prisilaikyti.

Jis niekad neapsiriks, jei neskubės, nau
dosis poilsiu, kiek jam įmanoma. Tokie asme
nys būtinai turi 8-9 vai. į parą miegoti. Taip
gi reikalinga valandą kitą dienos metu pailsė
ti. Mat, .poilsio metu organizmo veikimas su
lėtėja o tuo ir širdis gauna progos pasilsėti. •

šios rūšies ligoniai dažnai privalo matytis 
su gydytoju. Bent sykį kas tris mėnesius.reikia 
pasitikrinti ne tik kraujo spaudimą’, bet ir šir
dies, kepenų, inkstų ir kt. organų reagavimą.

Panašūs pasitikrinimai turi lemiamos reikš
mės. Jeigu kartais, sakysime, konstatuojama 
neigiama kryptis, tai, laiku pastebėjus, gali
ma dar pasitaisyti, o jei teigiami rezultatai, — 
tai argi gali būti tada ligoniui didesnio džiaug
smo? , ,
CUKRAUS LIGA 0.

♦ ■

Ypatingai svar.bų vaidmenį žmogaus svei
katai .vaidina liaukos, kurių kiekviena atlieka 
savo specialias pareigas. Tegul tik viena ar. 
kita iš jų daugelio pašlyja, sveikata silpnėja, 
kartais net visiškai nebepataisima. Tam tik
ėtais atsitikimais tinkama dieta arba kitokie 
budi gali net gana sėkmingai pavaduoti liau
kos funkciją, bet ligi šiolei dar nevisais atsi
tikimais medicinos mokslas yra pajėgus tą 
spragą užpildyti.

Tai esti dėl dviejų priežasčių. 1. Nors liaukų 
fiziška sudėtis jau yra gana gerai suprasta, 
tačiau kai kurių jos funkcijos, veikimas, dar 
nėra žinomas. 2. Kodėl viena ar kita liauka, 
tarsi labai pavargusi, pradeda nebepajėgti tin
kamai veikti ir neretai net visiškai nustoja 

' veikti. ,
, Visa tai neabejotinai vėliau ar anksčiau 
medicinos mokslas turės išaiškinti.

Maisto virškinimas vyksta, harmoningai
veikiant liaukoms. Be jų toks virškinimas vi
siškai negalėtų įvykti. Jos nelyginant grandinę 
sudaro ir, tegul viena tik tos grandinės rinkė 
nutrūksta, suįra visas maisto virškinimas. 
Pakrikus vienos liaukos, vadinamos kasa, vei-
kimui, atsiranda taip vadinama cukraus liga.

Cukraus liga yra chroniška, ji orasideda 
lėtai ir trunka ne mėnesiais, bet metais. Ligo
nis kartais net per ilgą laiką nieko nejaučia. 
Dažniausiai jau ją pastebi, kai įvyksta kokia 
komplikacija. Cukraus liga, kaip kai kurios ki
ltos, pasireiškia savotiškumu, kuris dažnai pa
lengvina nustatyti diagnozą ir tuo pačiu gy
dymo eigą. šj ilga nėra apkrečiama.

DR. ANNA MESSING
Gydomoji kosmetika

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

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

r-———————

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.

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

b Virš Lexington .Avė. požeminio traukinio stoties. Lengva privažiuoti iš b 
( visur. Atskirt laukimo kambariai vyrams ir moteriai*.

BRETOCOL POWDERS ir SYR. BRETOCOL
Geriausi vaisiai nuo slogos ir kosulio.Bretocol Powders — 5 0 c. Syr Bre
tocol — 3 uncijos 50 c.. 8 unc ijos $1.00.

Brooklyno lietuviai kreipiasi i
A. D ONOFRIO’S PHARMACY

5 00 Grand St. (Lnion ave k.j Brooklyn. N. Y.
Užsisakant per paštą kreiptis: 2812 Cortelyou Rd., Brooklyn, N. Y.

LEONA’S BAR & RESTAURANT

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

EVergreen 4-9414

POVILANSKĮJ BARAS IR RESTORANAS
SALE ŠEIMYNINĖMS PRAMOGOMS 

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

r

ALBERTS01”KRAUTUVĖ
ALBERT ELICE, Sav. Įsteigta 1920 m.

Didžiausias įvairių baldų išpardavimas
Miegamųjų, ir gyvenamų kambarių baldai. Valgomųjų 

kambarių baldai ir kiti rakandai.

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

246-48-50-52-54-56 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y.
Telefonas EV. 7-mr

MALONI VIETA SUSITIKTI PO DARBO

RESTORANAS IR BARAS
ĮVAIRUS GERYMAI IR UŽKANDŽIAI

Savininkas — mūsų tautietis GEORGE RACHUN 
MORGAN AVE. ir HARRISON PLACE, BROOKLYN, N. Y. 

Telefonas: HY 7-9758

ALBRECHT & KOELBER
MĖSOS URMO PARDAVIMAS

197 NORTH 6th ST., BROOKLYN 11, N. Y. _ Į
EVergreen 8-6322 ‘ i;

nuolatinę JAV ir Kanados lie
tuvių sportinę vadovybę ir ap
tarti tolesnes sportinio judėji
mo gaires.

Klubų atstovai yra dvejopi: 
visuotinio klubo narių susirin
kimo rinkti ir klubo valdybos 
skirti. Klubų susirinkimai ren
ka po vieną atstovą nuo 25 re
gistruotų narių, o klubo valdy
ba savo ruožtu dar skiria po 
vieną atstovą nuo 50 narių. Į 
valdybos skiriamus atstovus 
turį įeiti kįubo pirmininkas ar 
jį atstovauti įgaliotas asmuo. 
Nepilni 25 ar 50 narių laikomi 
pilnais (pvz., 82 narių klubas 
turi teisę siųsti 4 rinktus ir 
skirtus atstovus).

Sporto darbuotojų kategori- 
jon įeina: veikėjai, aktyvūs ir 
veteranai sportininkai, kūno 
kultūros mokytojai, sporto ins
truktoriai bei treneriai, sporto 
koręspondentai ir rėmėjai.

Rinktuosius ir skirtuosius 
klubų atstovus registruoj a pa
tys klubai. Sporto darbuotojai 
registruojasi asmeniškai ar per 
klubus, kuriems jie priklauso. 
Registruoti dalyviai bus išsa-

čių santykį 84-18, gi Brooklyno 
Wanderers iš 15 r. yra surinkę 
11 tšk. ir įvarčių 37-40 (lente
lėj užima 8-tą vietą).

Lietuvių SK rezervinė ko
manda taip“ pat turi pirmeny
bių rungtynes su Eintracht A. 
Vieta — Eintracht Oval, Asto
ria. Pradžia — 1:15 vai.
REZERVINIŲ PIRMENYBĖS

Lietuvių SK rezervinė vie
nuolikė dalyvauja DAFB lygos 
kl. rezervinių pirmenybėse, šio 
se pirmenybėse žaidžia 11 ko
mandų. Padėtis: 1. Schwaben 
SC 12 r., 21 tšk., 59-15 įv., 2. 
Minerva SC 14 r., 21 tšk., 36-11 
įv., 3. Eintracht A 10 r., 18 tšk., 
30-6 įv., 4. Sportfreunde Pas
saic 14 r., 17 tšk., 38-24 įv., 5. 
Kollsman SC 14 r., 17 tšk., 38- 
27 įv., 6. Magyar 13 r., 14 tšk., 
36-24 įv., 7. Lietuvių SK 13 r., 
10 tšk., 31-34 įv., 8. GAAC 13 r., 
10 tšk., 30-37, 9. White Plains 
12 r., 5 tšk., 12-48 įv., 10. West 
New York 11 r., 4 tšk., 14-47 įv., 
11. Calabria New Rochille 14 r., 
3 tšk., 12-63 įv.
APIE JAPONUS

STEAMBOAT INN
ALMA KASMOČIUS, Vedėja

ĮVAIRŪS GĖRIMAI, PIRMOS RŪŠIES MAISTAS 
Salė šokiams, susirinkimams, vestuvėms ir 

kitokiems pobūviams.
Didelis ir gražus daržas piknikams bei išvažiavimams.

89-91 Steamboat Rd., Great Neck, L. I.
TELEFONAI:

Great Neck 2-1546 Great Neck 2-3389
(Biznio) (Rcz.)

SCHOLES BAKING, Inc.
LIETUVIŠKA DUONA—GERIAUSIA DUONĄ 

LUKAS, vedėjas
•paw Mes kepame visokias duonas

Į įir pyragus vestuvėms, krikš- 
^$£4 tynoms, gimtadieniams ir kito-

kioms iškilmėms. Visus užsa- 
kymus mes išpildome koge- 
riausiai. 7

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

miai informuoti - ir per suva
žiavimą bus aprūpinti nakvy
nėmis-bei maistu.

Registruojamasi ir informa
cijos gaunamos adresu: Algir
das Bielskus, 770 E. 91st St.» 
Cleveland 8, Ohio. USA.
SPORTININKŲ 
REGISTRACIJA

Visi lietuvių sporto klubai, 
atskiros komandos, pavieniai 
sportininkai (nepriklausą klu-

Sportininkų sluoksniuose tru 
pūtį su nuostaba aptariamos 
neseniai Bombėjuj įvykusios 
pasaulio stalo teniso pirmeny
bės, kur daugį titulų sugriebė 
japonai ir japonės. Bent iki 
šiol buvo mažai žinoma, kad 
Tekančios saulės krašte stalo 
tenisas būtų pasiekęs tokios 
klasės. Neseniai iš Tokyo grį
žęs New Yorko sportininkas 
-Vytautas—Milukas—pasakoja,

Telefonas: EVergreen 7-7411 
KLEEN KOL GOAL GO.

LISAUSKO ANGLIŲ KOMPANIJA
- Anglys, Coke ir Aliejus

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

65-43 Grand Ave., TWining 4-8087 Maspeth, N. Y.
Telefonuoti po S vai. vakarsi^^ > .z

- --------------------------------------- --------- - ---- ----- -------------—---- 
i Jau 10 metų, kai visi klauso--------------------------------- !

“LIETUVOS ATSIMINIMŲ” 
radijo valandų,

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

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

WINTER GARDEN TAVERN, >"c- ii 7 * ' w4 VYTAUTAS BELECKAS, savininkas ?
5 • t!X BARAS, RESTORANAS, DIDELĖ SALĖ SUSIRINKIMAMS g 
| VESTUVĖMS IR KITOKIOMS PUOTOMS gI VISI KVIEČIAMI ATSILANKYTI |
g 1883 MADISON STREET, BROOKLYN 27, N. Y. § X # X
g (Prie Forest Ave. stoties) (RIDGEWOOD) g
| Tel: EV. 2-9586 g

LIETUVIŲ RADIJO PROGRAMA
JUOZAS GINKUS, VEDĖJAS 

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

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

8015 JAMAICA

Virginia 9-3112

Matthew Mažeika
Gėlės priistatomos į bet kurią! 

pasaulio vietą.
WOODHAVEN 21, N. Y.

i
(Skersai nuo Haven teatro)'

Lietuviai advokatai
ST. BREDIS, JR. 

197 Havemeyer Street, 
BROOKLYN 11. N. Y. 

EVergreen 7-9 394

w.m. j. Crake 
(DRAGŪNAS) 

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

JAmaica 3-7722

ALFRED J. WENTZ 
225 S. 4th Street, 

BROOKLYN H, N. Y. 
EVergreen <7-8067

ANTHONY J. WESLAN 
(VIŽLANSKAS) 

16 Court Street, 
' BROOKLYN. N. Y. 

•MAin 5-1260

W. J. DOWNER ■ 
Pirmas lietuvis vaistinin

kas Amerikoje.
229 BEDFORD AVE., 

_ Brooklyn 11, N.

j------------------------- -------------------------------------------

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 _

bams ar komandoms) ir spor
to darbuotojai, esantieji Ryti
nėse valstybėse (New Yorkas, 
Maine, New Hampshire, Mas- 
sachusets, Rhode Island, Conn
ecticut, New Jersey, Pennsyl
vania^ Maryland, -- -Delaware, _ 
West Virginia, Virginia) prašo
mi iki 1952 m. balandžio 1 d. 
pranešti savo adresus. Rašyti: 
A. Vakselis, 85-09, 88th<5treet, 
Woodhaven, L. I., N. Y.

ši registracija yra grynai in
formacinio pobūdžio, tikslu su
žinoti ar Rytinėse valstybėse 
yra pakankamai lietuvių spor
to klubų, kuriuos būtų galima 
apjungti į bendrą Lietuvių 
Sporto Sąjunga. Apie klubus 
informuoti nebūtinai turi val
dyba — tai gali padaryti kiek
vienas sportininkas.
TRYS MEISTERIAI

Vasario 29 d. baigtos 1952 m. 
New Yorko lietuvių šachmatų 
pirmenybės Paskutiniame rate 
4š anksčiau laikomi favoritais 
Galmin-as ir Šukys savo parti
jas pralaimėjo ir prie jų taš
kais prisiįrė Trojanas. Tuo bū
du, 1-2-3 vietas teko pasida
linti, nes visi trys surinko po 8 
tšk. Baigminės partijos: Tro
janas — MUukas’1-0, Milčius 
— Krinickas 1-0, Staknys — 
Šukys 1-0, Merkevičius — Gal- 
minas 1-0, Vilpišauskas — Vol
skis 1-0.

Lentelė: 1-2-3. Galminas, Šu
kys, Trojanas — po 8 tšk., 4. 
Merkevičius 7,5 tšk., 5, Staknys 

"1 tšk., 6. Vilpišauskas 6,5 tšk., 
7. Milčius 6 tšk., 8. V. Milukas, 
5,5 tšk., 9. Krinickas 3,5 tšk., 9. 
Krinickas 3,5 tšk., 10. Volskis 3 
tšk., 11. Dėdinas 2 tšk., 12. 
Kundrotas 1 tšk. (visi iš 11 par 
tijų).

Iš pirmaujančių trejetuko 
Galminas yra pralaimėjęs Mer 
kevičiui, Vilpišauskui, Milukui, 
Šukys — Galminui, Merkevi
čiui, Stakniui, Trojanas —Gal
minui, * Šukiui, Merkevičiui. 
Kaip matyti, Merkevičius yra 
parklupdęs visus tris pirmū
nus ir taškų netekęs tik prieš 
kitus, «lentelėj kukliau įsi
spraudusius šachmatininkus.

Pirmutiniesiems yra paskir
ta dovanų, kurios bus įteiktos 
kovo 14 d. 7 vai. LAK patalpo
se, o tuoj po to LAK šachma
tininkų komanda vyksta drau
giškų rungtynių su Brooklyno 
Chess Club. LAK atstovaus 
pirmieji aštuoni iš pirmenybių, 
be to, Škėma ir Paškevičius 
(bus žaidžiama prie 10 lentų).
SEKMADIĘN6 FUTBOLAS

Kovo 9 d. Lietuvių SK vie
nuolikė žaidžia DAFB lygos kl.

jog Japonijoj stalo tenisas yra 
labai populiarus, ypatingą,! a- 
kademinės jaunuomenės tar
pe. Japonai yra puikus .'kirti
kai. Rungtynėse taškai papras
tai skaičiuojami ne iki 21, kaip 
.kitur fprąsta, bet tik iki li
kos. Tik tarpvalstybėse ar tarp 
tautinėse rungtynėse yra žai
džiama iki 21 taško.

Gydymas be vaistų ir operacijų

Albert Scolnick
CHIROPRACTOR

1039 Brighton Beach Ave.
Oceana Theatre Bldg.

Tues.. Thurs 9:30 A. M. - 5 P M.
6-8 P. M. Sat. 9:30 A. M. 5 P.M. 

NIGHTINGALE 8-1500
385 Parkside Avenue

Bet. Flatbush & Bedford A ves. _ 
Mond.. Wed. B Fri.

1-4 P. iM. 7-9 P. M.
INgersoll 2-84 90

MAISTAS
QUALITY MEAT MARKET 

Pirmos rūšies mėsa.
-Priimami užsakymai vesp 

tuvėms ir kitokioms 
puotoms.

Savininkai:
Ch. Shimanskas, 

Ch. Mitchell
483 GRAND STREET, 

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

DAvenport 6-0259

RALPH KKVCII 
FOTOGRAFAS

E
G5-23 Grand Avenue 

Maspeth, N. Y.

• JOSEPH VASTUNAS
! Real Estate & Insurance

J Paskolas namams
[ 1008 Gates Avenue

Brooklyn, N. Y. 
GLenmore 5-7285 .

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.

PHILIP BENDER
AVALINĖS KRAUTUVĖ

O ■ .

Mūsų krautuvėje galima gauti batį, 
tinkamų visiems keturiems metų sezonams. 

Lietuviams ypač gerai žinoma -
mūsų avalinės kokybe. A -t

245-247 GRAND ST., BROOKLY^, N. Y.
Telefonas: E V. 7-2043 /

SUTVARKOMI BIZNIO TAKSAI
Mes sutvarkome įvairių rūšių bei jurisdikcijų taksus: fe- 
deralinius, valstybinius, municipalinius Jungtinėse Valsty
bėse ir užsienyje.
Adv. St. P. Zubavičius, kuris turi teisės praktikuoti bet 
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.

STANLEY P. ZUBAWICZ (Zubavičius)
111 Ąinslie Street, Brooklyn 11, N. Y.

Telefonas: E V. 4-3049

DeKALB TAVERN
VYNAS, LIKERIAI, ALUS

A. SINUS, sav.
352 Onderdonk Avenue

Brooklyn, N. Y.

JONAS PATAŠIUS 1 
žiedai, laikrodžiai, jų tai-!Į 

s symas, kosmetika ir 
religiniai dalykai. 

307 GRAND STREET
? . Brooklyn, N. Y. J 
4— ----------------- -—

Paminklai
J0S BERMEL INC-’ •' 

H. ALTHOFF, Pres. >
PAVYZDŽIAI IR ĮSTAIGA

PRIEŠAIS NAUJUS VARTUS Į *ŠV. JONO KAPINES
Kampe Metropolitan ir 8-th Street (Dry Harbor Road)

* MIDDLE VILLAGE. QUEENS COUNTY. N. Y.
Tel. DAvenport 6-2393 DAvenport 6-2633

LA1D0TUVIU DIREKTORIAI
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, ALB. BALTRŪNAS-BALTON, 

Direktorius Reikalų Vedėjas
660 GRAND STREET, BROOKLYN, N. Y.
Tel STagg 2-5043 NOTARY PUBLIC

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

GENERAL INSURANCE AGEJNT ____
54-41 — 72nd Street, “ Maspeth, L. L, N. Y.
NOTARY ' PUBLIC. * Tel. NEwton 9-4464

SHAUNS FUNERAL HOME
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

W. SHALINS, Jr. J. B. SHAUNS
84-02 Jamaica Avenue, Woodhaven, N. Y.
Tel. Virginia 7-4499 Koplyčia Laidotuvėms

ROGERS FUNERAL HOME
P. RADZEVIČIUS, Direktorius 

Telefonas, STagg 2-4409
Koplyčia Laidotovėms NOTARĄ PUBLIC

Visi šie laidotuvių direktoriai išnuomoja 
automobilius įvairiems reikalams

ALLIANCE CRYSTAL COCTAIL BAR
Kazys ir Alvina Buividai

Vienas iš gražiausių kabaretų mieste. Geriausios 
rūšies maistas, Įvairiausi gėrimai

DU ORKESTRAI, “FLOOR SHOW” IR ŠOKIAI 
Vakarais muzika prie baro.

80 ST. MARKS PLACE NEW YORK, N. Y.
... (8th St. ir 1st Avenue) GRamercy 7-9765

WAGNER THEATER
KASDIEN DVI FILMOS VOKIEČIŲ KALBA 

PASAULINĖ KRONIKA
JAUKI KINO TEATRO SALĖ _

Filmos keičiamos penktadieniais visai savaitei
110 WYCKOFF AVE., BROOKLYN, N. Y.
Kasa atidaryta 1 vai. kasdien. Tel. HE 2 26 1 3

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

Z

tappiellokrautuvėje!! |
Galite gauti radijo bei televizijos aparatų, saldy-

i
tuvų, skalbimo mašinų, dulkių siurblių, prosų ra-

—šomųjų mašinėlių, dujomis bei aliejumi kurena- 
e mų krosnių (gas ranges), lovų, stalų ir kitokių na

mų apyvokos dalykų.
Jau 36 metai, kai Cappiello sąžiningai tarnauja visiems 

savo klijentams.
Visi Brooklyno ir apylinkės lietuviai perka Cappiello 
krautuvėje.

: Cappiello krautuvėje gaunamos lietuviškos plokštelės, s

, CAPPIELLO KRAUTUVĖ
706 GRAND ST., BROOKLYN 11, N. Y.

EVergreen 8-7848
- ----------------------------------------- --- _■ ..------------------------------------------------------------------------------ ___j

NAUJAI ATIDARYTAS

JULIUS’ RESTAURANT 
JULIUS DAUGMAUDIS, 

Savininkas

ĮVAIRŪS GĖRIMAI. PIRMOS RŪŠIES MAISTAS 
273 GRAND STREET, BROOKLYN 11, N. Y.

EVergreen 4-9533.

1 ROEBLING SUPPLY Co?
I. FISHMAN

Mes taisome viską, kas priklauso 
gaso pečiams. Parduodame naujus 
geso pečius žemomis k-ainomis.

Patarnavimas gar/ntuotas.
244 ROEBLING SI 1REET, 

BROOKLYN H. N. Y.
Telefonai; EV. 7-5633 

UL. 5-0083
V-------------------- ------ - ------- -J

r--------------------- -— ----------- -
A. ANDRIUŠKEVIČIUS

Laikrodininkas. e
Taisomi laikrodžiai, parduo 
darni laikrodžiai, žiedai 
apyrankiai auskarai ir t.t.

485 GRAND STREET
* Brooklyn 11, N. Y.
w/

D E G T I N ĖS
K R A-U T U V £

(Ray’s Liquor Store)
Didelis įvairių rūšių degtinės 

ir vyno pasirinkimas.
Juozas ir Izabelė Misiūnai,

Savininkai
103-55 LEFFERTS BLVD. 

RISHMOND HILL, N. Y.
Virginia 3-3544

S. A. Chernoff, M. D
Kraujo ir Odos ligos 

223 SECOND AVENUE, 
Room 14 . t.

Tel. GR. 7-7697 
v---------------------------------------- i____ >

A J A R Ų ŠAKN Y S
__ A j arų šaknys gelb-

šti nuo vidurių už- 
jRi [kietėjimo, v gerai 

veikia skilvį, pa- 
deda pašalinti 

SO NSį/ dieglius, nereika-
\ \ lingus pilvo ga

lo) ’ žus, paskatina ne
veikliuosius kūno organus ir 
taip pat naudinga mažakrau- 
jams. Mokslininkai sako, kad 
a j arų šaknys turi šių minera
lų: sulfuro, fosforo ir potasl- 
jaus. Visi šie mineralai reika
lingi žmogaus organizmui. A- 
jarus galima gerti kaip arbatą, 
taip pat naudinga juos kram
tyti ir seiles ryti. Ajarų šaknys 
$2.50 svaras. Mažiau perkantį 
6 uncijos už $1.00.

ALEXANDER’S CO,
414 West Broadway 

South Boston 27. Maw

JOHN’S TAVERN)
JOHN SAUKUS, Sav. 

217 Avenue B 
Bayonne, N. J.

Tel.: 3-4136 ’ j .
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Neleiskime žūti

& GRILL

Lietuviška Užeiga, kur visi myli užeiti.

MĖSOS KRAUTUVĖ

I

re- 
at- 
pas

Alb. Puskepalaitis, Mažosios
Lietuvos veikėjas, Keleivio 
daktorius, šiomis dienomis 
vykęs iš Europos, apsistojo 

ių.

Telefonas: EVergreen 4-8934

PARAMOUNT

Fi

AewYbrkas ir Apylinkė j
Jau padėti pamatai 
Lietuvių Kultūros na
mams New Yorke

Albertas Gasjs, Vienybės 
skaitytojo J. K. Gasio sūnus, 
baigia studijuoti Temple Uni
versitete politinius mokslus.

Prof Puzinas iš Kalifornijos 
vyksta į New Yorką ir šį sek

madieni 12 vai. Lituanistikos 
seminare (Apreiškimo parąp. 
i a įėję) skaitys įdomią paskai-

raziui, Metropolitan 
Operos dainininkui, vasario 29 ' 
d. žmona padovanojo dukrelę.

S. Mitchell sugrįžo iš saulė
tos Floridos, kur praleido gra
žiai 6 savaites atostogų.

P. Juška, studijuojąs Colum
bia universitete, daug dirba 
prie Pabaltijo spaudos parodos 
ruošimo to universiteto biblio
tekoje.

M. Satkevičius, prityręs spau 
dos fotografas ir filmuotojas, 
neseniai atvykęs iš . Europos, 
kuris Vienybės koncerte pada
rė gražių nuotraukų, buvo nu
vykęs aplankyti pažįstamus į 
Chicagą, sugrįžo į New Yorką 
ir čia žada pastoviai savo pro
fesijoje įsikurti.

Alb- Kudirka, plaukiojus A- 
merikos laivais, ilgesniam lai
kui buvo sustojęs New Yorke ir 
aplankė Vienybės įstaigą.

Sal. Norkeliūnaitė redaguo
ja Didžiojo New Yorko lietuvių 
veikėjų knygą, kuri apims tiek 
senosios, tiek naujosios lietu
vių emigracijos darbuotojus.

L. Stilsonaitė-šateika, turin
tį Brooklyne. muzikos studiją, 
kovo 30 d. ruošia savo mokinių 
koncertą, Hotel Statler salėje, 
New Yorke.

Jurgis Savickis, su “Raudo
nais Bateliais,” ir Pulgis And
riušis, su “Sudiev, Kvietkeli!”, 
smarkiai lenktyniuoja dėl lite
ratūrinės .prerijos. Kol kas 
juodu vienodai stovi priešaky. 
Per kelis žingsnius, neatsitik
damas ,seka Vyt. Alantas su 
“Pragaro Pošvaistėmis”.

Bob Eberly pagarsėjęs daini
ninkas, šeštadienį vakare dai
nuos Buividų svetainėje — 
Alliance Crystal Cocktail Bar. 
Be to, čia kiekvieną vakarą pro 
gramoje dalyvauja Carmen 

' Rios su trio. /
PROTESTANTŲ ŽINIAI

Kovo mėn. 9 d. 4 vai. p. p. šv. 
Jono Ev. Liuteronų bažnyčioje, 
197 Maujer St., Brooklyne, į- 
vyks lietuvių evangelikų pa
maldos, kuriose bus paminėta 
Ministerio dr. D. Zauniaus Ir 
jo sūnaus mirties sukaktys. Po 
pamaldų bus bendra kavutė, 
kurios metu V. Sidzikauskas 
padarys pranešimą.

Visi protestantai, prijaučian 
tieji ir Min. Zauniaus draugai, 
bej artimieji, kviečiami daly
vauti pamaldose ir kavutėje.

N. °Y. Lietuvių ProtesĮantų 
Para p. Taryba ir kunigas.

RUOŠIASI PIKETUOTI
Lietuviai patrijotai ruošiasi 

piketuoti Laisvės statomą kovo 
16 d. operą Rigoletto. Smul
kiau apie šį piketą organizato
riai žada pranešti vėliau.

tuo 
to- 
lie- 
Su-ž" di n i iu- irengimu.

1,450 dol., kurie sudaro 
pamatus būsimiems na-

Lietuvos Skautų Brolijos Vy
riausiu skautininku trim ket
virčiais balsų išrinktas vyr. 
sktn. prof. St. Kairys iš Toron
te, Kanadoje. Kandidatu liko 
vyr. sktn. P. Jurgela iš Union
dale, N. N.

V. S. pavaduotoju išrinktas 
vyr. sktn. VI. Šarūnas iš Toron
to. LSB Garbės Gynėju —Kęs
tutis Grigaitis iš Toronto.

Pasaulio Lietuvių Skautų Są 
jungos Tarybon nariais išrink
ti: V. Čepas —JAV, A. Krausas 
— Australija, V. Skrinkas — 
Kanada. P. Neniškis—Venecu- 
ela. Tarybon rinkti buvo pasiū
lyti 34 skautininkai iš visų 
kraštų, kur veikia lietuviai 
skautai.

Iš SKAUTU VEIKLOS Jie dalyvaus

r
ŽODŽIO IR DAINOS VAKARAS

Dalyvauja literatūros ir scenos milžinai:

ANTANAS

GUSTAITIS
HENRIKAS

PRAMOGOS IR
SUSIRINKIMAI

Kovo mėn. 8 d. 5 vai. vakare, 
Angelų Karalienės parapijos 
salėje, kamp. So. 4th ir Roeb
ling St., Brooklyn, N. Y. įvyks
ta metinis lietuvių dantų gydy
tojų visuotinas susirinkimas, 
darbdavėje: valdybos rinki
mai ir kt. Po susirinkimo arba
tėlė.

BERNARDAS

BRAZDŽIONIS

B. Brazdžionis 
laukiamame li-

Praėjusj sekmadieni Angelų 
Karalienės parapijos salėje į- 
vyko Lietuvių Kultūros Centro 
namams statyti New Yorke rė
mėjų susirinkimas. Kalbėjo 
dail. V. K. Jonynas, X. Strums- 

*kis, V. Jankauskas ir kt., aiš
kiai pasisakydami už tokių 
kultūros centro namu statymą.

Ypač labai gražiai, visus su
jaudinęs, kalbėjo dail. V. K. 
Jonynas, jog susirinkusieji 
jau pat pasisiūlė aukoti 
kių namų, kurie būtų visų 
tuvių 
rinkta 
rimtus 
mams.

Jei tokiu keliu bus einama, 
tai nebus sunku svajonę pa
versti realybe. Nejaugi newyor- 
kiečiai yra blogesni ir pasiro
dys menkesniais už kitas kolo
nijas, kuriose jau yra įsteigti 
panašūs kultūros centro na
mai?'

Į valdybą išrinkti: Stasys 
Gudas, Vincas Jankauskas, Vyt. 
K. Jonynas, Br. Kulys, Domas 
Penimas, Anicetas Simutis ir 
Xaveras Strumskis.

Plečiantis darbui, valdyba 
galės būti praplėsta dar 5 nau
jais naciais, kuriuos išrinks ki
tas visuotinas susirinkimas.

Gražus buvusiu 
studentų pavyzdys

Brooklyne buvo susirinkę į 
pobūvį keliolika Insbruko Uni
versitete, Austrijoje, studija
vusių ir mokslūs baigusių lie
tuvių. Kadangi Insbruko lietu
vių studentų sambūrio “Lith
uania” apėmė visus lietuvius 
studentus be pasaulėžiūrinių 
skirtumų, tai dabar, išemigra
vus i įvairius kraštus, nariai 
jaučia senus draugystės ryšius 
ar juos stengiasi atnaujinti.

Insbruko Universitete gavo 
daktarato laipsnius 32 lietu
viai, kurių didžioji dalis v atsi
kėlė j JAV ir Kanadą. Beveik 
visi baigusiųjų._buvo Balfo sti
pendininkai. Todėl susirinku
sieji į pobūvį iškėlė sumanymą 
parinkti aukų tarp buv. savo 
narių ir jas įteikti Balfui, kad 
pastarasis galėtų šelpti Euro
poj e likusį jaunimą. Aukoms 
rinkti ir ryšiams tarp buv. na
rių ' palaikyti išrinkta komisi
ja iš: dr. J. Buzdeikos, dr. S. 
K. Balio ir J. Vaičiulaitienės.

kultūrinėms vertybėms
Dažnuose namuose yra iš se

no užsilikusių vertingų, Ameri
koje ar Lietuvoje spausdintų, 
knygų. Pasitaiko, kad tokios 
knygos dulksta kur nors rū
siuose arba net išmestos ar par 
duodamos kaip senas ir nerei
kalingas popierius. Tokiu būdu 
žūva dažnai vertingos knygos. 
Gabijos knygynas, įsikūręs nau 
jose ir erdviose patalpose, pra
plečia antikvarinių knygų sky
rių ir mielai superka senas ir 
vartotas knygas, tiek pavieniui, 
tiek ištisomis bibliotekomis. 
Todėl, ypatingai seniau Ameri
koje gyvenantieji, lietuviai, ku 
rie turi senų knygų, prašomi 
kreiptis į Gabijos knygyną, 
335 Union Avė., Brooklyne, Te
lefonas‘EV. 8-6163.

STANLEY MISIŪNAS IR SŪNUS EDUARDAS MISIŪNAS 
SAVININKAI

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

prekės turi gerą vardą.

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

A. Gustaitis ir 
dalyvaus seniai 
teratūres ir damos vakare, ku
rį ruošia žurnalas Gabija, sek- 
madien., kovo 9 d. 4 vai. p. p. 
Apreiškimo parapijos salėje. 
Brooklyne.

Be jų, programoje dar daly
vaus žinomas aktorius Henri
kas Kačinskas ir Aitvarų kvar
tetas.

e.

Kovo 9 d. 1 vai. po pietų Ap
reiškimo Parapijos salėje, B’k- 
lyne, įvyks šv. Kazimiero die
nos proga iškilfninga skautų 
sueiga, su įdomia programa, į 
kurią kviečiami atsilankyti vi
si skautų bičiuliai. KAČINSKAS

100 dol. US Saving

Bostone Nepriklausomybės 
Šventės proga skautai gavo do
vanų
Bond — iš John Tuinila, kuris
jau 50-tuosius metus gyvena 
Amerikoj.

Iškilmingos sueigos metu da
lyvavo arti 100 Bostono skau
tų ir dar tiek svečių. Ypatinga 
sueigoje nuotaiką sukėlė Lietu
vos valstybės vėliava, kuri savu 
laiku plevėsavo Kauno Karo 
Muziejaus bokšte, o šiuo metu 
yra skautų globoje, Bostone. 
Tautos Fondui Bostono skau
tai per vietos ALTa paaukojo 
$21.38. < R. K.

Kovo 14 d., penktadienį, 8 
vai. vakaro, Povilanskienės sve 
tainėje, 158 Grand St., Brook
lyne, šaukiamas New Yorko ir 
apylinkės Mažosios Lietuvos 
Bičiulių draugijos susirinki
mas.

Bus renkama pastovi valdy
ba.

Kovo 9 d., sekmadienį, 4 vai. 
popiet Apreiškimo parapijos sa 
Įėję Brooklyne įvyksta seniai 
visų laukiamas literatūros ir 
dainos vakaras. Čia bus puiki 
proga Išgirsti Henriką Kačins
ką, Bernardą Brazdžionį ir An- , 
taną Gustaitį. Aitvarų kvarte
tas maloniai -nuteiks savo nuo
taikingomis dainomis. Bilietai 
gaunami Gabijos knygyne, 335 
Union Ave., tel. EV. 8-6163.

KVARTETAS

AITVARAI
Kovo 9 d., sekmadienį, 4 vaL p. p.

APREIŠKIMO PARAPIJOS SALĖJE
No 5th ir Havemeyer St., Brooklyne

Rengia literatūros žurnalas GABIJA

Kovo
BALFo
Grand
BALFo 
dis.

8 d. 1 vai. po pietų 
centro raštinėje, 105 
St., Brooklyne, įvyks 
centro valdybos posė-

Kovo 16 d. 5 vai. p. p. Ap
reiškimo parapijos salėje, Sce
nos Darbuotojų Sąjunga ren
gia koncertą. Programoje daly
vauja operos, dramos ir bale
to artistai ir Aitvarų kvarte
tas. Pelnas
sergančiam operos solistui V. 
Ivanauskui pagelbėti.

SAVINGS ACCOUNTS CORDIALLY 
INVITED

skiriamas sunkiai
On Regular Savings Accounts 

Interest starts from the first of every 
month on sums from $25. to $10,000.

PARDUODAMAS gražiai įreng
tas namas dėl 2 šeimynų, su 2 
garadžiais, alyvos apšildymu, 
švarus bąsementas su įtaisy
mais, 118-08 Sutter Ave., So. 
Ozone Park, Kreipkitės tuo pa
čiu adresu (2)

PERLEIDŽIAMAS keturių '-kam 
barių butas su naujais baldais 
ir visais įtaisymais. Prašoma 
kreiptis šiuo adresu: J. Lukas, 
29 S. 3rd St., Brooklyn, N. Y. 
(antrame aukšte).

Jokūbo Stuko vadovaujamas 
lietuviškas radijas, Rūtos kul
tūros organizacijai talkinin
kaujant, šį pavasarį ruošia du 
didžiulius koncertus. Pirmasis 
New Jersey lietuviams įvyks ba 
landžio 27 d., sekmadienį, 4 v. 
po pietų, Lietuvių Laisvės- Sa
lėje, Elizabeth, N. J. .

S

i-'

THE

April 5, 
from the 
of a

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 BANK
135 Broadway at Bedford Ave., 539 Eastern Parkway 

at Nostrand Ave. Brooklyn, N. Y.
YOUR DEPOSITS IN THIS BANK ARE FULLY 

INSURĖb UP TO $10.000/ ' 
Member Federal Deposit Insurance CorporationS E KMA1),. B A L A M)Ž 10 1952

5:30 valandą po pietų

DAINAVOS ANSAMBLIO
KONCERTAS
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:

Menocentras
LIETUVIŲ ARTISTŲ ATSTOVYBĖ

605 Carnegie Hall, New York 19, N. Y.

Pavieniai ir su šeimom, ir svečiai būsite maloniai aptarnauti

rtuoti konjakai — Užkandžiai — Televizija — Muzika — Sportas

502 GRAND ST., kampas Union Ave. BROOKLYN, N. Y.

: MIČIULIO RŪBŲ KRAUTUVĖJE

T

Pasinaudokite šia proga
DABAR jums siūloma tikrai žemomis kaino
mis Įvairiausių baldų — stalų, kėdžių, spintų 
sofų, lovų, matracų ir 1.1.

PATS DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS F

L

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

FURM KO. Ine
(Prieš Republic teatrą)

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

Fasolino Memorials
Fank Fasolino, Sr., 
Ernest Fasolino, 

GAUNAMI ĮVAIRIAUSIO 
MAUZOLIEJAI

Savininkas
Biznio vedėjas.

STILIAUS PAMINKLAI, 
IR STATULOS.

Fasolino Memorial firma, kuri stato paminklus, Calvary, 
Mt. St. Mary ir visose kitose Long Island kapinėse, lietu
viams yra žinoma daugiau, kaip 40 metų.

Darbas atliekalnas artistiškai, sąžinin
gai ir prieinamomis kainomis:

Pasirinkimas neribotas. Tik reikia aplankyti Fasolbto 
Memorials paminklų parodas...
DIRBTUVĖ IR PARODA:

79-12 METROPOLITAN AVE., MIDDLE VILLAGE, L. L 
Paminklų paroda:

66-86 80th STREET, MIDDLE VILLAGE, L. L

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 A 
pasirinkimą. Nueikite persitikrinti!

E. P. MITCHELL CO
Manufactures of

FINE CLOTHES FOR MEN

1245 BROADWAY BROOKLYN 21, N.
GL 5-2246

J

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

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

FASOLINO MEMORIALS
(PRIEŠ PAT ŠVENTO JONO KAPŲ VARTUS)

DAvenport 6-1282




