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DABAR
Žmonės ir draugijos
Garsūs savo klubais
Dviejų rūšių barai 

*■ Naujakuriai, jų talka
JUOZAS TYSLIAVA

žmonės sensta, bet jų įkur
tos įstaigos bei draugijos atsi
naujina.

Tai ypač žymu S. Bostone, 
kur Lietuvių Piliečių Draugija 
pagrįstai gali didžiuotis, turė
dama didžiausius namus lietu
viškoje Amerikoje.

Tai čia, šioje S. Bostono Lie
tuvių Klubo auditorijoje, pra
eitą sekmadienį man teko da
lyvauti trijų to klubo veikėjų, 
Juozo Lėkio, Stasio Mockaus ir 
Adolfo Namaksio pagerbimo 
bankiete.

Pasitraukdami iš “pareigūnų 
eilių,” kaip bankieto progra
moje pasakyta, Namaksis, 
Mockus ir Lekys, berods, taip 
pat gali didžiuotis, palikdami 
jaunajai kartai tokius namus, 
toki židinį.

Aplamai, Naujosios Anglijos 
lietuviai yra garsūs savo klu
bais. ' -

-■ • * ■ . .

Praeitą šeštadienį man teko 
kalbėt] Sandaros klubo salėje 
Brocktone.

Brocktono lietuviai, kaip ži
noma, gyvena savo' “kaimely
je,” kuris vadinamas Montello.

Įsivaizduokite, kad čia, šia
me “kaimelyje“, vienos cigare - 
tės surūkymo laikotarpyje, jus 
galite aplankyti net penkis 
lietuvių klubus...

Visi tie klubai greta vienas 
kito ir visi jie, kaip sakoma, 
“daro didelį biznį”.

Kiek tie klubai rūpinasi kul
tūriniais reikalais, tai jau ki
tas klausimas, kuriam išaiš-
kinti, reikėtų parašyti atskirą 
straipsnį.

Tiesa, kad lietuviai savo klu
bų negalėtų išlaikyti be barų, 
kur alus ir degtinė teka gana 
srauniais upeliais.

Berods, šios priemonės neat
sisako ir mūsų parapijų žmo
nės.

Blogiau yra su tais žmonė
mis, kuriems baras jau ne 
priemonė, bet tikslas...

Jie nesupranta? arba nenori 
suprasti, kad, be alaus ir deg
tinės baro, dar yra kultūrinio 
darbo baras, kuris pats nebėga 
— reikia jį pavaryti.

Kaip ten bebūtų, bet tos, pa
lyginti nedidelės Naujosios 
Anglijos lietuvių kolonijos šiuo 
atveju yra pralenkusios New 
Yorko lietuvius.

Šiuo atveju New Yorko lie
tuviams ir iš tolo neprilygti 
bostoniečiams.
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Kalbant apie Bostono lietu
vius, reikia pasakyti, kad ši 
kolonija itin turtinga jauno
sios kartos veikėjais.

Pavyzdžiui, S. Bostono Lie
tuviu Piliečių Draugijai, nese
niai įsigijusiai didžiulius na
mus, net dešimt metų vadova
vo jaunosios kartos veikėjas, 
šiuo metu einąs aukštas vals- 

• tybines pareigas adv. J. J. Gri
galius.

Dabar šiai draugijai vado
vauja taip pat žymus jauno
sios kartos veikėjas, federali
nės valdžios pareigūnas, adv. 
K. Kalinauskas.

Vietos lietuvių tarybos pir
mininkas yra inžinierius A.
Čaplikas — taip pat jaunosios 
kartos veikėjas.

Nenuostabu, kad senieji vei
kėjai ramiai, be sąžinės prie
kaištų, gali galvoti apie poilsį.

♦ *•
To negalima pasakyti apie 

Worcester!© lietuvių koloniją, 
kurios klubui ir kitoms draugi
joms tebevadovauja senieji vei
kėjai.

Tiesa, senoji sandariečių 
gvardija, kurios priešakyje te
bestovi J. Dvareckas, A. Kriau- 
čelis, V. Mitrikas, J. Krasins- 
kas, J. šalaviejus, K. Zurlis, J.

KORĖJOS PADANGĖJE PASIRODĖ
PASLAPTINGI SKRAIDUOLIAI

Vėl pradeda kalbėti apie “lakiojančias lėkštes” — Korėjoje amerikiečių 
lakūnai pastebėjo paslaptingus skraiduolius

“Lakiojančių lėkščių“ tyri
nėjimo biuro (Civilian Saucer 
Investigation) nariai ne labai 
nustebo sužinoję, kad Korėjos 
padangėje pasirodė paslaptin
gi skraiduoliai.

Šita organizacija, kurios 
priešaky stovi North American 
Aviation Inc. narys E. Sullivan 
grupuoja visą būrį žymių mok
slininkų besistengiančių ištirti 
“lakiojančių lėkščių" paslaptį, 
būtent: ar tikrai tokios yrą ir 
iš kur yra paleidžiamos, nuo 
žemės, ar iš kitos planetos.

Suliivano bendradarbiai ne
praleidžia neatkreipę dėmesį į 
mažiausią smulkmeną. Visi pa 
liudijimai yra suregistruoti, iš
analizuoti kritiškai ir moksliš
kai ištirti.

Sullivan yra vienas iš tų 
žmonių, kuris pats savo akimis 
tikrai matė Los Angeles pa
dangėje zigzaguojant keliolika 
“lakiojančių lėkščių •' galvoja, 
kad tai yra “astronefs’. at
skridę iš kitos planetos. Jo ma 
.nymu, jos negali atskristi iš 
jokių slaptų bazių, amerikiečių 
ar rusų. Iš tokio tvirtinimo ga
lima šypsotis, bet negalima 
neigti, kad toks žymus moksli
ninkas kaip dr. Walther Ried
el, io išvadžiojimui pilnai pri- 
taria. O dr. Riedel yra vienas 
iš tų pasaulinio masto techni
kų, su. kurio < nuomone daug
skaitomasi, šitas vokiečių mo
kslininkas vadovavęs karo me
tu Peelnemunde V-2 išradimo 
darbams, šiandien dirba North 
American Aviation Inc.
“LAKIOJANČIOS LĖKŠTĖS” 
PALEIDŽIAMOS IŠ 
KITOS PLANETOS

Nors įis asmeniškai pats ne
matė nė vieno pabūklo, kurį 
iki šiam laikui vadina “lakio-

Adm. Joy nuo nesibaigiančių 
Korėjoje derybų net sulinko...

Pupka ir kiti, savo eiles taip 
pat mėgina papildyt i naujo
mis jėgomis.

Beveik kiekvienoje Naujosios
Anglijos lietuvių kolonijoje 
jaučiama naujakurių talka.

Pavyzdžiui, Brocktono nau
jakuriai, priešakyje su P. Viš
činiu, veikia net dviem fron
tais: namie sandariečiai, Bos
tone tautininkai...

Mat, atmetus, 1926 metų' per 
versmą Lietuvoje, sandariečiai 
ir tautininkai — tas pats kū
nas, tas pats kraujas, ta pati 
dvasia.

Taip galvoja ir senieji šios 
kolonijos veikėjai, kaip Jurge- 
liūnas, Zinkevičius, Biekša 
ir k.

jančiom lėkštėm,” bet po pasi
rodymo pirmos“lakiojančios 
lėkštės” 1947 metais, jis surin
ko visus parodymus tų asme
nų, kurie turėjo daugiau lai
mės už jį matyti tuos paslap
tingus skraiduolius.

Pulgiui Andriušiui 
paskirta literatūros 
premija 1500 dol.

Kovo 8 d. Lietuvių Rašyto- 
D-jos paskirta jury komisija 
vienbalsiai paskyrė Venecuelos 
lietuvių suaukotą 1500 dol. Tri
jų Respublikos Prezidentų lite
ratūros premiją Pulgiui Jknd- 
riušiui, už jo knygą “Sudiev, 
kvietkeli,” išleistą 1951 "metais 
Australijoje.

Knyga, kurią išleido Austra
lijos Lietuvis, tikrai yra tur
tinga lietuviška kalba, realiais 
lietuvių lipais ir žalio lietuviš
ko kaimo aplinka, jog kiekvie
nam skaitytojui, kuris myli sa
vo širdyj Lietuvą, bus brangių 
atsiminimų kasykla, o jauni
mui, kuris gal neturėjo progos 
p’ažinti nuosekliai savo kraštą, 
bus knyga, kuri atskleis gim
tojo krašto grožį ir pažadins 
jį grįžti atgal, kai tam tik są 
lygos bus palankios.

SOVIETU DIPLOMATAMS SUVARŽOMAS 
JUDĖJIMAS AMERIKOJE

Atsakydama į Sovietų Rusi
joje padarytus suvaržymus va
karų diplomatams važinėti po 
kraštą, Amerikos vyriausybė 
irgi ėmėsi panašių priemonių 
prieš sovietų diplomatus, įspė
dama Sovietų Rusijos pasiun
tinybę, jog sovietų diplomatai 
ir žurnalistai negalės be leidi
mo pasišalinti iš Washington© 
toliau kaip per 25 mylias. Pa
našus nuotolis nustatytas so
vietų tarnautojams, gyvenan
tiems New Yorke.- — —

Sis suvaržymas neliečia so
vietų diplomatų ir žurnalistų 
akreidituotų prie JTO.

Gi Vyriausias Teismas pri
pažino, kad ne Amerikos pilie
čiai, priklausę ar priklausą ko
munistų partijai, vyriausybės 
įsakymu galės būti ištremti iš 
Amerikos.

Sis vyriausybės suvaržymas 
palietė 226 sovietų diplomatus, 
jų žmonas, vaikus ir Tasso a- 
gentūros korespondentus.

Panašūs suvaržymai sovietų 
diplomatams padaryti Olandi

IŠ VISO PASAULIO
• šį ketvirtadieni Londone susirenka anglų darbiečių 

centro komitetas išspręsti bevanistų-maištininkų reikalą. Ma
noma, kad Bevalio šalininkai (komunistuoją) pasitrauks iš par
tijos..

• Visame pasaulyje sukėlė didelį susidomėjimą Ameriko
je išrasti nauji vaistai prieš tuberkuliozą, kurie buvo Išbandyti 
vienoje New Yorko ligoninėje ir 200 ligonis pasisekė visiškai 
pagydyti.

• Amerikos diplomatai, esantieji už geležinės uždangos, 
praėjusią savaitę buvo susirinkę į konferenciją Paryžiuje ap
tarti dėl priemonių, kurių rusai ėmėsi, suvaržymui diplomatų
judėjimą.

• Tarp arabų ir izraelitų galės atsinzhijmti taikos dery-
bos, jei į Palestiną bus leista sugrįžti arabų tremtiniams.

• Anglijoje komunistai pirmą kartą pradeda ofenzyvą 
prieš apsiginklavimą, žadėdami skelbti visuotiną streiką.

• Gautomis žiniomis iš Pragos, Čekoslovakijoje koncen
tracijos stovyklose uždaryta labai didelis skaičius dvasiškių. 
Slovakijoje vienoj stovykloje, Tatras kalnuose uždaryta 2,000 
kunigų. Keli šimtai jų atsiųsti net iš Vengrijos ir Rumunijos. 
Kardinolas Mindszenty perkeltas irgi į Vysoke Tatry.

• Graikų vyriausybės pirmininkas gen. Plashiras pasigai
lėjo 9 komunistų, nuteistų mirties bausme.

• Iš Slovakijos (sovietų okupuotos) į Austriją pabėgo 
plaukiojančiu jeepu 6 asmenys.

• Baltimorėje, sulūžus miesto čiuožykloj tribūnai. 275 as- 
nys buvo sužeisti.

Šitas V-2 specialistas aiš
kiai pareiškė: “lakioj ančios 
lėkštės” egzistuoja, tai nėra 
“rocketts,” nei sprausminiai 
lėktuvai nežinomo tipo. Jos 
nėra pagamintos žmogaus ir 
atskrenda iš kitos planetos.

Tam patvirtinti jis daro 
šiuos išvedžiojimus:

1. Iki šiam laikui joks žino
mas metalas negali atsilaiky
ti prieš tą temperatūrą, kuri 
sukeliama “lakiojančios lėkš
tės” dėl didelio greičio atmos
feroje.

2. Jos yra manevruojamos, 
kas ęeiškia, kad jose yra pilo
tas, bet jis negali būti žmo
gus, kuris jokiu būdu neišlai
kystokį greitį.

3. Iš jų motoro išsiveržęs ga- 
zas, priešingai mūsiškiam, ne
palieka atmosferoje jokios 
“uodegos”.

Bet šitie išvedžiojimai dar 
nieko neišaiškina “lakiojančių 
lėkščių” istorijoje.

Nežiūrint, jog niekas neabe
joja dr. Riedel mokslišku pa
tyrimu, skeptikai negali pasi
tikėti vien žodžiu ir vien tik 
stebėjimais.
— —Kodėl iki šiam laikui ne- 
rado žemėje nukritusio nė vie-

(Nukelta į 5 psl.)

joje ir Prancūzijoje. Kitos 
Atlanto valstybės irgi paseks 
šiuo pavyzdžiu.

Pinay Parlamente 
gavo pasitikėjimą

Naujas prancūzų vyriausy
bės pirmininkas Pinay, kuris 
po šio karo sudaro 17 vyriau
sybę, parlamente gavo pasiti
kėjimą.

Jis pasižadėjo nepakelti mo
kesčių,' kainų ir išdirbti planą 
dėl konstitucijos pakeitimo, 
kurio reikalauja gaulistai.

Bet sunkumai dar nenuga
lėti ir galimas dalykas, kad 
vyriausybė teišgyvens tik ke
letą dienų.

Gen. de Gaulle žurnalistams 
pareiškė, jog jis neįeis į jokią 
koalicinę vyriausybę, nes tau
tinis susivienijimas turįs įvyk
ti aplink vieną asmenį.

Gen. Batistui pavyko pada
ryti karišką perversmą Kubo
je ir paimti valdžią

Artistė ANNA KASKAS lietuvių šokėjų tarpe dalinasi įspūdžiais po Margučio iškil
mių Chicagoje.

Šiuos talentingus šokėjus matysime Dai navos Ansamblio koncerte Carnegie Hali 
New Yorke, balandžio 20 d. Artistės Anna Kaskas koncertai rytuose bus: kovo 22 d. 
Philadelphijoje, kovo 23 d. Baltimorėje, balandžio 26 d. Worcesteryje ir balandžio 27 d. 
Waterbury. . t

ŽODŽIŲ NEUŽTENKA MIELI VYRAI!
“Aš tau trukdysiu, bet tu man* netrukdyk!” — Tačiau susitarti nemoka
ma.— Ką “seimo atstovai” turėtų pirmiausia padaryti orui prašvarinti?

Laikraščiai neseniai paskel
bė VLIKo grupių rezoliuciją 
spaudos reikalu ir pranešimą, 
kad Vykdomoji Taryba nutarė 
pagaliau persiorganizuoti, šį 
pastarąjį dalyką reikėtų atski
rai panagrinėti. Bet jei tas 
persitvarkymas bus tik tų pa
čių baldų tame pačiame kam
baryje .perstatinėjimas, tai ga
lima užtikrinti, kad tokios 
“reformos” nieko pozityviai 
naujo neduos ir vargu lietuviš
kieji interesai bus geriau ten
kinami, negu tai buvo daryta*" 
pei^praė juslus metus.

Bet VLIKo atsišaukimas" į 
lietuviu ką ją . spaudą pasaulyj e 
tiesiogiai paliečia mus visus, 
tiek laikraštininkus, tiek skai
tytojus. Tas atsišaukimas iš
kelia svarbius ir rimtus klau
simus. Todėl dera dėl jo lygiai 
rimtai, pagrįstai ir iš esmės 
pasisakytu Nagrinėti viešą lie
tuvių reikalą mūsų spauda tu
ri ne tik teisę, bet ir pirmaei
lę pareigą.

Savo atsišaukime i lietuviš
kąją spaudą dešimties VLIKo 
grupių įgaliotiniai pagrįstai 
prašo “vengti viso to. kas skal
domai gali veikti lietuvišką
sias jėgas ir visuomenę”.

Mažiau' pagrįstai- 'įgaliotiniai 
kalba, kai jie sako, jog spau
doje pasirodantieji, VLIKą kr i 
Ūkuojantieji straipsniai ir “už
kulisinė akcija prieš asmenis” 
trukdo VLIKui atlikti pasiim
tus uždavinius.

Kodėl mažiau pagrįstai? Dėl 
to ir tik dėl to, kad jei VLIKas 
pretenduoja rūpintis Lietuvos 
valstybės ir visos lietuvių tau
tos laisvės reikalais, tai jis tu
ri žinoti, kad, laimei, tais rei
kalais rūpinasi ne jis* vienas. 
Dėl to neprivalėtų egoistiškai 
galvoti tik apie savo “pasiimtų 
uždavinių” vykdymo sėkmin
gumą, bet turėtų lygiai taip 
pat jautriai Atsižvelgti ir į vi
sų kitų, kaip dabar vadinama, 
“veiksnių” veiklos sėkmę ir jos 
lengvinimą.

To ligi šiol, kaip visi žino
me ir per praėjusius metus 
skersai išilgai įsitikinome, — 
nebuvo ir atsišaukime nėra pa 
žado, kad kitaip bus ateityje. 
Kelios VLIKo grupės, bepras
miškai ir nepagrįstai kovoda
mos už “valdžią” tremtyje, vis 
siekė perkirtinėti ir paglemžti 
kitų teisių Lietuvos Respubli
kos organų veiklą ar su pato
logišku įniršimu niekinti ir 
šmeižti aktyviųjų lietuviškų

CHOLERA KORĖJOJE
Choleros ir maro epidemija 

plečiasi S. Korėjoje. Komunis
tai žada imtis griežtų sanita
rinių priemonių, kad epidemi
ja nepersimestų į kontinentą.

Dėl didelės mizerijos ir ne
švarumų, sunku kovoti su epi
demija, ir tie. kurie nežuvo 
nuo bombų, galės mirti nuo 
choleros ar maro.

Rašo BRONYS RAILA

kovinių pajėgų telkimąsi už
sienyje, ypač kur tas telkima
sis turi rezistencinį pobūdį.

■šiandien VLIKas prabilo, 
kad jo veiksmų ir jo vadova
vimo metodų, jo struktūros ir 
jo elgesio kritika laisvoje spau
doje... trukdanti jam atlikti pa 
siimtus uždavinius. Bet įgalioti 
-niai užmiršo paminėti, kiek jų 
vieno, kito bei trečio straips
niai spaudoje, prakalbos, įvai
rūs pareiškimai ir ypač “užku
lisinė akcija” yra trukdžiusi, 
perkirtinėjusi, niekinusi kitų 
veiksnių pasiimtus vykdyti už
davinius. Ir ne tik savųjų tar- 
tarpe, bet jau išnešant ir tarp 
mums draugingų svetimųjų...
KAIP KITIEMS 
TEBETRUKDOMA

Lietuvos Diplomatijos šefo 
Tarnyba užsienyje kaikurių 
VLIKo grupių ir jo apmoka
mų (suaukotomis dirbančiųjų 
lietuvių lėšomis) įgaliotinių 
viešai ir ypač “užkulisiuose” 
buvo, ir tebėra neigiamo ir nieki 
nimo objektu, tuo sunkiai pa
žeidžiant Lietuvos valstybinį 
interesą. _ 

BDPS Dėlegatūros įsisteigi- 
mas užsienyje, vėliau Lietuvių 
Rezistencinės Santravės atsi
radimas kaikurių grupių spau
doje ir “užkulisinėje akcijoje” 
buvo sutiktas ir lydėtas tokiais 
niekinimais ir šmeižtais, apie 
kokius nė vienas rezistentas, 
patekęs užsienin, nei svajoti 
nesitikėjo. LRS turėjo ir turės 
savo rezistencinius uždavinius, 
sunkius ir pavojingus, kurių 
tūli įgaliotiniai nėra nei mo
kėję, nei drįsę atlikti. Ir todėl 
reikėjo atsišaukime pabrėžti, 
kad ir iš VLIKo grupių pusės 
bus ryžtamasi susilaikyti nuo 
viešos ir užkulisinės akcijos, ku 
ri, be abejo, kitiems kenkia jų 
pasiimtų uždavinių atlikinąui. 
Tai tik pora ryškiausių pavyz
džių. Jų būtų ir daugiau...

Neatrodo, kad, sprendžiant 
iš nueito kelio, būtų galima 
painioti ar sutapatinti VLIKo 
ir Lietuvos valstybės reikalus. 
VLIKas yra dešimties egzilinių 
grupių komitetas, bet ne Lie
tuvos valstybė ir ne visa gyvo
ji lietuvių tauta. Jis turi teisę 
ir pareigą vykdyti savo dera
mus uždavinius nekliudomas. 
Valstybiniai organai turi teisę 
ir pareigą vykdyti savo užda
rinius nekliudomai. ' Rezisten
ciniai organai turi teisę ir pa
reigą nekliudomai vykdyti sa
vo specialius uždavinius.

Jei Tėvynės. labo vardan, 
jei Lietuvos valstybės vardan, 
jei lietuvių tautos laisvės ko
vos šventan vardan reikia tų 
įvairių Veiksmų dermės ir san
doros, — tai reikia mokėti, no
rėti ir galėti susitarti.

To ligšiol nebuvo. Iš kaiku- 
riu nei noro nebuvo, nei nuo
širdaus pasiryžimo. VLIKo įga- 
liotinų atsišaukimas bus tuš

čias, nors kaikurių gal ir labai 
nuoširdus žodis, jei pagrindi
nės nesantaikos ir diskrimina
cijos usnys skubiai nebus su 
šaknimis išrautos. O tam yra 
atėjęs pats metas ir tai yra 
švenčiausias lietuvių tautos in
teresas.
NUO KO REIKĖTŲ 
TUČTUOJAU PRADĖTI?

VLIKą sudarančių grupių 
prašymas lietuviškajai spaudai 
pasaulyje nusiraminti, išsky
rus porą principiškai abejoti
nų vietų, iš esmės yra pusėti
nai geras. Tik ar. jį pasirašiu
sieji-VLIKo nariai tairLreikia- 
mos įtakos savo srovių spaudos 
redaktoriams? Jei jos turi, tai 
jau būtų gana plati veiklos dir 
va pasireikšti.

O pasireikšti dera ne vien 
bendros prasmės žodžiais ir, 
kaip paprastai, tik skambiomis 
rezoliucijomis. Netikėčiau, kad 
vien iš to būtų kas gero. La
biau mėginčiau paprastai, ap
čiuopiamai, ūkiškai pasikalbė
ti, kaip dera darbininkų ir 
valstiečių tautos vaikams. Vai
sių sulauksime tik realiai dirb
dami savo žemę, o ne žodžiais 
svaidydamiesi.

Taigi... i
FEDERANTO DIPLOMATIJA

Mūsų spaudą barantį pareiš
kimą pirmuoju pasirašęs J. 
Grinius, Darbo Federacijos at
stovas (o gal reikėtų tiesiai sa
kyti “seimo narys,” nes taip 
čia į Ameriką atvykęs . p. J. 
Brazaitis mus juokino savo 
pareiškimais, kad VLIKas eina 
seimo funkcijas, kitaip sakant, 
yra Lietuvos seimas...), taigi, 
tas pats Grinius pirmiausia 
Chicagos Drauge turėję neraši- 
nėtj 'straipsnių prieš Liet. Dip
lomatijos Šefą, neneigti jo tei
siu ir pareigų ir bent jau ne- 
-Kaltinti savo kolegų, t. y. VU- 
Ko misijos pralenkus su in
strukcijomis, kai ji mėgino su
rasti nors šiokį tokį normalų 
bendradarbiavimo būdą su Lie 
tu vos Diplomatijos kolegija 
užsienyje. Taip pat turėtų at
šaukti savo insinuacijas apie 
LRS-vę, ir savo partijos kone 
bendravardį Brooklyno Darbi
ninką paskatinti susilaikyti 
nuo panašios rūšies paplavų.
VLIKO NELAIMĖ

M. Krupavičius, krikščionių 
demokratų partijos pirminin
kas, viso bloko lyderis, turėtų 
gal daugiausia darbo ir sąžinės 
graužimo, ypač nuo kelionės i 
Romą laikų, idant ne tik ne
bekartotų, bet ir atitaisytų ei
lę savo pareiškimų apie Diplo
matijos Šefą ir kitus “vieningą 
darbą” skaldančius reiškinius 
ir ypač sudraustų savo profesi
nių kolegų, kunigų, leidžiamą 
Draugą Chicagoje, ir sendrau
gių leidžiamus Tėviškės žibu
riuose Toronte, kurie pradėjo 
ir vėliau dirigavo akciją prieš 
Diplomatijos Šefą, prieš Rezis-

(Nukelta t 4 psl.)
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KETURI DIDIEJI
įvyko Li-

DR. M. J. COLNEY

pa
ku-

J. GUTAUSKAS, Sav.
Įvairūs gėrimai, pirmos 

rūšies virtuvė 
201-203 E. Chapel Street 

New Haven, Conn.

REgent4 9-4156 SU,

4

ANTHONY MARTIN
RESTORANAS ir BARAS 

3759 N. 7th STREET, 
PHILADELPHIA, PA.

zAmeri to Lietuviu Savaitė
Bostono lietuviška seklyčia gali būti 

pavyzdžiu visoms lietuvių kolonijoms
Kovo 1 d. Bostone įvyko Lie

tuviškosios Seklyčios — A. L. 
Tautinės S-gos Bostono sky
riaus namų iškilmingas atida
rymas.

Pirmas į susirinkusius pra
bilo skyriaus pirmininkas Jo
nas Kasmauskas. Iš jo žodžių 
galima pastebėti, kad tai rea
lus, vien darbo ir veiklos žmo
gus, kuris nevargindamas sve
čių ilgomis kalbomis, paprašė 
pačius įsitikinti atliktu darbu 
ir jį įvertinti.

Jo žodžiais, šiuose namuose 
ras pastogę lietuviškasis jauni
mas, skautai, spauda ir chorai. 
Čia visą laiką iš kartos į kartą 
gyvens lietuviškoji dvasia.

Vėliau jis kreipėsi į garbės 
konsulą adv. šalną, prašyda
mas perkirpti lietuvišką juos
tą ir atidaryti duris į lietuvy
bės simbolį.

Nukritus uždangai, pasirodė 
priešakinėje sienoje puiki liet, 
ornamentikos lenta su stilin
gai išdrožinėta Vytimi: Konsu
las pabrėžė, kad šitam lietu
viškam židiniui visoj Amerikoj 
nėra tinkamesnio miesto už 
Bostoną, nes čia telkiasi Ryti
nės Amerikos menas ir kultū
ra.

Daug plačiau šiuos namus 
apibudino dr. Bruno Kalvaitis. 
Jo žodžiais, šita Ramovė tai e- 
santi senosios kartos brolių a- 
merikiečių, veterano, Jono Kas 
mausko asmenyje, meilės ir 
idealizmo pavyzdys lietuvybei, 
šie namai tai jaunimo — skau
tų lietuviško pasiaukojimo, iš
tvermės ir darbo pavyzdys, nes 
visi jie po sunkaus fizinio dar
bo fabrike, vėlai vakarais, kar
tais net iki vidurnakčių na
mus gražino, remontavo ir pa- 
darė jaukiais.

Jonas Kasmauskas, visuomet 
malonus su jaunuoliška šypse

na, savo finansais padėjo na
mus šiuos įsigyti ir atremon
tuoti, inž. Mikalauskas, vado
vavo, stūmė ir vairavo be jo
kio atlyginimo, arch. Okunis 
inž. Mikalauskui talkininkavo, 
agr. Antanas Birčkųs išdroži- 
nėjo iš medžio visą ornamenti
ką, dailininkas Viktoras And
riušis namus išdekoravo gra
žiausiame lietuviškame stiliu
je, kokių niekur nerasime.

Bet kada dr. Bruno Kalvai
tis pasisakė, kad ir jam teko 
prisidėti prie šių namų įkūri
mo, salėje pasigirdo didelis 
plojimas, nes visi žinojo, kad 
jis čia darbavosi ne tik fizi
niai, bet ir tvarkė visus teisi
nius klausimus. Toliau buvo 
perskaitytos pavardės aukoto
jų ir įteiktos dovanos inž. Mi
kalauskui ir dail. V. Andriu- 
šiui.

Visų dalyvių buvo pasirašy
tas namų atidarymo istorinis 
aktas su tokiu įrašu: “Jūs, bro 
liai partizanai, kaliniai, trem
tiniai kovojate krauju ir mir
timi už lietuvybę, o mes išblaš 
kytieji po visą pasaulį savo 
aukomis, darbu ir saugojimu 
lietuvybės.” Iškilmės buvo už
baigtos Lietuvos himnu. Sve
čiai buvo nufilmuoti. Tarp jų 
buvo daug atvykusių iš toliau: 
A. L. Tautinės S-gos pirminin
kas — dr. Colney ir prof. Ži
linskas iš Waterburio, Tremti
nių D-jos pirmininkas Viščinis 
iš Brocktono, Vienybės redak
torius J. Tysliava iš Brooklyno 
ir kit. Gauta daug sveikinimų: 
iš Liet. Gen. konsulo Jono
rio, vicekon. A. Simučio, Cle- 
v elan do skyr. pirm. adv. J ui. 

-Smetonos ir k t. Puikias ir gau- 
singas gėles dovanojo Minkus. 
šios gražios seklyčios stalų, 
valgių ir kit. sutvarkyme jau
tėsi moteriška ranka, matėsi 
Kalvaitięnės skonis.

Pagaliau negalima nepaste
bėti tų pilkųjų pelių — jauni
mo, (kurie visą savo širdį ir su
gebėjimą įdėjo į šį židinį. Jie 
gramdė apdegusias sienas, (šis 
namas anksčiau buvo gaisro 
paliestas) ardė, nešė tinką, 
žemes ir t. t. Bet jie sako, kad 
dar jų siekiai nebaigti ir žada 
pietų pertraukomis fabrike pa
daryti mergaitėms - skautėms 
stakles juostoms austi, įsigyti 
Vargo Mokyklą, Artoją, Lietu
višką Motiną ir t. t.

^Bostoniečiai tikrai pasirinko 
tikrą > kelią į lietuvybę. Vietoj 
tarpusaviu intrigų, politinių 
šmeižtų ir žaliojo pavydo, 
sirinko. lietuvišką darbą, 
rio gražūs vaisiai šiandien 
vyzdys gali visiems būti
siems Amerikos lietuviams. Iš 
bostoniečių veidų matyti, kad 
jie šiandien jaučiasi

BROADWAY 
RESTAURANT

Geras maistas, įvairūs 
gėrimai

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

draudimo agentas) 
154 East Mąin Street 

Waterbury, Con*. 
Tel.: 3-9766

TRAUN’S CAFE
N. E. cor. 16th Street 

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

Bes. Cheltenham 2562
Philadelphia, Pa.

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

Alos, degtinė, vyaas
305 BROADWAY

SO. BOSTON. MASS.

J. MARKIEWICZ
AND ,

SONS, Ine.
Laidotuvių Direktoriai 

15 TrumbuH Street 
New Haven, Conn.

TeL: 5-9229

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

1.00

Aukos Vienybės 
popierio fondui
W. Zinkevičius

Brockton, Mass. 32.00
A. Ivas

So. Boston, Mass. 20.00
Al. Chaplikas

- So. Boston, Mass. 11.00
J. Lendraitienė 

Worcester, Mass. . 11.00
F. Razvadauskas

So. Boston, Mass. 11.00
A. Kupštis

So. Boston, Mass. . . . . 10.00
V. Kielienė

Worcester, Mass. ... . 10.00
K. Vileišis
* Dorchester, Mass. .. .. 5.00
J. Januškevičius

Dorchester, - Mass. .. .. 5.00
F. Skliutas

Worcester, Mass......... . . 5.00
V. Mitrikas

Worcester, Mass......... . . .5.00
T. Grigaitis

Worcester, Mass. ' . . 5.00
A. J. Namaksy

So. Boston, Mass. 5.00
J. Kropas

So. Boston, Mass. . . . 5.00
P. Trečiokas

So Boston, Mass. . . . . . 5.00
M. Venis

So. Boston, Mass. . 7. 5.00
K. Kriaučiūnas

New York, N. Y. ... . . . 3.00
J'. Paulauskienė

Elizabeth, N. J.......... . .. 2.00
A. Ambrozaitis

Wilkes Barre, Pa. . . 2.00
J. Genaitis

Woodhaven, L. I. . . . . 2.00
S. Jankauskas

Brooklyn, N, Y. ... 2.00
A. Slavinskas.

Shelton, Conn. ....... ... 2.00
M. Kupris

Wilkes Barre, Pa. . . . . 2.00

SLA RINKIMŲ REIKALU
Lietuvių kolonijose dabarti

niu laiku vyksta balsavimai, t. 
y. rinkimai Pildomosios Valdy
bos į didžiausią Am. Lietuvių 
šalpos organizaciją, Susivieni
jimą.

Kadangi šios organizacijos 
turtas siekia virš poros milijo
nų dolerių, tad Susivienijimo 
nariai turi rūpintis, kad jų su- r 
dėtas turtas būtu tinkamai 
apsaugotas, o to turto saugo
tojai ar aikvotojai, yra Centro 
Valdyba.

žiūrint į Susivienijimo at
skaitas, matosi vienas faktas, 
kad didelės sumos pinigų išlei
džiamos valdybos narių, susi
važiavimams, nes kai kurie 
Centro Valdybos nariai gyvena 
per tolj nuo SLA Centro. Nie
ko asmeniško prieš jokį dabar
tinės Centro Valdybos narį ne-^ 
turėdamas, tačiau rekomen
duoju šiuose rinkimuose pada
ryti nors ir nedidelį pakeitimą 
parenkant į Centro Valdybą 
porą narių arti SLA centro gy
venančių.

Kad įnešus į Susivienijimą 
daugiau naujų minčių ir su
manymų, kad sutaupius Susi
vienijimui daugiau pinigų, kaip., 
senas Susivienijimo narys re-

John Baltaduonis
FRANKFORD AVENUE

CAFE
1700 Frankford Ave.,

Kovo 2 d. Bostone
teratūros vakaras. Programoje 
dalyvavo Keturi Didieji —Ber
nardas Brazdžionis, Antanas 
Gustaitis, Stasys Santvaras 
ir Henrikas Kačanauskas.

Tai buvo didelė šventė, davu 
si progos ii toliau atvažiavu
siems pamatyti ir išgirsti šiuos 
mūsų tautos dvasios didžiūnus. 
Nesigilinant atskirai į kiekvie
no poeziją, galima tik pasaky
ti, jog kiekvienas jų savotiškai 
užvaldė — graudeno, mintijo 
ir juokino salės publiką, kuri 
nesigailėjo jiems plojimų. 
Kaip gerai, kad dar turime to
kius didžiuosius, be jų liktų 
vien tik fizinis, juodo darbo 
gyvenimas. j. g.

WATERBURY, CONN.
T alėjomis .3-4747 

PRIĖMIMO VALANDOS:

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

Green Ir Leonard
Waterbury, Conn

D. Petručionis---------------
Elizabeth, N. J. : . ...

P. Tarnauskas 
Paterson, N. J. .......

K. Marcinkevičius 
Athol, Mass..... .........

P. Braška
Brockton, Mass. .....

J. Tolišius
Brooklyn, N. Y.

A. Strumskis 
Brockton. Mass.......

Mrs. J. Tumavičius 
Jamaica Plains, Mass.

J. V. Tautvaiša ■ 
Bo. Boston, Mass. . .

S. Zavadzkas
So. Boston, Mass.........

Visokeriopas automobilių taisymas 
730-2 E. Moyamensing Av«

Philadelphia, Pa.
Tel. Howard 8-0596

1.00

1.00

1.00

1.00.

1.00

1.00

1.00

1.00

QUALITY MARKET
VICTOR ABECUNAS, Sav.

356 PARK STREET, 
NEW BRITAIN, CONN.

—--------------- j

r

GERIAUSIS

INSURANCE
IR

REAL ESTATE

111-15 JAMAICA AVE.

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 CHICAGO, ILL
Tel. Virginia 7-9880

J

r

SILVER BELL BAKING CO,

M

savo

ke-

— J

r

8

' r

iždo 
būtų

globėjus tinkamiau-
Alena Devenienė iš

kurie nėra nė advo- 
mokslinčiai, bet ga- 

biznyje.

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

$8.316,834
25,543
82.997 

175,000 
1.112.033 

ltt«,6«e
22.7 23
15,791

su-
ne-

Chicagoje gyveną T. ir S. 
Mileriai, 4626 Dover St., yra nu, 
tarę mergaitę adoptuoti ir rū
pinasi jos įkurdinimu Ameri
koje.

VINCO VIDGINIO
MAISTO KRAUTUVĖ 
438 JEFFERSON ST.

Philadelphia, Pa.
TR. 7-6627

BBL BAKING
Brooklyn, n.*

Pristatoma į namus 
ir krautuves

Amės St., Lowell, Mass.
Tel. 2-6797

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

BOSTON BAKING CO
J. Tamošauskas
B. Andrinšaitis

Lietuviška duona ir
pyragaičiai

TOTAL----*9.9 1 7,587
CHARLES S. CHELEDEN. PTMident

(Taip dabar vadinasi Varpo kepykla)

Brooklyn, N. Y
Telefonas STagg 2-5938

BALČIŪNAS, savininkas

.$8,428,47*

850.000 
55.431 
10,31 1 
22.077 

3.520

547.778

^Laiškai

Laisvei švintant... (11) St. Butkus

RENKASI PIRMIEJI SAVANORIAI

Lietuvos

kurtis, tuo

bolševi- 
kalinio 
už tai,

Lietuvos 
kad ir

Lietuvos 
nuo vo- 
asmenų 

ginkluo-

nisterių Kabinetas. '
RENKASI SAVANORIAI

ADAMS’ 
RESTORANAS IR BARAS 

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

komenduoju į SLA iždininkus 
Juozą Ginkų, iš Brooklyno, ži
noma visuomenės darbuotoją, 
prityrusį biznierių ir sumanų 
organizatorių.

Iždininkui nesvarbu būti ad
vokatu ar bankininku. Juk tu
rime šimtus lietuvių turtingų 
biznierių, 
katai, nė 
būs

šia
Waterbury, Conn., visiems pa
žįstama visuomeninkė, daug 
pasižymėjusi^lietuviškoje veik
loje.

Senas Susivienijimo' narys.

BEE HIVE RESTAURANT
Wm. A. Aliukonis, Sav.

Alus, pirmos rūšies, maistas 
Kviečiami svečiai, atvykę- 

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

Funeral Home
Lietuviams tarnauja dau

giau, kaip 20 metų.
280 CHESNUT STREET,
NEW BRITAIN, CONN.

Tel. 9-1181

STANLEY SHUKIS
Pristato į namus pirmos 
rūšies medžiagos drabužius: 

siutus, paltus ir t.t. 
Priimami užsakymai

Atvksta į namus pamieruot
667 Washington Ave.

Waterbury, Conn.

LIBERTY FEDERAL SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION

, Philadelphia, Pa.
WS NORTH BROAD STREET 

(Temporary AddretaJ
New Buildin* Under Construction 

at 2024)4 North Broad Street
STATEMENT OF CONDITION 
AS Or DECEMBER 31, 1951

ASSETS
Tint Mortcar* Loam....................
Improvement Leena .........................
Loam on Savings Accounts .... 
Federal Home Loan Bank Stock. . 
Cash on Hand and in Banks .... 
Office Building and Equipment . . 
Parking Lot — 1415 Race Street 
Deferred Charges and Other Assets

TOTAL—*9,917,587
LI ABILITIES

Members* Share Accounts . . . 
Advances—

Federal Home Loan Bank . 
Loans In Process ......................
Other Liabilities ......................
Emplojees’ Retirement Reserve 
Other Specific .Reserves..............
General Reserves . . . $295,500 
Surplus.......................... 252.278

—----------------------- _ 2,... _____ __ _ . .. ~---- --------------------- -------- -------------------------- ---------------------------------------------- -----------------------------

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

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

Brangus dr. Miller, pareiga ir dėkingumas verčia mane pa
rašyti Tamstai, laišką, nes Tamsta man grąžinai sveikatą ir 
norą gyventu 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 BIURE790 BROAD STREET, NEWARK, N. J.

Važiuoti ii New York — Hudson Tubs iiCortlant 
St. 14th St. ar 34th St. 20-30 min. iki Newarko. 
Nuo stoties tik 4 blokai. _

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

Kasdien nuo 9 ryto iki 7:10 vakare
TeL Mitchell 2-0773

ANTANAS

Vedybom ir parėm 
keksų ekspertai

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

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

HOTEL GRUSH
RESTORANAS ir BARAS

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

* patogius ir nebrangius kambarius.

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

-

MANO ATSAKYMAS “NE J. G.”

tik 
ke-

COLONIAL BAR RESTAURANT
> GUS TUNAITIS, Savininkas 

PIRMOS RŪŠIES MAISTAS IR GĖRIMAI.

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

GR. 4-2939

UNION BRONZE FOUNDRY
High Grade Bronze Castings

SAVININKAS
(Pėda nuo Union Avenue)

Bridgeport, Conn.
TEL.: 3-4696

PHILADELPHIA, PA.
MALONI LIETUVIŠKA UŽEIGA

ANTHONY BALCHIUNAS, SAV. 
113 SOUTH 34th STREET 

Arti Pennsylvanijos Universiteto

PETER DAVIDONIS
VYNAI — LIKERIAI — ALUS 

2327 Brown Street Philadelphia, Pa.

Naujai atidarytas lietuviškas restoranas ir baras

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

TeL PO 5-9566

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

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 sali n 
baru, pakelevingiems suteik;ama nakvynė — viskas nemokam*!.

Nelaimės valandą kreipkitės j mūsų įttaigą. dieną *r naktį
— mes visados pati rengę suteikti genantį patarnavimą.

Nepr. Lietuvos 8 Nr. perskai
čiau, kad “NE J. G.” mane va
dina bolševikams tarnaujan
čia. Deja, nepataikyta, 
tik esu pati didžiausia 
kų auka — politinio 
našlė, Sibire nužudyto
kad jis buvo pirmas Lietuvos 
karys — savanoris ir pasižy
mėjo kovose prieš bolševikus. 
Mano visas turtasb— biznio 
mokykla net su stambesniais 
namų apyvokos daiktais, bol
ševikų "buvo nusavinta, aš bu
vau tiek bolševikų nuengta, 
kad net savo šeimos fotografi
jų negavau pasiimti. Kas šitoj 
teisybės šaly nepamatuotai po
litiniai kitus apkaltina, gali 
skaudžiai atsakyti. Q papras
tai žemaičiai sako: “Kas — 
kuom įkvep, tuom kita tep”.

O dabar dėl mano straipsnio 
— Kas gi tas LOK’as Tikrai, 
nekilnokim iš Rasų kapų gar
bingųjų lietuvių. 'Gerbdama 
Vileišį, Kauno Miesto Bur
mistrą, man dar mergaite bū
nant, teko asmeniškai pažino
ti ir aš, ne tik apie jį, bet apie 
visą Vileišių šeimą turiu gra
žius ir pagarbiausius jausmus, 
(kuriuos įskiepijo man mano 
mama, nes ji man daug papa
sakojo apie Vileišių nuopelnus 
lietuvybei. Aš ne tik gerbiu, 
bet ir myliu tą šeimą, nes Vil
niuje su Birute Vileišyte daž
nai lankėme Lukšių kalėjimą, 
kur mudviejų abiejų vyrai bu
vo kalinami. Dabartinį LOK’o 
narį gerb. p. Vileišį man visai 
netikėtai vieną kartą čia Ame
rikoje teko susitikti ir jis man 
paliko didžiausią dvasinį turtą 
stiprybę, nes jis savo patyri
mais, mokslu ir išsilavinimu 
mums tik atvykusiems ir des
peratiškai blaškantiems nesu
vokime naujoje tėvynėje, rea- 
liai paaiškino ir davė praktiš-

ną sekmadienį nuvykau į lie
tuvišką parengimą kitame 
mieste (ne Hartforde), išgir
dau prie gretimo staliuko įsi
linksminusių vyrų aną pokalbį 
ir be reikalo linksniuojant gar 
bingų asmenų pavardes, įsižie
biau jiems atkeršyti ir pas
kelbti spaudoje tą jų kalbą, 
kad kitą kartą būtų atsarges
ni ir santūresni. O mano straip 
snio mintys, tik įsiskaitykite 
Tamsta, pamatysi kokios lie
tuviškos. Ten aš net nurodau 
porą pavyzdžių, kiek mums po 
visą pasaulį išblaškytiems yra 
brangi lietuviškoji bendruo
menė. Savo straipsnį aš, be
rods, baigiu žodžiais., kad kas 
bebūtų šitas Lok’&sf visgi jam, 
kaipo pirmapradžiui, priklau
so lietuvių vienijimo garbė 
Amerikoje, kad bendruomenės 
idėja, kaip vandens srovė išsi
liejo ir dabar jau niekas jos 
nesustabdys. O visi žinome, 
kad tos idėjos pats pirmasis į- 
gyvendintojas Amerikoje ir y- 
ra gerb. p. Vileišis.

Jadvyga Gražulienė.

wffh.’

m. rugsėjo

naujosios

FALSIFIKATORIAI IS 
DIEVO MALONĖS”

SOVIETAI JOS NEGAUS
Našlaitė Strašinskaitė atvyks Į Ameriką

Sovietai visaip stengiasi su
sigrąžinti pabėgėlius į jų val
domas žemes ir pasidaryti sa
vo vergais.

Negalėdami įkalbėti sugrįžti 
suaugusius tremtinius, jie ėmė 
si persekioti vaikus — našlai
čius, kurių tėvai - žuvo karo 
audroje.

štai viena tokia bolševikų 
auka buvo pasidariusi lietu
vaitė našlaitė Terese Strašins
kaitė.

Jos gyvenimas prasidėjo 1941 
m., kai Kybartų apylinkėje, 
Lietuvos parubežiniam mieste 
karo griuvėsiuose buvo rastas 
vienų metų kūdikis — mergai
tė, kurią pasiėmė globoti Stra- 
šinskai. Karo metu, tėvams 
neatsiradus, mergaitę Strašins 
kai pakrikštijo ir augino. Bėg
dami į Vokietiją, Strašinskai 
mergaitę pasiėmė su savim. 
1947 m. Strašinskienė tremtyje 
iš vargo ir bado nusilpo ir... 
mirė. Vienas Strašinskas mer
gaitės negalėdamas prižiūrėti, 
ją perdavė IRO našlaičių glo
bai, kurioj ji iki dabar ir buvo, 
kol IRO veikė.

Teresė Strašinskaitė gyveno 
su kitais 20-čia Ifetuvukų IRO 
Childrens Village, Bad Aibling, 
prie mažo Bavarijos miestelio. 
Stovykloj dirbo eilė lietuvių 
tarnautojų, kurie visokeriopą 
pagalbą teikė lietuvukams naš 
laičiams, o arti esant, 30 mylių 
nuo Muncheno -BAIF įstaiga 
kiekvienos šventės proga naš
laičiams nuveždavo Amerikos 
lietuvių dovanų.

Bet šios mergaitės istoriją 
sužinojo sovietų agentai ir 
1950 m. per karinę valdžią So
vietų atstovė Ušakova parei
kalavo Teresės Strašinskaitės, 
pareikšdama, kad ji esanti Ta
mara šarkova ir kad atsiradu
si josios motina Lenkijoje.

Prasidėjo bėdos. Ant kojų 
buvo pastatytos visos įstaigos: 
IRO, BALF, NCWC, Catholic

buvo United States Com
mittee for the Care of Euro
pean Children buvo įtikinta, 
kad rusų atrastoji šarkova būk 
tai esanti tikroji mergaitės mo 
tina ir ji būsianti jai grąžin
tina.

BALF pirmininkas dr. Kon
čius apie šią bylą patyręs tuoj 
pareiškė protestą IRO įstaigai 
ir įteikė memorandumą Karo 
teismui, kad Amerikos vyriau
sybė sulaikytų Teresės išveži
mą ir kad ji nebūtų atiduota 
Sovietams, pateikdamas 
rinktus duomenis, kad ji 
santi šarkovos duktė.

Teismas bylą nagrinėjo 
lėtą kartų.

Dabar patirta, kad JV teisė
jas Goodman, atmetė sovietų 
reikalavimą, pareikšdamas, 
kad ta aplinkybė, jog mergai
tė yra gimusi toj šalyje, kuri 
dabar yra Rusijos ribose, nesu
daro pagrindo ją tenai siųsti 
prievarta.

Pati mergaitė irgi atsakė, 
kad ji nenorinti važiuoti pas 
rusus.

'■ ■ ■ ■

h

Vytės Nemunėlio MEŠKIUKAS 
RUDANOSIUKAS — geriausia 
dovana Velykom, ši knyga yra 
didžiausias vaikų džiaugsmas. 
Ji tinka ir nemokantiems lie
tuvių kalbos, nes yra pridėtas 
vertimas į anglų kalbą. Kny
ga yra didelio formato ir tu
ri 12 didelių keturių spalvų pa 
veikslų, kietais viršeliais. Iliu
stravo pagarsėjus vaikų knygų 
dailininkė V. Stančikaitė. Tad 
savo vaikus, sūnaičius arbar gi 
mines apdovanokite šia knyga 
ir jiems padarykite didelį 
džiaugsmą. Jos kaina tik $2.00.

Užsakymus siųsti: J. Kapo
čius, 680 Bushwick Avenue,

. __ .---------- —_Brooklyn 21, N. Y. -Taip pat Committee for Refugees, . US
kų patarimų, kaip pradėti nau reikalaukite pas knygų platin- committee for Children7“Pržū
ją gyvenimą. Todėl, kai aš vie- tojus. (4). sidėjo kova. Oficialiu globėju

Pianistas ALEKAS MROZINSKAS, kuris, kaip solistas, da
lyvaus artistės Anna Kaskas koncertuose kovo 22 d. Phila- 
delphijoje ir kovo 23 d. Baltimorėje. Alekas Mrozinskas 
skambins Čiurlionio, Gruodžio, Chopįnsų Rachman inovo ir 
kt. kompozitorių kūrinįųs^^ ...7 —<

DAINAVOS ANSAMBLIS NEW YORKE

ROOSEVELT FURNITURE COMPANY

1952 m. balandžio 20 dieną iš 
tolimos Chicagos atvyksta Dai 
navos Ansamblis, kurio kon
certas įvyksta didžiulėje Car
negie Hall Salėje, New Yorke.

Beveik prieš metus laiko to
je pačioje muzikos šventėje, 
kaip žinoma, debiutavo Chica- 
gcs lietuvių dainininkas Algir
das Brazis; kuris atlikęs kon
kurenciją su pasaulinio masto 
artistais, buvo priimtas į Met- 

^ropolitan Operą.
Reikia tikėti, kad didelių lai

mėjimų laukia 
Ansamblio, 
visuomenei 
kartą.

ir Dainavos 
kuris New Yorke 

pasirodo pirmą
• I

2310 West Roosevelt Road Phone SEeley 3-4711
----- - -------- __ CHICAG0 g> ILLINOIS ' ----------------

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

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

■* 15 MĖNESIU

Kai grįžau, netrukus lietu
viškuose laikraščiuose radau 
pažymėtą, jog Vilniuje, Lietu-

> vos Taryboje, registruojami 
kariai ir kitokį tarnautojai. 
Nors ir neaiškiai-, bet buvo 
duota suprasti, kad tos žinios 
reikalingos būsiančiai 
valstybei.

Pasiunčiau laišką į
Tarybą ir paprašiau,
mane įregistruotų į karių są
rašą, o kai reikės, pakviesti į 
kariuomenę.

nos entuziastų Dainavos An
samblis yra iškilęs į pirmaei
lius meninius vienetus ir at
kreipęs didžiųjų meno kritikų 
dėmesį. Po kiekvieno “Daina- 

’ vos” Ansamblio koncerto .pir
maeilėse Chicagos salėse di
džiųjų laikraščių meno kriti
kai kiekvienu Kartu entuzias
tiškai atsiliepė apie Ansamblį, 
giliai įvertindami ’ lietuviškų 
dainų ir šokių grožį.
ANSAMBLIO PRAEITIS

Dainavos Ansamblis įsikūrė 
1945 m. Vokietijoje, Hanau. 
DP stovykloje. Iškilmingose jo 
krikštynose dalyvavo JAV Ar
mijos 4 Būstinės karininkai,

UNRA atstovai ir aukšti Ame
rikos vyriausybės pareigūnai, 
kurie ir dabar tebėra artimi 
Ansamblio rėmėjai', šios šalies 
teisingumo ministeris Howard 
McGrath, pa vyzdžiui, ir dabar 
rašo laiškus ir sveikinimus, 
linkėdamas sėkmingai . skleisti 
lietuvišką dainą Amerikoje. '

Per savo gyvavimo laikotar
pi Vokietijoj Ansamblis turė
jo virs 200 pasirodymų. Pažy- 

-mėtini yrą koncertas įvykęs 
Hanau, Amerikos žurnalistams, 
koncertas Amerikos Raudono
jo Kryžiaus - pirm. O’Connor 
garbei, koncertas Kronbergo 
pilyje JAV Armijos Vyr: Būs
tinės karininkų šeimoms, kon
certas JAV kariams Frankfur
te ir kt.

Ansamblis, be to, dalyvavo 
JAV karių pamaldose Wolf- 
gange ir iškilmingame koncer
te Palmgarten teatre, kur ame 
rįkiečiai įsileisdavo tik aukšto 
meninio lygio trupes. Duotas 
koncertas vokiečių Bonnos uni 
versitete, iškilmingas
tas Alpėse, taip pat Frankfurto 
universitete, kur koncertą ren
gė garsioji koncertų direkcija 
“Ebner”. Duota daugybė kon
certų DP stovyklose saviems 
tautiečiams ir svetimtaučiams.

Ansamblis pravažiavo virš 
10,000 kilometrų įvairiomis su
sisiekimo priemonėmis.

Įdainavo į plokšteles Briuse
lio valstybiniam radiofonui, 
amerikiečių radiofonui Frank
furte ir į atskiras juostas, ku
rios buvo naudojamos Ameri
koj ir Kanadoj DP biliaus pra- 
vedimo propagandai.

Nuo 1945-1949 Ansambliui 
vadovavo šie dirigentai: V. 
Adomavičius. S. Radzevičiūtė, 
J. žemaitis, B. Jonušas ir St. 
Sodeika, kuris Ansambliui va
dovauja ir Amerikoje.

Režisieriais buvo A. Škėma, 
Gasp. Velička, Tautinių šokių 
vadovais buvo Radzevičiūtė, 
Valiukaitė, žygas ir Gustaitie- 
nė. Administratorium buvo K. 
Mik-lasevičius, kuris Lietuvoje 
buvo garsiojo Vilniaus Liau- 
dies Ansamblio administrato
rius.

Nuo 1947 m. iki 1949 m. An
sambliui pirmininkavo Al. 
Dzirvonas, kuris šiais pareigas 
Ansamblyje eina ir Amerikoje.

Chicagos Dainavos Ansam
blis davė eilę tautinės, pasau- 

koncer- lines ir religinės muzikos kon
certų, pastatė garsųjį Rossini 
veikalą “Stabat Mater,” o per
eitą rudenį su didžiausiu pasi
sekimu dainavo Chicagos Ope
ros rūmuose.

Bet Ansamblis neužsikasa 
viename Chicagos mieste. Nors 
ir labai sunkiomis sąlygomis, 

(Nukelta į 7 psl.)

Naujienos (nr. 56) rašo:
“Prisimename; viename po

ezijos konkurse turėjo _ progos 
pasireikšti ir Chateaubriandas.

Dabar turime vėl “sensaci
ją”: Lietuvos Himno vertimą 
anglų kalbon iš Dievo malo
nės, — vertimą, kuris buvo at
spausdintas 1951 
n ėn. “Vytyje”.

Pasekime šios 
“sensacijos“ pirmus du posmus 
(“Vertimas” — Frank N. Pen
sine). Dėmesio:

“Lithuania, fatherland,
Home of gallant heroes, 
From your Christian labor’s 

bounty
Our youth gains your valor. 

May your children follow only 
Paths of holy virtue.
May they labor for God’s 

welfare
And the good of mankind...**

Nebūtų verta minėti šios 
“sensacijos,” jei tai neliestų 
Lietuvos Himno, bet žinant, 
kad “Vytis” yra peršama Ame
rikos lietuvių jaunajajxdtaftai, 
o tuo pačiu ir joje atspausdin
tas falsifikuotas Lietuvos Him 
nas, visos tautos šventenybė,— 
nutylėti nebegalima. “Vytyje” 
drįstma riebiomis raidėmis at
spausti, — virš falsifikato, — 
himno autoriaus pavardę. Iš
niekinama himnas, Kudirka, 
ir tautos patriotiniai jausmai.

Gal ponas redaktorius Juo
zas Leimonas leis nepatikėti, 
kad Lietuvos Himne yra žo
džiai:

krikščioniško darbo do
vanos

jaunimas semia tavo 
stiprybę”.

mūsų

Arba: - 'r

“Tegul dirba Dievo naudai 
ir žmonių gėrybei...”
Reikia stebėtis, kad redakto

rius toleruoja savo red. leidiny ’ 
falsifikacijas. Tai rodo, kad 
falsifikacija jam yra priimti- 
na.

Iki šiol žinojome, kad bolše
vikai, pasinaudodami okupaci
ja, stengiasi ir tebesistengia 
niekinti ir falsifikuoti, taip ša 
kant “viską atnaujinti/’ kas 
lietuviams brangu. Dabar aiš
ku, kad Lietuvos okupacija sa
vaip pasinaudoti nori ne vie
ni bolševikai...”

NEPAMIRŠKITE 
atnaujinti prenumera' 
ta ir paraginti kitus 
skaityti VIENYBĘ

Vienybės atstovas
JOHN POŠKUS

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

,. Toks sąrašas prie L. Tarybos 
buvo pradėtas 1918 m. balan
džio mėn. ir baigtas spalio 
mėn. Pirmuoju į ši sąrašą įsi
registravo karininkas Kazys 
Škirpa. Jis buvo ir iniciatorius 
pradėti tokį sąrašą.

Tačiau į šį sąrašą nedaug te- 
siregistravo. Vos 41 karys: 39 
karininkai ir 2 kareiviai. Kaip 
vėliau patyriau, iš kareivių 
buvau pirmuoju į šį sąrašą 
įrašytas.

Kadangi tais laikais buvo la- 
. bai sunkus susisiekimas ir su

sižinojimas, todėl nenuostabu, 
kad tiek mažai įsiregistravo. 
Antra, kai kurie galvojo ki
taip. Kam iš anksto registruo
tis, nežinant kas dar bus. Kai 
pradės kariuomenė 
met ir nuvyks J ją.

Vokiečiams praladmėjus Mar 
nos kautynes (Prancūzijos 
fronte), jau buvo aišku, kad jie 
karą pralaimi. Subruzdo ir lie
tuviai.

Birželio 10 d. prie 
Tarybos buvo slaptai 
kiečių sudaryta kelių 
komisija lietuviškoms
toms pajėgoms organizuoti. Iš 
narių pamenu tik brig. gen. V. 
Nagių-Nagevičių. Kiti, rodos, 
civiliai asmens buvo. Spalio 
mėn. ši komisija pasipildė ir 
persitvarkė. Vieni ją vadino Ap 
saugos Komisija, o kiti Aukš
čiausia Karo Taryba. Jai vado
vavo nekarys — St. šilingas. Iš 
6 narių tik 2 buvo karininkai. 
Ji veikė iki lapkričio 11 d., ka
da buvo sudarytas pirmasis Mi

1918 m. spalio 9 d. Lietuvos 
Taryba įsakė Apsaugos Komi
sijai pradėti organizuoti Lietu
vos kariuomenę. Kitą dieną t. 
y. spalio 10 d., buvo pakviesti 
kai kurie karininkai kariuome
nės užuomazgai sudaryti. At
vykę turėjo apsigyventi pri
vačiai, nes kariuomenei kurtis 
dar neturėjo būstinių. Taip pat 
ir algų negėivo, ir nieko nebu
vo žinoma apie jų mokėjimą.

Spalio 16 d. atvyko į Vilnių 
pirmieji kareiviai savanoriai— 
iš viso 11 asmenų. Jau kitos 
dienos vakare, per vakarinį pa
tikrinimą, pirmą” kartą'"mūsų 
savanoriai sugiedojo . Tautos 
himną.

Lapkričio 1 d. karininkas 
(dabar brig, gen.) Grigaliūnas 
—Glovackis buvo paskirtas va
du numatyto kurti 1 pėst. pul
ko. Tą pat dieną buvo paskirta 
ir pirmoji sargyba prie Valsty
bės Tarybos.

Lapkričio 11 d. .pulkas jau 
turėjo keliolika karininkų ir 
30 kareivių. Tuo metu kilus 
vokiečių kariuomenėje revoliu
cijai, buvo išstatyta sustiprinta 
savanorių sargyba: iš 20 asme
nų prie Valstybės Tarybos ir l(0 
asmenų prie Apsaugos Komi
sijos.

Į savanorių eiles buvo įsto
jusios ir kelios merginos, ku
rios pasižadėjo, reikalui esant, 
ir ginklu kovoti dėl Lietuvos 
nepriklausomybės, žinoma, jų 
prie ginklo nepaskyrė. Dfrbo 
raštinėje. Vėliau, rodos, liko

Kai lapkričio 23 d. buvo iš
leistas pirmasis įsakymas Lie
tuvos kariuomenei, jau buvo 
susidariusi šiokia tokia jauno
sios kariuomenės užuomazga.

Renkantis savanoriams, iš 
pradžių neturėta būstinių 
jiems apgyvendinti. Iš pradžių 
buvo paruošta Valstybės Tary
bos rūsyje šiokia tokia būstinė, 
bet greit ji .pasidarė per ankš
ta. Vargais negalais iš vokiečių 
buvo išgautos artilerijos karei
vinės, esančios mieste prie Ne
ries krantų, netoli Katedros. 
Kareivines išgaunant daug pa
sidarbavo b. gen., V. Nagius — 
Nagevičius.

Motina

RUOŠIAMĖS Į VILNIŲ
Spalio mėn. .paskutinėmis 

dienomis mane sučiupo stiprus 
ispanų gripas, tuomet plačiai 
siautęs Lietuvoje. Išgulėjau lo
voje apie mėnesį.

Sunku buvo gulėti, kai žino
jau, kad Vilniuje kažkas daro
ma. Pakilus iš lovos kojos ne
sijautė stipriai atsiremiančios 
į žemę. Į dvarą jau nebeėjau 
dirbti. Na, ir vokiečių žandarai 
po revoliucijos sušvelnėjo. Jau 
prievarta nebevarė į darbą, tik 
baltomis akimis šono pažiū
rėdavo, lyg šėtonas į gegutę’.

Gruodžio mėn. pradžioje 
netoli vieškelio miestelyje skal 
džiau malkas. Pro šalį prava
žiavo rogės su apie 20 savano
rių iš Užventės ir Vaiguvos 
apylinkių. Jie važiavo į Vil
nių. Tai dar labiau sujaudino 
mane. Jeigu jau iš šių tolimų 
apylinkių važiuoja apie 20, tai 
klek važiuoja iš Vilniui arti
mesnių apylinkių. Tur būt, da-

bar tūkstančiai mūsų savano
rių Vilniuje.

Grįžęs pradėjau ruoštis ke
lionėn. Tėvai įkalbinėjo, Kalė
das praleisti namie. Nesutikau, 
nes neberamu buvo namie sė
dėti ir tėvas pasididžiuodamas 
išleido mane savanoriu į jo vi
są amžių svajotą Lietuvos ir 
Žemaitijos “vaiskų”,
atvirkščiai. Ji verkė. Kai pra
dėjau drausti, ji 
“Verksiu, bet mano ašarų ne
bematysite”.

Prof A. Voldemarui esant 
tuomet ministeriu pirmininku 
ir -krašto apsaugos ministeriu, 
buvo reikalaujama, kad atvyks 
tą savanoriai turėtų rekomen
dacijas kurių nors visuomenės 
veikėjų arba kunigų. Todėl su
sirūpinau, iš kur man gauti. 
Mūsų apylinkėje nebuvo visuo
menės veikėjų.

Nuėjau prašyti į neseniai 
susikūrusi valsčiaus komitetą. 
Jie atsikalbinėjo negalį išduo
ti, nes dar neturį pasidarę nei 
kertinių štampų, nei antspau
dų.

— Kodėl tu į Vilnių važiuoji, 
kad čia pat Šiauliuose kuriasi 
lietuvių kariuomenė, 
pareiškė.

Atkirtau, kad važiuoju ieš
koti Lietuvos kariuomenės su 
lietuviška komanda, o Šiau
liuose, girdėjau, rusiška ko
manda. Matyt, jie turėjo min
tyje kuriamą raudonąją žemai 
čių pulką, kuriam vadovavo

pareiškė:

jie man

Baltušis— žemaitis. I šį pulką 
per nesusipratimą pateko ne
maža patriotiško jaunimo? Vė
liau, susidūrus su lietuviais, iš
lakstė ir pastojo savanoriais į 
Lietuvos kariuomenę.

Einu pas kleboną prašyti. 
Sutinku jį šventoriuje po mišių 
iš bažnyčios Išeinant. Papra
šiau rekomendacijos. Jis išpu
čia akis ir drožia man:

— Kaip aš tau galiu duoti. 
Juk tu bolševikas. Dar sukurs- 
tysi Lietuvos kareivius.
' — Iš ko sprendžiate, kad aš 

bolševikas? — paklausiau.
— Iš daug ko: Tu žmonėms 

šneki, kad iš bažnyčių žemes 
reikia atimti.

— Nevisai taip! — atsikertu. 
— šnekėjau, kad iš dvarininkų , 
reikia atimti, na, ir tuos dva
rus, kurie yra bažnyčių valdo
mi. Bet prieš tuos ūkius, kurie 
yra prie klebonijų, nieko nekal 
bėjau. O mūsų parapijoje kaip 
tik buvo vienas dvarelis, baž
nyčiai užrašytas. Tai ir nepa
tikau klebonui už savo kalbą jį 
nusavinti.

— Lietuvos katalikiškai ka
riuomenei reikia gerų kataliku. 
O Lietuvos kariuomenei daug 
kareivių nereikės. Užteks dvie
jų -pulkų sienoms saugoti. — 
—aiškina man toliau klebonas.

Mat, ir jis tikėjo, kad Lietu
vai paskelbus savo neutralite
tą, jokie priešai jos 
Tai buvo anų laikų 
Voldemaro svajonė, 
tik pakartojo.

nėbepuls. 
prof. A. 
Klebonas

Aš įrodinėjau, kad dviejų pul 
kų neužteks ir kad reikia vi
siems geriems lietuviams eiti 
ginti savo kraštą, -o ne vien ka
talikams.

Taip mums besišnekučiuo
jant, iš bažnyčios išėjo jaunas 
vargonininkas, su kuriuo daug . 
šnekėdavome apie Lietuvos ka 
riuomenę ir Lietuvos ateitį. Jis 
tai išgirdęs sustojo ir klausosi. 
Pasinaudojau ta proga.

— Paklausk, klebone, vargo- 
ninką. Jis pasakys, koks ai bol
ševikas.
' Klebonas mano žodžiais su

sidomėjo ir vargoninkui sako:
— Užeik pas mane! Gavau iš 

Vilniaus naujų laikraščių!
Iš tikrųjų! Vargoninkui užė

jus, klebonas teiravosi apie 
mane. Gavęs palankių žinių, 
liepė pranešti man, kad atei
čiau. Nuėjau ir gavau rekomen 
daciją. ~ Atsisveikinome labai 
nuoširdžiai. Vėliau jis už šią 
rekomendaciją nukentėjo, o 
gal tik buvo priekabė, ųorint 
apiplėšti. Į mūsų apylinkę užė
ję bolševikai kleboną apiplėšė. 
Atėmė brangius kalinius, auk
sinį laikrodėli ir kitką. Apiplė
šę pabrėžė, kad už tai nubau
džia jį, kad jis Butkų pasiun
tė į “baltąją armiją.”

Sekančiame numeryje! Sh- 
pirkinėjame i» vokiečių gink
lus.

A
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KETURI DIDIEJI
įvyko Li-

DR. M. J. COLNEY

pa
ku-

J. GUTAUSKAS, Sav.
Įvairūs gėrimai, pirmos 

rūšies virtuvė 
201-203 E. Chapel Street 

New Haven, Conn.

REgent4 9-4156 SU,

4

ANTHONY MARTIN
RESTORANAS ir BARAS 

3759 N. 7th STREET, 
PHILADELPHIA, PA.

zAmeri to Lietuviu Savaitė
Bostono lietuviška seklyčia gali būti 

pavyzdžiu visoms lietuvių kolonijoms
Kovo 1 d. Bostone įvyko Lie

tuviškosios Seklyčios — A. L. 
Tautinės S-gos Bostono sky
riaus namų iškilmingas atida
rymas.

Pirmas į susirinkusius pra
bilo skyriaus pirmininkas Jo
nas Kasmauskas. Iš jo žodžių 
galima pastebėti, kad tai rea
lus, vien darbo ir veiklos žmo
gus, kuris nevargindamas sve
čių ilgomis kalbomis, paprašė 
pačius įsitikinti atliktu darbu 
ir jį įvertinti.

Jo žodžiais, šiuose namuose 
ras pastogę lietuviškasis jauni
mas, skautai, spauda ir chorai. 
Čia visą laiką iš kartos į kartą 
gyvens lietuviškoji dvasia.

Vėliau jis kreipėsi į garbės 
konsulą adv. šalną, prašyda
mas perkirpti lietuvišką juos
tą ir atidaryti duris į lietuvy
bės simbolį.

Nukritus uždangai, pasirodė 
priešakinėje sienoje puiki liet, 
ornamentikos lenta su stilin
gai išdrožinėta Vytimi: Konsu
las pabrėžė, kad šitam lietu
viškam židiniui visoj Amerikoj 
nėra tinkamesnio miesto už 
Bostoną, nes čia telkiasi Ryti
nės Amerikos menas ir kultū
ra.

Daug plačiau šiuos namus 
apibudino dr. Bruno Kalvaitis. 
Jo žodžiais, šita Ramovė tai e- 
santi senosios kartos brolių a- 
merikiečių, veterano, Jono Kas 
mausko asmenyje, meilės ir 
idealizmo pavyzdys lietuvybei, 
šie namai tai jaunimo — skau
tų lietuviško pasiaukojimo, iš
tvermės ir darbo pavyzdys, nes 
visi jie po sunkaus fizinio dar
bo fabrike, vėlai vakarais, kar
tais net iki vidurnakčių na
mus gražino, remontavo ir pa- 
darė jaukiais.

Jonas Kasmauskas, visuomet 
malonus su jaunuoliška šypse

na, savo finansais padėjo na
mus šiuos įsigyti ir atremon
tuoti, inž. Mikalauskas, vado
vavo, stūmė ir vairavo be jo
kio atlyginimo, arch. Okunis 
inž. Mikalauskui talkininkavo, 
agr. Antanas Birčkųs išdroži- 
nėjo iš medžio visą ornamenti
ką, dailininkas Viktoras And
riušis namus išdekoravo gra
žiausiame lietuviškame stiliu
je, kokių niekur nerasime.

Bet kada dr. Bruno Kalvai
tis pasisakė, kad ir jam teko 
prisidėti prie šių namų įkūri
mo, salėje pasigirdo didelis 
plojimas, nes visi žinojo, kad 
jis čia darbavosi ne tik fizi
niai, bet ir tvarkė visus teisi
nius klausimus. Toliau buvo 
perskaitytos pavardės aukoto
jų ir įteiktos dovanos inž. Mi
kalauskui ir dail. V. Andriu- 
šiui.

Visų dalyvių buvo pasirašy
tas namų atidarymo istorinis 
aktas su tokiu įrašu: “Jūs, bro 
liai partizanai, kaliniai, trem
tiniai kovojate krauju ir mir
timi už lietuvybę, o mes išblaš 
kytieji po visą pasaulį savo 
aukomis, darbu ir saugojimu 
lietuvybės.” Iškilmės buvo už
baigtos Lietuvos himnu. Sve
čiai buvo nufilmuoti. Tarp jų 
buvo daug atvykusių iš toliau: 
A. L. Tautinės S-gos pirminin
kas — dr. Colney ir prof. Ži
linskas iš Waterburio, Tremti
nių D-jos pirmininkas Viščinis 
iš Brocktono, Vienybės redak
torius J. Tysliava iš Brooklyno 
ir kit. Gauta daug sveikinimų: 
iš Liet. Gen. konsulo Jono
rio, vicekon. A. Simučio, Cle- 
v elan do skyr. pirm. adv. J ui. 

-Smetonos ir k t. Puikias ir gau- 
singas gėles dovanojo Minkus. 
šios gražios seklyčios stalų, 
valgių ir kit. sutvarkyme jau
tėsi moteriška ranka, matėsi 
Kalvaitięnės skonis.

Pagaliau negalima nepaste
bėti tų pilkųjų pelių — jauni
mo, (kurie visą savo širdį ir su
gebėjimą įdėjo į šį židinį. Jie 
gramdė apdegusias sienas, (šis 
namas anksčiau buvo gaisro 
paliestas) ardė, nešė tinką, 
žemes ir t. t. Bet jie sako, kad 
dar jų siekiai nebaigti ir žada 
pietų pertraukomis fabrike pa
daryti mergaitėms - skautėms 
stakles juostoms austi, įsigyti 
Vargo Mokyklą, Artoją, Lietu
višką Motiną ir t. t.

^Bostoniečiai tikrai pasirinko 
tikrą > kelią į lietuvybę. Vietoj 
tarpusaviu intrigų, politinių 
šmeižtų ir žaliojo pavydo, 
sirinko. lietuvišką darbą, 
rio gražūs vaisiai šiandien 
vyzdys gali visiems būti
siems Amerikos lietuviams. Iš 
bostoniečių veidų matyti, kad 
jie šiandien jaučiasi

BROADWAY 
RESTAURANT

Geras maistas, įvairūs 
gėrimai

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

draudimo agentas) 
154 East Mąin Street 

Waterbury, Con*. 
Tel.: 3-9766

TRAUN’S CAFE
N. E. cor. 16th Street 

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

Bes. Cheltenham 2562
Philadelphia, Pa.

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

Alos, degtinė, vyaas
305 BROADWAY

SO. BOSTON. MASS.

J. MARKIEWICZ
AND ,

SONS, Ine.
Laidotuvių Direktoriai 

15 TrumbuH Street 
New Haven, Conn.

TeL: 5-9229

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

1.00

Aukos Vienybės 
popierio fondui
W. Zinkevičius

Brockton, Mass. 32.00
A. Ivas

So. Boston, Mass. 20.00
Al. Chaplikas

- So. Boston, Mass. 11.00
J. Lendraitienė 

Worcester, Mass. . 11.00
F. Razvadauskas

So. Boston, Mass. 11.00
A. Kupštis

So. Boston, Mass. . . . . 10.00
V. Kielienė

Worcester, Mass. ... . 10.00
K. Vileišis
* Dorchester, Mass. .. .. 5.00
J. Januškevičius

Dorchester, - Mass. .. .. 5.00
F. Skliutas

Worcester, Mass......... . . 5.00
V. Mitrikas

Worcester, Mass......... . . .5.00
T. Grigaitis

Worcester, Mass. ' . . 5.00
A. J. Namaksy

So. Boston, Mass. 5.00
J. Kropas

So. Boston, Mass. . . . 5.00
P. Trečiokas

So Boston, Mass. . . . . . 5.00
M. Venis

So. Boston, Mass. . 7. 5.00
K. Kriaučiūnas

New York, N. Y. ... . . . 3.00
J'. Paulauskienė

Elizabeth, N. J.......... . .. 2.00
A. Ambrozaitis

Wilkes Barre, Pa. . . 2.00
J. Genaitis

Woodhaven, L. I. . . . . 2.00
S. Jankauskas

Brooklyn, N, Y. ... 2.00
A. Slavinskas.

Shelton, Conn. ....... ... 2.00
M. Kupris

Wilkes Barre, Pa. . . . . 2.00

SLA RINKIMŲ REIKALU
Lietuvių kolonijose dabarti

niu laiku vyksta balsavimai, t. 
y. rinkimai Pildomosios Valdy
bos į didžiausią Am. Lietuvių 
šalpos organizaciją, Susivieni
jimą.

Kadangi šios organizacijos 
turtas siekia virš poros milijo
nų dolerių, tad Susivienijimo 
nariai turi rūpintis, kad jų su- r 
dėtas turtas būtu tinkamai 
apsaugotas, o to turto saugo
tojai ar aikvotojai, yra Centro 
Valdyba.

žiūrint į Susivienijimo at
skaitas, matosi vienas faktas, 
kad didelės sumos pinigų išlei
džiamos valdybos narių, susi
važiavimams, nes kai kurie 
Centro Valdybos nariai gyvena 
per tolj nuo SLA Centro. Nie
ko asmeniško prieš jokį dabar
tinės Centro Valdybos narį ne-^ 
turėdamas, tačiau rekomen
duoju šiuose rinkimuose pada
ryti nors ir nedidelį pakeitimą 
parenkant į Centro Valdybą 
porą narių arti SLA centro gy
venančių.

Kad įnešus į Susivienijimą 
daugiau naujų minčių ir su
manymų, kad sutaupius Susi
vienijimui daugiau pinigų, kaip., 
senas Susivienijimo narys re-

John Baltaduonis
FRANKFORD AVENUE

CAFE
1700 Frankford Ave.,

Kovo 2 d. Bostone
teratūros vakaras. Programoje 
dalyvavo Keturi Didieji —Ber
nardas Brazdžionis, Antanas 
Gustaitis, Stasys Santvaras 
ir Henrikas Kačanauskas.

Tai buvo didelė šventė, davu 
si progos ii toliau atvažiavu
siems pamatyti ir išgirsti šiuos 
mūsų tautos dvasios didžiūnus. 
Nesigilinant atskirai į kiekvie
no poeziją, galima tik pasaky
ti, jog kiekvienas jų savotiškai 
užvaldė — graudeno, mintijo 
ir juokino salės publiką, kuri 
nesigailėjo jiems plojimų. 
Kaip gerai, kad dar turime to
kius didžiuosius, be jų liktų 
vien tik fizinis, juodo darbo 
gyvenimas. j. g.

WATERBURY, CONN.
T alėjomis .3-4747 

PRIĖMIMO VALANDOS:

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

Green Ir Leonard
Waterbury, Conn

D. Petručionis---------------
Elizabeth, N. J. : . ...

P. Tarnauskas 
Paterson, N. J. .......

K. Marcinkevičius 
Athol, Mass..... .........

P. Braška
Brockton, Mass. .....

J. Tolišius
Brooklyn, N. Y.

A. Strumskis 
Brockton. Mass.......

Mrs. J. Tumavičius 
Jamaica Plains, Mass.

J. V. Tautvaiša ■ 
Bo. Boston, Mass. . .

S. Zavadzkas
So. Boston, Mass.........

Visokeriopas automobilių taisymas 
730-2 E. Moyamensing Av«

Philadelphia, Pa.
Tel. Howard 8-0596

1.00

1.00

1.00

1.00.

1.00

1.00

1.00

1.00

QUALITY MARKET
VICTOR ABECUNAS, Sav.

356 PARK STREET, 
NEW BRITAIN, CONN.

—--------------- j

r

GERIAUSIS

INSURANCE
IR

REAL ESTATE

111-15 JAMAICA AVE.

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 CHICAGO, ILL
Tel. Virginia 7-9880

J

r

SILVER BELL BAKING CO,

M

savo

ke-

— J

r

8

' r

iždo 
būtų

globėjus tinkamiau-
Alena Devenienė iš

kurie nėra nė advo- 
mokslinčiai, bet ga- 

biznyje.

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

$8.316,834
25,543
82.997 

175,000 
1.112.033 

ltt«,6«e
22.7 23
15,791

su-
ne-

Chicagoje gyveną T. ir S. 
Mileriai, 4626 Dover St., yra nu, 
tarę mergaitę adoptuoti ir rū
pinasi jos įkurdinimu Ameri
koje.

VINCO VIDGINIO
MAISTO KRAUTUVĖ 
438 JEFFERSON ST.

Philadelphia, Pa.
TR. 7-6627

BBL BAKING
Brooklyn, n.*

Pristatoma į namus 
ir krautuves

Amės St., Lowell, Mass.
Tel. 2-6797

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

BOSTON BAKING CO
J. Tamošauskas
B. Andrinšaitis

Lietuviška duona ir
pyragaičiai

TOTAL----*9.9 1 7,587
CHARLES S. CHELEDEN. PTMident

(Taip dabar vadinasi Varpo kepykla)

Brooklyn, N. Y
Telefonas STagg 2-5938

BALČIŪNAS, savininkas

.$8,428,47*

850.000 
55.431 
10,31 1 
22.077 

3.520

547.778

^Laiškai

Laisvei švintant... (11) St. Butkus

RENKASI PIRMIEJI SAVANORIAI

Lietuvos

kurtis, tuo

bolševi- 
kalinio 
už tai,

Lietuvos 
kad ir

Lietuvos 
nuo vo- 
asmenų 

ginkluo-

nisterių Kabinetas. '
RENKASI SAVANORIAI

ADAMS’ 
RESTORANAS IR BARAS 

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

komenduoju į SLA iždininkus 
Juozą Ginkų, iš Brooklyno, ži
noma visuomenės darbuotoją, 
prityrusį biznierių ir sumanų 
organizatorių.

Iždininkui nesvarbu būti ad
vokatu ar bankininku. Juk tu
rime šimtus lietuvių turtingų 
biznierių, 
katai, nė 
būs

šia
Waterbury, Conn., visiems pa
žįstama visuomeninkė, daug 
pasižymėjusi^lietuviškoje veik
loje.

Senas Susivienijimo' narys.

BEE HIVE RESTAURANT
Wm. A. Aliukonis, Sav.

Alus, pirmos rūšies, maistas 
Kviečiami svečiai, atvykę- 

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

Funeral Home
Lietuviams tarnauja dau

giau, kaip 20 metų.
280 CHESNUT STREET,
NEW BRITAIN, CONN.

Tel. 9-1181

STANLEY SHUKIS
Pristato į namus pirmos 
rūšies medžiagos drabužius: 

siutus, paltus ir t.t. 
Priimami užsakymai

Atvksta į namus pamieruot
667 Washington Ave.

Waterbury, Conn.

LIBERTY FEDERAL SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION

, Philadelphia, Pa.
WS NORTH BROAD STREET 

(Temporary AddretaJ
New Buildin* Under Construction 

at 2024)4 North Broad Street
STATEMENT OF CONDITION 
AS Or DECEMBER 31, 1951

ASSETS
Tint Mortcar* Loam....................
Improvement Leena .........................
Loam on Savings Accounts .... 
Federal Home Loan Bank Stock. . 
Cash on Hand and in Banks .... 
Office Building and Equipment . . 
Parking Lot — 1415 Race Street 
Deferred Charges and Other Assets

TOTAL—*9,917,587
LI ABILITIES

Members* Share Accounts . . . 
Advances—

Federal Home Loan Bank . 
Loans In Process ......................
Other Liabilities ......................
Emplojees’ Retirement Reserve 
Other Specific .Reserves..............
General Reserves . . . $295,500 
Surplus.......................... 252.278

—----------------------- _ 2,... _____ __ _ . .. ~---- --------------------- -------- -------------------------- ---------------------------------------------- -----------------------------

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

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

Brangus dr. Miller, pareiga ir dėkingumas verčia mane pa
rašyti Tamstai, laišką, nes Tamsta man grąžinai sveikatą ir 
norą gyventu 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 BIURE790 BROAD STREET, NEWARK, N. J.

Važiuoti ii New York — Hudson Tubs iiCortlant 
St. 14th St. ar 34th St. 20-30 min. iki Newarko. 
Nuo stoties tik 4 blokai. _

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

Kasdien nuo 9 ryto iki 7:10 vakare
TeL Mitchell 2-0773

ANTANAS

Vedybom ir parėm 
keksų ekspertai

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

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

HOTEL GRUSH
RESTORANAS ir BARAS

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

* patogius ir nebrangius kambarius.

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

-

MANO ATSAKYMAS “NE J. G.”

tik 
ke-

COLONIAL BAR RESTAURANT
> GUS TUNAITIS, Savininkas 

PIRMOS RŪŠIES MAISTAS IR GĖRIMAI.

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

GR. 4-2939

UNION BRONZE FOUNDRY
High Grade Bronze Castings

SAVININKAS
(Pėda nuo Union Avenue)

Bridgeport, Conn.
TEL.: 3-4696

PHILADELPHIA, PA.
MALONI LIETUVIŠKA UŽEIGA

ANTHONY BALCHIUNAS, SAV. 
113 SOUTH 34th STREET 

Arti Pennsylvanijos Universiteto

PETER DAVIDONIS
VYNAI — LIKERIAI — ALUS 

2327 Brown Street Philadelphia, Pa.

Naujai atidarytas lietuviškas restoranas ir baras

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

TeL PO 5-9566

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

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 sali n 
baru, pakelevingiems suteik;ama nakvynė — viskas nemokam*!.

Nelaimės valandą kreipkitės j mūsų įttaigą. dieną *r naktį
— mes visados pati rengę suteikti genantį patarnavimą.

Nepr. Lietuvos 8 Nr. perskai
čiau, kad “NE J. G.” mane va
dina bolševikams tarnaujan
čia. Deja, nepataikyta, 
tik esu pati didžiausia 
kų auka — politinio 
našlė, Sibire nužudyto
kad jis buvo pirmas Lietuvos 
karys — savanoris ir pasižy
mėjo kovose prieš bolševikus. 
Mano visas turtasb— biznio 
mokykla net su stambesniais 
namų apyvokos daiktais, bol
ševikų "buvo nusavinta, aš bu
vau tiek bolševikų nuengta, 
kad net savo šeimos fotografi
jų negavau pasiimti. Kas šitoj 
teisybės šaly nepamatuotai po
litiniai kitus apkaltina, gali 
skaudžiai atsakyti. Q papras
tai žemaičiai sako: “Kas — 
kuom įkvep, tuom kita tep”.

O dabar dėl mano straipsnio 
— Kas gi tas LOK’as Tikrai, 
nekilnokim iš Rasų kapų gar
bingųjų lietuvių. 'Gerbdama 
Vileišį, Kauno Miesto Bur
mistrą, man dar mergaite bū
nant, teko asmeniškai pažino
ti ir aš, ne tik apie jį, bet apie 
visą Vileišių šeimą turiu gra
žius ir pagarbiausius jausmus, 
(kuriuos įskiepijo man mano 
mama, nes ji man daug papa
sakojo apie Vileišių nuopelnus 
lietuvybei. Aš ne tik gerbiu, 
bet ir myliu tą šeimą, nes Vil
niuje su Birute Vileišyte daž
nai lankėme Lukšių kalėjimą, 
kur mudviejų abiejų vyrai bu
vo kalinami. Dabartinį LOK’o 
narį gerb. p. Vileišį man visai 
netikėtai vieną kartą čia Ame
rikoje teko susitikti ir jis man 
paliko didžiausią dvasinį turtą 
stiprybę, nes jis savo patyri
mais, mokslu ir išsilavinimu 
mums tik atvykusiems ir des
peratiškai blaškantiems nesu
vokime naujoje tėvynėje, rea- 
liai paaiškino ir davė praktiš-

ną sekmadienį nuvykau į lie
tuvišką parengimą kitame 
mieste (ne Hartforde), išgir
dau prie gretimo staliuko įsi
linksminusių vyrų aną pokalbį 
ir be reikalo linksniuojant gar 
bingų asmenų pavardes, įsižie
biau jiems atkeršyti ir pas
kelbti spaudoje tą jų kalbą, 
kad kitą kartą būtų atsarges
ni ir santūresni. O mano straip 
snio mintys, tik įsiskaitykite 
Tamsta, pamatysi kokios lie
tuviškos. Ten aš net nurodau 
porą pavyzdžių, kiek mums po 
visą pasaulį išblaškytiems yra 
brangi lietuviškoji bendruo
menė. Savo straipsnį aš, be
rods, baigiu žodžiais., kad kas 
bebūtų šitas Lok’&sf visgi jam, 
kaipo pirmapradžiui, priklau
so lietuvių vienijimo garbė 
Amerikoje, kad bendruomenės 
idėja, kaip vandens srovė išsi
liejo ir dabar jau niekas jos 
nesustabdys. O visi žinome, 
kad tos idėjos pats pirmasis į- 
gyvendintojas Amerikoje ir y- 
ra gerb. p. Vileišis.

Jadvyga Gražulienė.

wffh.’

m. rugsėjo

naujosios

FALSIFIKATORIAI IS 
DIEVO MALONĖS”

SOVIETAI JOS NEGAUS
Našlaitė Strašinskaitė atvyks Į Ameriką

Sovietai visaip stengiasi su
sigrąžinti pabėgėlius į jų val
domas žemes ir pasidaryti sa
vo vergais.

Negalėdami įkalbėti sugrįžti 
suaugusius tremtinius, jie ėmė 
si persekioti vaikus — našlai
čius, kurių tėvai - žuvo karo 
audroje.

štai viena tokia bolševikų 
auka buvo pasidariusi lietu
vaitė našlaitė Terese Strašins
kaitė.

Jos gyvenimas prasidėjo 1941 
m., kai Kybartų apylinkėje, 
Lietuvos parubežiniam mieste 
karo griuvėsiuose buvo rastas 
vienų metų kūdikis — mergai
tė, kurią pasiėmė globoti Stra- 
šinskai. Karo metu, tėvams 
neatsiradus, mergaitę Strašins 
kai pakrikštijo ir augino. Bėg
dami į Vokietiją, Strašinskai 
mergaitę pasiėmė su savim. 
1947 m. Strašinskienė tremtyje 
iš vargo ir bado nusilpo ir... 
mirė. Vienas Strašinskas mer
gaitės negalėdamas prižiūrėti, 
ją perdavė IRO našlaičių glo
bai, kurioj ji iki dabar ir buvo, 
kol IRO veikė.

Teresė Strašinskaitė gyveno 
su kitais 20-čia Ifetuvukų IRO 
Childrens Village, Bad Aibling, 
prie mažo Bavarijos miestelio. 
Stovykloj dirbo eilė lietuvių 
tarnautojų, kurie visokeriopą 
pagalbą teikė lietuvukams naš 
laičiams, o arti esant, 30 mylių 
nuo Muncheno -BAIF įstaiga 
kiekvienos šventės proga naš
laičiams nuveždavo Amerikos 
lietuvių dovanų.

Bet šios mergaitės istoriją 
sužinojo sovietų agentai ir 
1950 m. per karinę valdžią So
vietų atstovė Ušakova parei
kalavo Teresės Strašinskaitės, 
pareikšdama, kad ji esanti Ta
mara šarkova ir kad atsiradu
si josios motina Lenkijoje.

Prasidėjo bėdos. Ant kojų 
buvo pastatytos visos įstaigos: 
IRO, BALF, NCWC, Catholic

buvo United States Com
mittee for the Care of Euro
pean Children buvo įtikinta, 
kad rusų atrastoji šarkova būk 
tai esanti tikroji mergaitės mo 
tina ir ji būsianti jai grąžin
tina.

BALF pirmininkas dr. Kon
čius apie šią bylą patyręs tuoj 
pareiškė protestą IRO įstaigai 
ir įteikė memorandumą Karo 
teismui, kad Amerikos vyriau
sybė sulaikytų Teresės išveži
mą ir kad ji nebūtų atiduota 
Sovietams, pateikdamas 
rinktus duomenis, kad ji 
santi šarkovos duktė.

Teismas bylą nagrinėjo 
lėtą kartų.

Dabar patirta, kad JV teisė
jas Goodman, atmetė sovietų 
reikalavimą, pareikšdamas, 
kad ta aplinkybė, jog mergai
tė yra gimusi toj šalyje, kuri 
dabar yra Rusijos ribose, nesu
daro pagrindo ją tenai siųsti 
prievarta.

Pati mergaitė irgi atsakė, 
kad ji nenorinti važiuoti pas 
rusus.

'■ ■ ■ ■

h

Vytės Nemunėlio MEŠKIUKAS 
RUDANOSIUKAS — geriausia 
dovana Velykom, ši knyga yra 
didžiausias vaikų džiaugsmas. 
Ji tinka ir nemokantiems lie
tuvių kalbos, nes yra pridėtas 
vertimas į anglų kalbą. Kny
ga yra didelio formato ir tu
ri 12 didelių keturių spalvų pa 
veikslų, kietais viršeliais. Iliu
stravo pagarsėjus vaikų knygų 
dailininkė V. Stančikaitė. Tad 
savo vaikus, sūnaičius arbar gi 
mines apdovanokite šia knyga 
ir jiems padarykite didelį 
džiaugsmą. Jos kaina tik $2.00.

Užsakymus siųsti: J. Kapo
čius, 680 Bushwick Avenue,

. __ .---------- —_Brooklyn 21, N. Y. -Taip pat Committee for Refugees, . US
kų patarimų, kaip pradėti nau reikalaukite pas knygų platin- committee for Children7“Pržū
ją gyvenimą. Todėl, kai aš vie- tojus. (4). sidėjo kova. Oficialiu globėju

Pianistas ALEKAS MROZINSKAS, kuris, kaip solistas, da
lyvaus artistės Anna Kaskas koncertuose kovo 22 d. Phila- 
delphijoje ir kovo 23 d. Baltimorėje. Alekas Mrozinskas 
skambins Čiurlionio, Gruodžio, Chopįnsų Rachman inovo ir 
kt. kompozitorių kūrinįųs^^ ...7 —<

DAINAVOS ANSAMBLIS NEW YORKE

ROOSEVELT FURNITURE COMPANY

1952 m. balandžio 20 dieną iš 
tolimos Chicagos atvyksta Dai 
navos Ansamblis, kurio kon
certas įvyksta didžiulėje Car
negie Hall Salėje, New Yorke.

Beveik prieš metus laiko to
je pačioje muzikos šventėje, 
kaip žinoma, debiutavo Chica- 
gcs lietuvių dainininkas Algir
das Brazis; kuris atlikęs kon
kurenciją su pasaulinio masto 
artistais, buvo priimtas į Met- 

^ropolitan Operą.
Reikia tikėti, kad didelių lai

mėjimų laukia 
Ansamblio, 
visuomenei 
kartą.

ir Dainavos 
kuris New Yorke 

pasirodo pirmą
• I

2310 West Roosevelt Road Phone SEeley 3-4711
----- - -------- __ CHICAG0 g> ILLINOIS ' ----------------

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

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

■* 15 MĖNESIU

Kai grįžau, netrukus lietu
viškuose laikraščiuose radau 
pažymėtą, jog Vilniuje, Lietu-

> vos Taryboje, registruojami 
kariai ir kitokį tarnautojai. 
Nors ir neaiškiai-, bet buvo 
duota suprasti, kad tos žinios 
reikalingos būsiančiai 
valstybei.

Pasiunčiau laišką į
Tarybą ir paprašiau,
mane įregistruotų į karių są
rašą, o kai reikės, pakviesti į 
kariuomenę.

nos entuziastų Dainavos An
samblis yra iškilęs į pirmaei
lius meninius vienetus ir at
kreipęs didžiųjų meno kritikų 
dėmesį. Po kiekvieno “Daina- 

’ vos” Ansamblio koncerto .pir
maeilėse Chicagos salėse di
džiųjų laikraščių meno kriti
kai kiekvienu Kartu entuzias
tiškai atsiliepė apie Ansamblį, 
giliai įvertindami ’ lietuviškų 
dainų ir šokių grožį.
ANSAMBLIO PRAEITIS

Dainavos Ansamblis įsikūrė 
1945 m. Vokietijoje, Hanau. 
DP stovykloje. Iškilmingose jo 
krikštynose dalyvavo JAV Ar
mijos 4 Būstinės karininkai,

UNRA atstovai ir aukšti Ame
rikos vyriausybės pareigūnai, 
kurie ir dabar tebėra artimi 
Ansamblio rėmėjai', šios šalies 
teisingumo ministeris Howard 
McGrath, pa vyzdžiui, ir dabar 
rašo laiškus ir sveikinimus, 
linkėdamas sėkmingai . skleisti 
lietuvišką dainą Amerikoje. '

Per savo gyvavimo laikotar
pi Vokietijoj Ansamblis turė
jo virs 200 pasirodymų. Pažy- 

-mėtini yrą koncertas įvykęs 
Hanau, Amerikos žurnalistams, 
koncertas Amerikos Raudono
jo Kryžiaus - pirm. O’Connor 
garbei, koncertas Kronbergo 
pilyje JAV Armijos Vyr: Būs
tinės karininkų šeimoms, kon
certas JAV kariams Frankfur
te ir kt.

Ansamblis, be to, dalyvavo 
JAV karių pamaldose Wolf- 
gange ir iškilmingame koncer
te Palmgarten teatre, kur ame 
rįkiečiai įsileisdavo tik aukšto 
meninio lygio trupes. Duotas 
koncertas vokiečių Bonnos uni 
versitete, iškilmingas
tas Alpėse, taip pat Frankfurto 
universitete, kur koncertą ren
gė garsioji koncertų direkcija 
“Ebner”. Duota daugybė kon
certų DP stovyklose saviems 
tautiečiams ir svetimtaučiams.

Ansamblis pravažiavo virš 
10,000 kilometrų įvairiomis su
sisiekimo priemonėmis.

Įdainavo į plokšteles Briuse
lio valstybiniam radiofonui, 
amerikiečių radiofonui Frank
furte ir į atskiras juostas, ku
rios buvo naudojamos Ameri
koj ir Kanadoj DP biliaus pra- 
vedimo propagandai.

Nuo 1945-1949 Ansambliui 
vadovavo šie dirigentai: V. 
Adomavičius. S. Radzevičiūtė, 
J. žemaitis, B. Jonušas ir St. 
Sodeika, kuris Ansambliui va
dovauja ir Amerikoje.

Režisieriais buvo A. Škėma, 
Gasp. Velička, Tautinių šokių 
vadovais buvo Radzevičiūtė, 
Valiukaitė, žygas ir Gustaitie- 
nė. Administratorium buvo K. 
Mik-lasevičius, kuris Lietuvoje 
buvo garsiojo Vilniaus Liau- 
dies Ansamblio administrato
rius.

Nuo 1947 m. iki 1949 m. An
sambliui pirmininkavo Al. 
Dzirvonas, kuris šiais pareigas 
Ansamblyje eina ir Amerikoje.

Chicagos Dainavos Ansam
blis davė eilę tautinės, pasau- 

koncer- lines ir religinės muzikos kon
certų, pastatė garsųjį Rossini 
veikalą “Stabat Mater,” o per
eitą rudenį su didžiausiu pasi
sekimu dainavo Chicagos Ope
ros rūmuose.

Bet Ansamblis neužsikasa 
viename Chicagos mieste. Nors 
ir labai sunkiomis sąlygomis, 

(Nukelta į 7 psl.)

Naujienos (nr. 56) rašo:
“Prisimename; viename po

ezijos konkurse turėjo _ progos 
pasireikšti ir Chateaubriandas.

Dabar turime vėl “sensaci
ją”: Lietuvos Himno vertimą 
anglų kalbon iš Dievo malo
nės, — vertimą, kuris buvo at
spausdintas 1951 
n ėn. “Vytyje”.

Pasekime šios 
“sensacijos“ pirmus du posmus 
(“Vertimas” — Frank N. Pen
sine). Dėmesio:

“Lithuania, fatherland,
Home of gallant heroes, 
From your Christian labor’s 

bounty
Our youth gains your valor. 

May your children follow only 
Paths of holy virtue.
May they labor for God’s 

welfare
And the good of mankind...**

Nebūtų verta minėti šios 
“sensacijos,” jei tai neliestų 
Lietuvos Himno, bet žinant, 
kad “Vytis” yra peršama Ame
rikos lietuvių jaunajajxdtaftai, 
o tuo pačiu ir joje atspausdin
tas falsifikuotas Lietuvos Him 
nas, visos tautos šventenybė,— 
nutylėti nebegalima. “Vytyje” 
drįstma riebiomis raidėmis at
spausti, — virš falsifikato, — 
himno autoriaus pavardę. Iš
niekinama himnas, Kudirka, 
ir tautos patriotiniai jausmai.

Gal ponas redaktorius Juo
zas Leimonas leis nepatikėti, 
kad Lietuvos Himne yra žo
džiai:

krikščioniško darbo do
vanos

jaunimas semia tavo 
stiprybę”.

mūsų

Arba: - 'r

“Tegul dirba Dievo naudai 
ir žmonių gėrybei...”
Reikia stebėtis, kad redakto

rius toleruoja savo red. leidiny ’ 
falsifikacijas. Tai rodo, kad 
falsifikacija jam yra priimti- 
na.

Iki šiol žinojome, kad bolše
vikai, pasinaudodami okupaci
ja, stengiasi ir tebesistengia 
niekinti ir falsifikuoti, taip ša 
kant “viską atnaujinti/’ kas 
lietuviams brangu. Dabar aiš
ku, kad Lietuvos okupacija sa
vaip pasinaudoti nori ne vie
ni bolševikai...”

NEPAMIRŠKITE 
atnaujinti prenumera' 
ta ir paraginti kitus 
skaityti VIENYBĘ

Vienybės atstovas
JOHN POŠKUS

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

,. Toks sąrašas prie L. Tarybos 
buvo pradėtas 1918 m. balan
džio mėn. ir baigtas spalio 
mėn. Pirmuoju į ši sąrašą įsi
registravo karininkas Kazys 
Škirpa. Jis buvo ir iniciatorius 
pradėti tokį sąrašą.

Tačiau į šį sąrašą nedaug te- 
siregistravo. Vos 41 karys: 39 
karininkai ir 2 kareiviai. Kaip 
vėliau patyriau, iš kareivių 
buvau pirmuoju į šį sąrašą 
įrašytas.

Kadangi tais laikais buvo la- 
. bai sunkus susisiekimas ir su

sižinojimas, todėl nenuostabu, 
kad tiek mažai įsiregistravo. 
Antra, kai kurie galvojo ki
taip. Kam iš anksto registruo
tis, nežinant kas dar bus. Kai 
pradės kariuomenė 
met ir nuvyks J ją.

Vokiečiams praladmėjus Mar 
nos kautynes (Prancūzijos 
fronte), jau buvo aišku, kad jie 
karą pralaimi. Subruzdo ir lie
tuviai.

Birželio 10 d. prie 
Tarybos buvo slaptai 
kiečių sudaryta kelių 
komisija lietuviškoms
toms pajėgoms organizuoti. Iš 
narių pamenu tik brig. gen. V. 
Nagių-Nagevičių. Kiti, rodos, 
civiliai asmens buvo. Spalio 
mėn. ši komisija pasipildė ir 
persitvarkė. Vieni ją vadino Ap 
saugos Komisija, o kiti Aukš
čiausia Karo Taryba. Jai vado
vavo nekarys — St. šilingas. Iš 
6 narių tik 2 buvo karininkai. 
Ji veikė iki lapkričio 11 d., ka
da buvo sudarytas pirmasis Mi

1918 m. spalio 9 d. Lietuvos 
Taryba įsakė Apsaugos Komi
sijai pradėti organizuoti Lietu
vos kariuomenę. Kitą dieną t. 
y. spalio 10 d., buvo pakviesti 
kai kurie karininkai kariuome
nės užuomazgai sudaryti. At
vykę turėjo apsigyventi pri
vačiai, nes kariuomenei kurtis 
dar neturėjo būstinių. Taip pat 
ir algų negėivo, ir nieko nebu
vo žinoma apie jų mokėjimą.

Spalio 16 d. atvyko į Vilnių 
pirmieji kareiviai savanoriai— 
iš viso 11 asmenų. Jau kitos 
dienos vakare, per vakarinį pa
tikrinimą, pirmą” kartą'"mūsų 
savanoriai sugiedojo . Tautos 
himną.

Lapkričio 1 d. karininkas 
(dabar brig, gen.) Grigaliūnas 
—Glovackis buvo paskirtas va
du numatyto kurti 1 pėst. pul
ko. Tą pat dieną buvo paskirta 
ir pirmoji sargyba prie Valsty
bės Tarybos.

Lapkričio 11 d. .pulkas jau 
turėjo keliolika karininkų ir 
30 kareivių. Tuo metu kilus 
vokiečių kariuomenėje revoliu
cijai, buvo išstatyta sustiprinta 
savanorių sargyba: iš 20 asme
nų prie Valstybės Tarybos ir l(0 
asmenų prie Apsaugos Komi
sijos.

Į savanorių eiles buvo įsto
jusios ir kelios merginos, ku
rios pasižadėjo, reikalui esant, 
ir ginklu kovoti dėl Lietuvos 
nepriklausomybės, žinoma, jų 
prie ginklo nepaskyrė. Dfrbo 
raštinėje. Vėliau, rodos, liko

Kai lapkričio 23 d. buvo iš
leistas pirmasis įsakymas Lie
tuvos kariuomenei, jau buvo 
susidariusi šiokia tokia jauno
sios kariuomenės užuomazga.

Renkantis savanoriams, iš 
pradžių neturėta būstinių 
jiems apgyvendinti. Iš pradžių 
buvo paruošta Valstybės Tary
bos rūsyje šiokia tokia būstinė, 
bet greit ji .pasidarė per ankš
ta. Vargais negalais iš vokiečių 
buvo išgautos artilerijos karei
vinės, esančios mieste prie Ne
ries krantų, netoli Katedros. 
Kareivines išgaunant daug pa
sidarbavo b. gen., V. Nagius — 
Nagevičius.

Motina

RUOŠIAMĖS Į VILNIŲ
Spalio mėn. .paskutinėmis 

dienomis mane sučiupo stiprus 
ispanų gripas, tuomet plačiai 
siautęs Lietuvoje. Išgulėjau lo
voje apie mėnesį.

Sunku buvo gulėti, kai žino
jau, kad Vilniuje kažkas daro
ma. Pakilus iš lovos kojos ne
sijautė stipriai atsiremiančios 
į žemę. Į dvarą jau nebeėjau 
dirbti. Na, ir vokiečių žandarai 
po revoliucijos sušvelnėjo. Jau 
prievarta nebevarė į darbą, tik 
baltomis akimis šono pažiū
rėdavo, lyg šėtonas į gegutę’.

Gruodžio mėn. pradžioje 
netoli vieškelio miestelyje skal 
džiau malkas. Pro šalį prava
žiavo rogės su apie 20 savano
rių iš Užventės ir Vaiguvos 
apylinkių. Jie važiavo į Vil
nių. Tai dar labiau sujaudino 
mane. Jeigu jau iš šių tolimų 
apylinkių važiuoja apie 20, tai 
klek važiuoja iš Vilniui arti
mesnių apylinkių. Tur būt, da-

bar tūkstančiai mūsų savano
rių Vilniuje.

Grįžęs pradėjau ruoštis ke
lionėn. Tėvai įkalbinėjo, Kalė
das praleisti namie. Nesutikau, 
nes neberamu buvo namie sė
dėti ir tėvas pasididžiuodamas 
išleido mane savanoriu į jo vi
są amžių svajotą Lietuvos ir 
Žemaitijos “vaiskų”,
atvirkščiai. Ji verkė. Kai pra
dėjau drausti, ji 
“Verksiu, bet mano ašarų ne
bematysite”.

Prof A. Voldemarui esant 
tuomet ministeriu pirmininku 
ir -krašto apsaugos ministeriu, 
buvo reikalaujama, kad atvyks 
tą savanoriai turėtų rekomen
dacijas kurių nors visuomenės 
veikėjų arba kunigų. Todėl su
sirūpinau, iš kur man gauti. 
Mūsų apylinkėje nebuvo visuo
menės veikėjų.

Nuėjau prašyti į neseniai 
susikūrusi valsčiaus komitetą. 
Jie atsikalbinėjo negalį išduo
ti, nes dar neturį pasidarę nei 
kertinių štampų, nei antspau
dų.

— Kodėl tu į Vilnių važiuoji, 
kad čia pat Šiauliuose kuriasi 
lietuvių kariuomenė, 
pareiškė.

Atkirtau, kad važiuoju ieš
koti Lietuvos kariuomenės su 
lietuviška komanda, o Šiau
liuose, girdėjau, rusiška ko
manda. Matyt, jie turėjo min
tyje kuriamą raudonąją žemai 
čių pulką, kuriam vadovavo

pareiškė:

jie man

Baltušis— žemaitis. I šį pulką 
per nesusipratimą pateko ne
maža patriotiško jaunimo? Vė
liau, susidūrus su lietuviais, iš
lakstė ir pastojo savanoriais į 
Lietuvos kariuomenę.

Einu pas kleboną prašyti. 
Sutinku jį šventoriuje po mišių 
iš bažnyčios Išeinant. Papra
šiau rekomendacijos. Jis išpu
čia akis ir drožia man:

— Kaip aš tau galiu duoti. 
Juk tu bolševikas. Dar sukurs- 
tysi Lietuvos kareivius.
' — Iš ko sprendžiate, kad aš 

bolševikas? — paklausiau.
— Iš daug ko: Tu žmonėms 

šneki, kad iš bažnyčių žemes 
reikia atimti.

— Nevisai taip! — atsikertu. 
— šnekėjau, kad iš dvarininkų , 
reikia atimti, na, ir tuos dva
rus, kurie yra bažnyčių valdo
mi. Bet prieš tuos ūkius, kurie 
yra prie klebonijų, nieko nekal 
bėjau. O mūsų parapijoje kaip 
tik buvo vienas dvarelis, baž
nyčiai užrašytas. Tai ir nepa
tikau klebonui už savo kalbą jį 
nusavinti.

— Lietuvos katalikiškai ka
riuomenei reikia gerų kataliku. 
O Lietuvos kariuomenei daug 
kareivių nereikės. Užteks dvie
jų -pulkų sienoms saugoti. — 
—aiškina man toliau klebonas.

Mat, ir jis tikėjo, kad Lietu
vai paskelbus savo neutralite
tą, jokie priešai jos 
Tai buvo anų laikų 
Voldemaro svajonė, 
tik pakartojo.

nėbepuls. 
prof. A. 
Klebonas

Aš įrodinėjau, kad dviejų pul 
kų neužteks ir kad reikia vi
siems geriems lietuviams eiti 
ginti savo kraštą, -o ne vien ka
talikams.

Taip mums besišnekučiuo
jant, iš bažnyčios išėjo jaunas 
vargonininkas, su kuriuo daug . 
šnekėdavome apie Lietuvos ka 
riuomenę ir Lietuvos ateitį. Jis 
tai išgirdęs sustojo ir klausosi. 
Pasinaudojau ta proga.

— Paklausk, klebone, vargo- 
ninką. Jis pasakys, koks ai bol
ševikas.
' Klebonas mano žodžiais su

sidomėjo ir vargoninkui sako:
— Užeik pas mane! Gavau iš 

Vilniaus naujų laikraščių!
Iš tikrųjų! Vargoninkui užė

jus, klebonas teiravosi apie 
mane. Gavęs palankių žinių, 
liepė pranešti man, kad atei
čiau. Nuėjau ir gavau rekomen 
daciją. ~ Atsisveikinome labai 
nuoširdžiai. Vėliau jis už šią 
rekomendaciją nukentėjo, o 
gal tik buvo priekabė, ųorint 
apiplėšti. Į mūsų apylinkę užė
ję bolševikai kleboną apiplėšė. 
Atėmė brangius kalinius, auk
sinį laikrodėli ir kitką. Apiplė
šę pabrėžė, kad už tai nubau
džia jį, kad jis Butkų pasiun
tė į “baltąją armiją.”

Sekančiame numeryje! Sh- 
pirkinėjame i» vokiečių gink
lus.

A
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skelbt vieną dokumentą, ku- 
nua pnuuvuama laoai usur.c 
svarba.

l.u Sovietų Rusijos biudže
tas. Ir jis b*ud«.tlas. priici 
džiaut, kad jo skaitlinės 
yra t.kros. aiškiai pabrė
žia pralaimėjimą to režimo, 
kuris nori Įpiršti savo įstaty
mus visam pasauliui, kur: Sta
lino liokajai Įvairiuose kraš
tuose stato pavyzdžiu.

Nereikia ir aiškinti, jog Rur 
sijeje produkcijos lygis pake
liamas priverčiamuoju darbu. 
Štai dar tik kelios dienos, kai 
Fravda ir Izvestija visu smar
kumu puolė didžiųjų Įmonių 
direktorius, kad šie nesugeba 
darbininkus labiau paspausti. 
Abu laikraščiai reikalavo dra
koniškų sankcijų prieš tuos, 
kurie stado darbą.

Ką tas reiškia, visiems aiš
ku.

Bet prie to nesustosime ir 
šitas koncentracinio darbo są
lygas priminėme tik tam, kad 
lengviau galima būtų suprasti, 
pasiektus rezultatus.

•
Kokie tie rezultatai?
Plieno, elektros ir mašinų 

*r-»mvbos produkcija sudaro tik 
ketvirtadali amerikiečių pro
dukcijos.

Sovietų Rusijos gyventojai 
sunaudoja tik—soptintadali to 
skaičiaus vilnų, ką sunaudoja 
Anglijos gyventojai.

Palyginius su Prancūzija, so- 
virtų piliečiai tik pusę sunau
doja vegetariškų riebalų, svies
to ir batų.

Pagal visus apskaičiavimus, 
sovietų produkcija siekia tarp 
60 ir 70 bilijonų doleriu, kada 
Amerikos viršija 300 bilijonų.

Štai kokie gaunasi rezulta
tai, nors Sovietų Sąjunga turi 
milžiniškus plotus ir neapskai 
čiuejamus žemės turtus. Ar tai 
yra laimėjimas komunistiško 
režimo? Bet vakarų stalinistai 
nori ši rėžimą čia Įvesti, šauk
dami jog Sovietų Rusija da
ranti stebuklus. Taip, tik ne 
progrese, o regrese. ' 
„ Zvierevo patiektas 1952 m.

* biudžetas Vyriausios Sovietų 
Tarybos buvo priimta s 508 mi
lijardų 800 milijonų rublių su- 

. nioje be pataisymų.
Sunku tai išversti doleriais, 

bet skaitant, kad .paprastas 
darb* ninkas Rusijoje uždirba 
po 600 rublių Į mėnesĮ, šie 506 
milijardai gaunasi astranomiš- 
ka suma. *-

(Atkelta is 1 psl ) 
tencinę Santarvę ir prieš visus, 
kurie manė, kad krikščioniu 
demokratu bloko dirbtinai ir 
neteisėtai sudaryta VLIKo nu- 
sč yra vyriausias kaltininsas 
lietuviškųjų pajėgu užsienyje 
skaldymo ir bene pati pirmo
ji VLIKo nelaiūiė Turėtų jis 
tinkamai reaguoti ir prieš savo 
partijos buvusi (ar gal ir esa
mą) generalinį sekretorių p. E. 
Turauską, kuris net tos VLIKo 
rezoliucijos redagavimo metu 
Drauge (46 nr.) yra paskelbęs 
reto Įžūlumo ir mūsų diploma
tijai (nes pats buvęs diploma- 
ra<T gėdą darantį straipsnį, 
specialiai terpdamas savo bu
vusio viršininko veiksmus JT 
sesijcA metu -ir savo keletas 
k -* r e s p o: i d e: 111 ls. krikštydamas 
' nesubrendėliais rimties reika
lams rimtai svarstyti ”... Tokius 
šedevrus rašydavo slapuku 
Drauge, o dabar pradėjo jau 
?*sakinci partiečiai ir buvę pa 
siuntiniai. Liga sunki, kaip vė
žy'...
ŪKININKAS IŠ TO 
PATIES KOLCHOZO

P. Karvelis , ūkininkų s-gos 
atstovas, pirmiausia turėtų su 
drausti pats save už sugalvoji- 
mą rezolicijos, kuri sunaikino 
per kelias savaites sunkiai pa
siekta šiokį tokį susitarimėlį . 
su diplomatų atstovu min. Lo
zoraičiu ir buvo priežastimi 
žalingo suskaldytų pajėgų pa
gilinimo. Turėtų jis atšaukti ir 
eilę savo pareiškimų per pa
skaitas Anglijos lietuviams, 
pvz'l, tokį grubų ir nepagristą 
inkriminavimą, esą Lozoraitis 
padaręs nusikaltimą lietuviš
kam reikalui, sutrukdydamas 
Sidzikausko 1947 metais suda
rytai’ susitarimą su len-' 
kais (!)...
“REZISTENTAS” PRIEŠ 
REZISTENTUS

Sunki padėtis Lietuvių Fron 
to atstovo Z. Ivinskio. Jis ne
seniai atvyko i VLIKą ir, pagal 
laikraščių pranešimus, tik lai- 
kinai. Bot jei Fronto vardu pa- 
sirašo atsišaukimai" tai turėtų 
įspėti to Fronto nuolatinį va
dą, J. Brazaitį, pretenduojantį 
'“valdyti” visą Lietuvos užsie
nių politiką, kad Amerikon at
vykęs nesivargintų “vidaus po
litikos” sprendimais ir neklai
dintų mūsų visuomenės pareiš- 
kinėjimais, jog Mažosios Lie
tuvos Taryba visai nenorinti 
turėti savo atstovo VLIKe (ligi 
ši straipsnį rašant. M. Liet. 
Taryba savo žinomo nusistaty
mo nebuvo atšaukusi ir nepra- 
nešusi, kad už ją kalbėti įga

lioja J. Brazaitį r. Tektų jam 
priminti, kad jis liautųsi su 
savo intrigomis prieš Diploma
tijos šefą, tuo įnerdamas skai
danti veiksnį į mūsų diploma
tijos tarpą, o iš kitos pusės su
sivoktų, kad reprezentuojant 
rezistencinę organizaciją, ma
žiausiai derėjo jo Fronto laik
raščiui I Laisvę pagoniškai ir 
pikčiausiais prasimanymais 
šmeižti ano meto Lietuves re
zistencijos (BDPS) atstovybę 
užsienyje, ar vėliau LRS dar
bą proklamuoti, kaip žalingą 
laisvinimo jėgų skaldymą. Vi
sa tai dar nebuvo atšaukta...
SUŠLAPUSIU VIŠTŲ 
DĖMESIUI

J. Glemža, socialdemokratu 
partijos atstovas, išmintingas 
ir gabus Pienocentro valdyto
jas J. Tūbelio ministeriavimo 
laikais, užuot kreipdamasis 
bendrai į lietuvišką spaudą, 
dar daugiau naudos padarytų 
atitinkamai įspėdamas p. Gri
gaitį iš Naujienų, kurio dien
raštis, tartum papirktas, ne tik 
ištikimai tūravoja Draugo ir 
Tėviškės Žiburių šmeižtų ir 
diskriminacijos kampanijai 
prieš LRS, bet ją žymiai per
viršijo nuolatinėmis insinuaci
jomis prieš Diplomatijos šefą 
ir Rezistencinę Santarvę spe
cialiai, nueidamas net ' ligi to, 
kad jos atskirus veikėjus var
dino esant “tctallstais”, VLIK 
griovėjais, Amerikos lietuvių 
suaukotų pinigų tykotojais, 
valdžios siekėjais, diktatūri- 
ninkais, sušlapusiomis višto
mis, sovietų agentais ir NKVD 
t?lkininkajs... Jei Glemža ma
nytų, jog visa tai jungia mūsų 
jėgas vienybėn ir visiems leng 
vina vykdyti pasiimtus, užda
vinius, tai gal dar kiek pergal-' 
votų, dėl visų tų problemų. 
Būtų neblogai, kad jis primin
tų ir p. J. Kaminskui, jog at
vykęs Amerikon... lietuvišku 
jėgų konsolidavimo tikslu, jis 
bent Vasario 16 dienos atsi
šaukimuose nesistengtų suski
lusio VLIKo skaldomosios ak- 
cijos—atsakomybę—versti—Trin
tiems'(žr. mano str. Vienybė
je tos dienos proga) ir savo 
paskaitose, kaip laikraščių ko
respondentai yra užrašę, ne
keltų vis naujų abejonių dėl 
Diplomatijos šefo, kurio vaid
menį Diplomatinėje Kolegijo
je jis žino iš autentiškų šalti
niu ir taip pat žino, Rad VLIKo 
kišimasis į tą sriti neigiamai 
ir skandališkai atsiliepia į mū
sų diplomatijos “veiksnio” 
veiklą. Kaip Dirva (9 nr.) tei
singai pastebėjo, tai yra ne kas 
kita, kaip daugeli kartų iškul

tų šiaudų naujas kūlimas. Jei 
su temis pat intencijomis p. 
Kaminskas ateis pirmininkau
ti VLIKo Vykdom įjai Tarybai, 
galima įsivaizduoti, koks “vie
ningas” bus pasiimtų uždavi
nių vykdymas ir toliau.
AR “LACTIUDROS” OK?

Naujas VLIKo narys J. Jaks- 
Tyris, liaudininkų atstovas, 
kiek žinoma, visuomet teigia
mai supratęs rezistencijos ro
lę, negali būti laikomas atsa
kingu už tuos VLIKo žygius ir 
galvojimus, apie kuriuos šio 
laikraščio puslapiuose yra kiek 
išsamiau dėstęs prof. S. Žy
mantas. Negausi liaudininkų 
spauda tiek dėl rezistencijos, 
tiek dėl įvairių veiksnių dar
naus bendradarbiavimo yra 
kuklusis saikingai ir objekty
viai, o pasitaikę nuomonių 
skirtumai buvo reiškiami kul
tūringai. Nebent prie progos 
galėtų jis pasakyti savo partie 
čiui K. žalkauskui, jog net ir 
uždaruose susirinkimuose nė
ra teisinga taip kalbėti apie 
LRS, kaip jis yra Chicagoje 
daręs, ir dar mažiau naudinga 
tautės ir partijos (!) intere
sams taip nepagristai šmeižti 
savo buvusį partijos pirminin
ką B. Bieliuką, šiuo metu 
LRS Vyriausiojo Komiteto na
rį. Ir M. Mackevičiaus žaliakal 
nietiškai grakščios “lachud- 
ros” nors, be abejo, yra labai 
augšto sąmojaus žodis, tačiau 
vargu jis būtu pats geriausias 
mūsų - lietuviškoms jėgems į 
vienybę jungti...
INFORMACIJŲ JAU YRA

T. Šidiškis, tautininkų atsto
vas, sunkesnių uždavinių gal 
ir neturėtų, nes ir tautininkų 
spauda pastarojo mūsų “civili
nio karo” metu, jei aš kiek su
prantu, nebuvo išėjusi iš po
zityvios ir faktais paremtos 
kritikos rėmų. Kaip buvęs In
formacijos valdytojas Vyk. Ta
ryboje, reikia manyti, jis šian
dien turi daugiau informacijų 
apie LRS, kuriai pereitais me
tais dar viešumon net nepasi
rodžius^ VLIKo Vykdomoji, nei 
jos teisingo vardo dar nežino
dama, buvo paskubėjusi smerk 
ti, kaip “nepagaeidaujamą jė
gų skaldymą”. Lauktina, kad 
jis ir jo buvę tarybiniai kole
gos, čia aptariamos rezoliuci
jos dvasia vadovaudamiesi — 
Ieškodami -lietuviškų jėgų vie
nybės ir visiems lengvindami 
atlikti savo pasiimtus vykdyti 
tautinius uždavinius — viešai 
atšauks savo pernykštį pasisa
kymą (kurio .nepagrįstumas, 
beje, buvo jau plačiai įrodytas 
Vienybėje spausdintame re

portaže “Rezistencija ir įtūži-- 
mas”). , *'
AIŠKU IR NEAIŠKU

S.Miglinas, Laisvės Kovotojų 
S-gos atstovas, per savo reda
guojamą Tremtį, nors krikde
mų spaudos jau pultas ir 
smerktas, yra teikęs tik pozy- 
tyvius siūlymus ir daręs tik 
faktais paremtas išvadas. Sa
vo pareigą jis tinkamai atliko, 
o iš solidarumo dar ir prie de
šimtuko prisidėjo.

Apie Vienybės Sąjūdį, kurio 
atstovas Jrgi pasirašė atsišau
kimą. deja, užsienyje man nė
ra tekę girdėti, kad jis turėtų 
kokią organizaciją ir spaudą. 
Viena tik tikra, kad jis visuo
se VLIKo balsavimuose išlaiko 
pavyzdingą vienybę su vienu 
ir tuo pačiu krikščionių demo
kratų bloku. Kitokio jo sąiu- 
dž o nėra tekę pastebėti. Tik
tai tiek, kad pats sąjūdžio 
atstovas yra padavęs pra
šymą dvigubai įeiti i VLIKą,— 
dar ir kaip LAF “vyriausio šta
bo viršininkas”. Tik čia Jam, 
kaip visi laikraščiai neseniai 
pranešė, žiauriai kliudo LAF 
steigėjas pulk. Kazys Škirpa. 
Ir pajudėti greičiausia nepa
vyks...
VIENO ŠAŠO PROBLEMA

J. Norkaitis, ūkininkų parti
jos atstovas — gal būtų, pats 
kebliausias atvejis. Laikraš
čiuose buvo rašyta, kad ta par 
tija susideda iš pustrečio as
mens. Bet aš manau, kad tai 
neteisingai perdėta, jr kad iš 
ištikrųjų park j a' turi gal net 
■puspenkto nario. Vis dėlto tai 
neypatingai ryški tautos valios 
pošvaistė “Lietuvos seime”. Ta
čiau gerai, kad ji turi bent as
menybių, ir vienas iš jų, p. 
Norkaitis, yra neabejotinai po
zityvią rolę vaidinęs ano ru
dens “Kaesongo derybų” metu 
ir vėliau pozityviai balsavęs. 
Bet kaip jis galės pagal čia pa
sirašyto vlikininkų pareiškimo 
dvasią susitvarkyti su savo par 
tijos nariu ;p. V .Sidzikausku, 
specialiu VLIKo įgaliotiniu A- 

—me riko j e, tai gana sunkiai iš
manyčiau. šis dvigubo ir .prie
šingo turinio' laiškų rašytojas 
juk nesiliaus ir toliau intriga
vęs. Paskutinis jo šedevras 
(meno kūrinys)— pareiškimai 
Draugo korespondentui (žr. 
Draugo 37 n r.L, kad./Lietuvių 
Rezistencinė Santarvė — “tai 
paprasti šašai, kai suserga or
ganizmas, bet ne tikroji liga”... 
Ir tas savo “išvadas” jis įdeda 
į ministerio Balučio lūpas! Per 
pasikalbėjimą Detroite su vie
na LRS nare tų savo žodžių 
jis išsigynė, — nieko nežinąs,

EISENHOWER NELAIMĖS *
Demokratai dar pasilieka stiprūs - kas patrauks 
i savo pusę 15 milijonų nenusisprendusius — 

Republ konai ne pilnai pasitiki Eisenhoweriu
Anglų žurnalistas John 

Sampson pranašauja gcn. Eis- 
enhoweriui pralaimėjimą bū
simuose prezidento rinkimuo
se. Nežiūrint, kad “Ike” šali
ninkai daro didelį triukšmą, 
Eisenhowerio laimėjimo gali
mumai yra maži.

Salia tų žmonių, kurie vaikš
to su ženkliukais “I like Ike,” 
yra masės rinkėjų, ramių * ir 
nepasitiiknčių .kurie per daug 
užsiėmę savo darbu, kad skelb
tų savo nuomonę.

Washington Post, neseniai 
atspausdino Gallųpo ankietos 
rezultatus iš kurių matosi, kad 
tik 32 nuoš- rinkėjų pasisa
ko už republikonus, prieš 40% 
demokratų ir 28% nenusispren 
dusių. Tas reiškia, jog republi- 
konų kandidatas, _ nežiūrint 
kaip jis vadintųsi Eisenhowe- 
ris ar Taftas, tegali pasitikėti 
tik 17,5 miliono tikrais balsais, 
tuo tarpu, kada demokratų 
kandidatas turės 22 milijonus 
balsų. Likusieji 15,5 milijonai 
dar nenutarė už ką balsuoti. 
Ar Eisenhoweriu! pasiseks pa
traukti juos į savo pusę? '

Ne visą! tikras dalykas.
Karo veteranai, kurie suda

ro daugiau kaip 10 milijonų 
rinkikų, turi sudarę aiškią nuo 
monę ir yra nusistatę prieš ka
riškio kandidatūrą į civilinį 
postą. .Jie triumfališkai nešė 
gen. Mac Arthurą kai.p karį,

Eisenhower šalininkės sugalvo
jo net su kojomis reklamuoti...

Ar jūs kada girdėjote ką 
apie “skorostnikus”?

Greičiausia, kad nė.
Tai nauja darbininkų kate

gorija Sovietų Rusijoje. Tai 
tikri superstacha no vištai. Pas 
Staliną nepasitenkinama dar
bininko rodoma ištverme * ir 
norima iš darbininko iščiulpti 
dar daugiau.

Šitie “skorostnikai,” ku
riems Komsomolskaja Pravda 
gieda garbės himnus, iškelda
ma juos aukščiau už amerikie
čius darbininkus, gali jaustis
laimingais. Jei jie nemirs nuo.
persidirbimo, tai gaus paval
gyti, kad galėtų alkį numarin
ti. Ar prie stalinistiško rėžimo 
jie galį daugiau reikalauti?

MŪSŲ LIEŽUVIS-TAUTOS ŽUDIKAS
Vienoj' negru tautelėj susirinkime leidžiama kalbėti tik stovint ant vienos 

kojos — Daugelio liežuvis dirba tautos nelaimei

Napoleonas Lietuvoje (6)LIETUVOS DIDIKAI NENORĖJOIŠLAISVINTI BAUDŽIAUNINKUS
Vyriausioji Taryba nei kiek 

nesirūpino kur tie pinigai bus 
išleidžiami. Stalinas vienas tik 
žino ir visiems kitiems, kaip 
avims, reikia paklusniai bal
suoti.

Sovietų atstovams nevalia 
nieko žinoti, y '

Yra tik žinoma, kad karo 
reikalams šiame biudžete pa
skirtos didelės sumos. Jos yra 
lygios toms sumoms, kurios bu
vo skiriamos karo metu. Ša
lia to. dar Įvairios sumos, pa
slėptos kitose išlaidose, irgi 
skirtos karo reikalams.

Sakysim, didelės sumos pa
skirtos praplėtimui sunkiosios 
industrijos, kuri gamina ką? 
Gi tankus ir patrankas.

Bet, nežiūrint ,kaip rusai 
veržia savo piliečių pilvą, ne
žiūrint kokiom drakoniškom 
priemonėmis stengiasi privers
ti darbininkus smarkiau dirb
ti. jiems toli gražu iki vakarų 
valstvbių produkcijos, kuri ga
li būti dar labiau praplėsta ir 
nuo to darbininko gyvenimas 
čia. dar nenukentės ir labai 
toli iki to lygio, kokiam gyvena 
skursdamas rusas darbininkas.

Sąjungininkai dar turi gali
mybę savo produkciją padidin
ti. bet Sovietų Rusija jau dūs
ta nuo ginkląv:mosi ir tas už
dusimas Šiandien ryškiai ma
tosi jos biudžete.

Jei lietuviai ir sutiko mielai 
Napoleoną, tai ypatingai tam 
didelio entuziazmo neparodė.

Persikėlęs per Nemuną, Na
poleonas rado ramų kraštą, be 
didelio gyvumo. Vilniuje nie
kas jam nepadarė" iškilmingo 
priėmimo, tokio kokį jis matė 
Lenkijoje. Bet žmonės nebuvo 
n u sista tę pr i i eš_p.r.a ncūzus..____

Jei kraštas nesukilo tuojau, 
Napoleonui įkėlus koją į Lie
tuvą. ir nestojo po jo vėliava 
muštis prieš rusus, tai nereiš
kia, kad pasiliko asyvus. Daug 
dalykų prancūzams prabėgo 
pro akis nepastebėta.

Prancūzai negalėją skųstis. 
Lietuviai visur / jiems^ mielai 
padėdavo, nuoširdžiai bendra
darbiaudami. Vilniuje apie ke
turi šimtai studentų norėjo 
suorganizuoti pulką.

Ypač didelis bendradarbia
vimas tarp prancūzų ir lietu
vių buvo Žemaitijoje. Bajorai 
iš prancūzų prašė ginklų, kad 
galėtų padėti vytis rusus ir 
maršalas Macdonaldas leido 
žemaičiams apsiginkluoti. Tel
šiuose prancūzai ypatingai iš
kilmingai buvo sutikti.

Pulkininkas Jeanneret. ko
mandavęs prancūzų dalinius, 
tuojau pat ėmėsi organizuoti 
žemaičiu armiją.* Buvo suda
ryti iš 2,000 bajoru ir valstie
čių 3 kavalerijos eskadronai ir 
vienas pėstininkų pulkas.

Panašiai vyko Šiauliuose ir 
Panevėžy. Šitas bendradar
biavimas buvo toks didelis, jog 
Rygos gubernatorius painfor

mavo carą, kad Žemaitijoje:, 
vyksta labai didelis sukilimas: 
gyventojai . duoda priesaiką, 
kad jie 'pasiryžę aukoti gyvy
bę ir turtą už atstatymą vals
tybės po Napoleono protekcija.

Pulk. Belowo kariuomenė 
Gargždžiuose ir Kretingoje bu
vo sutikta išskėstom rankom. 
Gyventojai prancūzams davė 
viską, ką tik jie prašė. Didžio
sios Armijos biuletenyje lie
pos 16 d. atspausdinta: “Že
maitijos gyventojai išsiskiria 
iš kitų, dėl savo didelio patrio- 
jotizmo”.

Bet ne vien patriotiška nuo
taika lietuvius buvo apėmusi. 
Jie buvo susirūpinę ir socia
liais klausimais.

Valstiečių gyvenimas buvo 
sunkus, visai nepanašus į jų 
brolių gyvenimą, kitoj Nemuno 
pusėj, kurią jau seniau valdė 
Napoleonas.

I prancūzų atėjimą lietuviai 
žiūrėjo kaip į tikrą išsilaisvini
mą iš baudžiavos, tad valstie
čiai su dideliu džiaugsmu pa
sitiko prancūzus, gal net dau
giau džiaugdamiesi už bajorus, 
kuriems ir prie rusų buvo ne
bloga gyventi.

Valstiečiai duodavo prancū
zams žinių apie priešą, atves
davo rusų belaisvius, padėda
vo ju armijai atlikti įvairius 
darbus, bet svarbiausias jų tiks 
las buvo kuo greičiau susilauk
ti laisvės...

Napoleono įžengimas į Lie
tuvą tarp valstiečių buvo su
prastas, kaip signalas, jog atė

jo baudžiavai galas ir kad jie 
nebeprivalo daugiau dirbti sa
vo ponams. Buvo paleisti gan
dai, kad Napoleonas greit išleis 
oficialų dekretą apie jų išlais
vinimą ir vietomis, net nelauk 
darni to dekreto, patys valstie
čiai nusikratė baudžiavos pan
čius, ^atsisakydami toliau didi
kams dirbti. Kitur, kur didikai 
buvo nepakenčiami, sukilę val
stiečiai nuo grasinimo perėjo 
prie veiksmo.

Žemaitijoje valstiečiai vie
nodai bendradarbiavo su pran
cūzais, kaip ir bajorai. Jie’ su
kilo prieš rusus pilname suta
rime su bajorais. Telšiuose vai 
stiečiai prisijungė prie bajorų 
ir sudarė 2,000 žmonių kariuo
menę. šitas bendradarbiavi
mas tarp valstiečių ir bajorų 
šitoj Lietuvos dalyje gal įvyko 
dėl to, kad čia bajorai pasiro
dė labiau žmoniškesni.

Jau prieš Lietuvos padalini
mą. Žemaitija buvo vienintelis 
kraštas, kur buvo didelis skai
čius laisvų valstiečių, kurie 
dirbdavo žemę, susirišę kon
traktais su žemės savininku ir 
čia skirtumas tarp valstie
čių ir bajoru nebuvo taip žy
mus. kartais visai net nepaste
bimas. Bet šita geroji padėtis, 
pasikeitė po padalinimo. Val
dant rusams, jie buvo prilygin
ti kitiems bandžiauninkams. 
Jų gyvenimas pasunkėjo tose 
žemėse, kurios atitiko nau
jiems rusu šeimininkams, kaip 
princui Zubovui, kuris iš Kate
riuos II gavo dovanų didelius

žemės plotus.. Prie to dar prisi
dėjo ir privaloma karinė tar
nyba, kurios taip nekentė val
stiečiai. Tad po 1800 metų įsa
kymo, kuris leido valstiečiams 
ieškotis bajorų titulo, 1811 me
tais buvo nustatyta, kad Že
maitijoje nebuvo nei vieno ū- 
kio savininko, kuris nebūtų da
ręs žygių susirast]-savo bajo
rystės titulą, vien tik tam, kad 
išvengus karinės tarnybos.

Tad tiek valstiečiai, tiek ba
jorai, su dideliu užsidegimu 
.pasiryžo atstatyti nepriklauso
mybę, gal būt, grynai dėl eko
nominio ir socialinio išskaičia
vimo.

Tilžėje pasirašyta sutartimi, 
būdama pakeliui iš vakarų į 
Rusiją, Žemaitija liko bloka
dos paliesta. Pats grafas Ogin
ski savo laiške carui rašė: “Že
maitija, kitados buvo pati tur
tingiausia ..Lietuvos provincija. 
Esą jos pašonėje Liepojos ir 
Klaipėdos uostai davė progos 
jos produktams, ypač linams ir 
kanapėms, pasiekti vakarus ir 
žmonės galėjo lengvai mokėti 
mokesčius, šiandien šis kraš
tas yra apverktinoj/ padėty. 
Tiesa, daugely kur svirnai pri
pildyti, bet žmonės neturi pro
gos savo gaminius parduoti. 
Valstiečiai nebemoka žemių sa 
vininkams, gi šie vėluojasi su 
mokesčiais valstybę! ir rezulta
te, reikia siųsti kariuomenę 
rinkti mokesčius, pardavinėti 
žemes, imtis griežtų priemonių 
išgauti pinigus.”

Vienas prancūzų karininkas, 
kuris buvo nusiųstas į Žemai
tiją prieš Napoleono įžengimą 
į Lietuvą, savo raporte rašė: 
“Žemaitijoje pas valstiečius 
greit nebeliks už ką ir virvę pa
sikorimui nusipirkti...”

Tad kaip tik rusų kariuome
nė atsitraukė, tuojau iš Žemai
tijos į Klaipėdą buvo pradėta

niekur taip neskelbęs... Kur tei 
sybė?

Prileidžiu, jog bus nepasiten 
kinimų mano komentarais. Sa
kys pirmiausia: — nemokyk 

.mūsų, mes žinome patys, ką 
daryti. Labai galimas daly
kas. Bet kai skelbiamos mora
linio pobūdžio deklaracijos pa
saulio lietuviškajai spaudai, 
žurnalisto pareiga atsiliepti. 
Ir atsiliepus pasakyti: — labai 
gerai, tik jūsų žodžiai ir siūly- 
mai turi būti konkrečiais dar
bais ir veiksmais pagristi.

Čia praktiškai ir ūkiškai gal
vodamas, surašiau trumpą to
kių galimų ir lauktinų veiksmų 
repertuarą. Plačiau dėstyti vi
sų ąštudhių šio laikraščio pus
lapių neužtektų.

Nekliudomi ir nekliudydami, 
ryžkimės siekti pozityvaus lie
tuviškųjų jėgų apjungimo. Iš 
tų rekolekcijų ir apčiuopiamų 
darbų galiausiai paaiškės, ar 
nuoširdžiai to norime.

bet kaip politiką paliko ramy
bėje ir greit užmiršo, jog jis 
net nestato savo kandidatūros 
į prezidentus. .

Labai maža vilties, kad 16 
milijonų unijistų, kurie Roose- 
velto epokoje smarkiai sustip
rėjo, dabar nutrauks savo tra
dicinę ištikimybę demokra
tams.

Kitas dalykas, tai patys re- 
publikonai įtartinai žiūri į 
Eisenhoweri. Pirmiausiai, jog 
jis už savo karjerą turi būti 
dėkingas Rooseveltui ir Tru- 
manui, su kuriais artimai ben
dradarbiavo, antra jis yra šali
ninkas tos politikos, kuri A- 
nierikai yra per brangi, būtent: 
“Europa pradžioje”. -

Kadangi jis yra per daug 
nepriklausomas žmogus, vargu 
ar leis republikonams daryti 
“valymą” įstaigose, kurį jie už
sibrėžę pravesti pakeičiant 
visus demokratų proteguojamus 
asmenis visose ministerijose.

Dėl šito “valymo” Taftas la- 
biau tinkamas .žmogus. Eisen- 
howeris yra neužtenkamai “po
litikas,” neužtenkamai lanks
tus, kad galėtų prisitaikinti 
prie aplinkybių, kurios galėtų 
jan^ padėti prasimušti į prie
kį.

“Mes pageidaujame verčiau 
pralaimėti su Taftų, negu lai
mėti su Eisenhoweriu”, nese
niai taip pareiškė vienas re- 
publikonų atstovas.

Ir tie žodžiai gali būti labai 
reikšmingi.

t

Statistikai aiškiai nustatė 
raudonojo rojaus gyvenimo ly- 
gĮ. Ak! jis visai skirtingas nuo 
to, kuri mūsų stalinistai per 
Laisvės ar Vilnies puslapius 
stengiasi vaizduoti naiviems 
žmonėms, visą laiką mulkina
miems Stalino rojumi.

Negaišime čia peržiūrėdami 
Rusijos gyvenimo lygį nuo tos 
dienos, kada Leninas ir Troc
kis paėmė valdžią. Mums visai 
nesvarbu, kad 1920 metais So
vietų Rusijoje ruso darbininko 
gyvenimo iygis buvo žemas. 
Kas yra svarbu, tai palyginti 
šių dienų lygi su ankstyvesnių.

vežti įvairios prekės. Bet tas iš 
karto užpildė rinką ir kainos 
krito.

Valstiečiai tiek daug perken 
tėję, norėjo kuo greičiau grą
žinti senąjį rėžimą, buvusį 
prieš padalinimą, kuris jiems 
atrodė ideališkiausias..
/. Jiems nesunku buvo bendra
darbiauti su bajorais, nes šie, 
skirtingai nuo kitų Lietuvos 
dalių, kalbėjo grynai lietuviš
kai. Lenkų kalba čia buvo ne- 
madoje. Žemaitija buvo pats 
gryniausias iš švariausias Lie
tuvos kraštas.

Tarp kunigų irgi buvo dide
lis skaičius kurie .palaike “vals
tiečius, kada kitur dvasiškija 
buvo bajorų įtakoje.

Įžengdamas į Lietuvą Napo
leonas žinojo, kad valstiečiai 
iš jo laukia išlaisvinimo ir tą 
jis norėjo tuojau padaryti. Jo 
pasikalbėjimai su lietuvių val
stiečiais tą patvirtina.

Dar persikėlimo per Nemu
ną išvakarėje jis priėmė kelis 
perplaukusius upę lietuvius 
valstiečius, iš kurių jis per sa
vo vertėją norėjo sužinoti ne 
tik žinių apie rusų armiją, bet 
ar jiems žinoma, kad Varšuvos 
kunigaikštijos valstiečiams jis 
-davė laisvę ir ar jie tikrai ne
laimingi po rusų valdžia.

žygiuodamas iš Kauno į Vil
nių, vienoj vietoj jis priėmė 
valstiečius ir paskelbė, jog 
jiems jis atvyko gražinti lais
vę. ’

Vilniuje, pirmasis jo pasi
kalbėjimas su bajorais buvo, 
dėl baudžiavos panaikinimo, 
pareikšdamas, jog socialinis gy 
venimas reikalinga būtinai 
keisti.

Napoleonas norėjo imtis šio 
svarbaus nutarimo, bet bajo
rai pradėjo daryti viską, kad 
baudžiava nebūtų panaikinta,

kuri jiems buvo naudinga. 
Kad palenkus į savo pusę didi
kus, priešingus baudžiavos pa
naikinimui ir nesukėlus prieš 

’save valstiečius, Napoleonas, 
priešingai kaip jis anksčiau 
buvo, pasiryžęs daryti, atidėjo 
baudžiavos panaikinimą iki 
karo pabaigos.

Lietuviai bajorai tuojau pa
siskubino paskelbti, kad bau
džiava nebus panaikinta, už
tikrinimui kitų didikų, kad ne
bus iš jų atimti baudžiaunin
kai ir kviesdami valstiečius 
sugrįžti atgal į dvarus, kuriuos 
buvo palikę, toliau dirbti dar
bus, o tie, kurie neklausys, bus 
baudžiami.

Napoleono pastatytoji Lietu
vos vyriausybė, nieko nedarė, 
kad pagerinus valstiečių gyve
nimą ir šie greit nusivylė pran
cūzais, .pamatę, kad jais nie
kas nesirūpina.

Bet Napoleonas, praradęs 
valstiečių simpatiją, turėjo nu 
sivilti ir bajorais iš kurių jis 
tikėjosi pagalbą. Jei didieji ba
jorai, kaip Sapiega, Radvila, 
Prozor, 'Tiškevičius, Giedraitis 

t ir kiti, net nelaukdami, kol ru
sai bus išvaryti, susisiekė su 
Napoleonu, tai vidutinieji bajo
rai, nebuvo jau taip simpatingi 
Po pirmųjų manifestacijų, jie 
pasiliko nuošaly, nenorėdami • ę- 
susikompromituoti prieš rusus. 
Napoleonas įžengdamas į Lie- 
tuvą nesumušė caro ir bajorai 
nebuvo tikri, kad rusai nesu- 
grįš. Po Tilžės sutarties jie 
buvo pamokyti. ir biioįo, kad 
Napoleonas po pergalės juos 
nepaaukotų.

Sekančiame numery: LIETU 
VOS ARMIJOJE KARININKAI 
PIRKDAVOSI LAIPSNIUS

~-Ir ką randame? Kad 1952 
metais, kada Stalinas skelbia, 
jog Sovietų Rusijos gyvenimas 
žydi pačioj aukštumoje, jis yra 
žemesnis 60 nuošimčiais už 
1914 metus!...

Ar gi tam, kad darbininkas 
blogiau gyventų, buvo verta 
1917 metais darytu revoliuciją 
ir 35 metus vargti? Štai kokie 
gavosi rezultatai. Reiškia vis
kas. buvo ir tebėra daroma tam, 
kad darbininkas galėtų gyven
ti dar mizerniškiau, negu prie 
caro rėžimo! •

Dar, jei Kremliaus fanatikai 
savo bandymus paliktų tik Ru 
sijai, nieko nesakytume. Bet 
ne, jie bandymus plečia ir sa
telitiniuose kraštuose, kur dar
bininkai turėjo daug aukštes
ni gyveniiJRT lygj. Dabar jų. 
krašto ekonomija liko sugriau
ta, tapo apiplėšti ir sulyginti 
su vargingu rusų darbininku.

Prieš kelias dienas Maskva 
išleido drakonišką Įstatymą, 
norėdama paimti į nagą len
kų darbininkus. Nuo balandžio* 
pirmos, tai nėra joks balan
džio šposas, bet koks pavėlavi
mas į darbą, bus laikomas nu
sikaltimu. Už pirmą pavėlini- 
mą atlyginimas bus 20 nuošim
čiais sumažintas. Už neatėji
mą i darbą 4 dienas, bus at
skaitoma iš uždarbio 25 nuo
šimčiai per tris mėnesius!

Ką pasakytų • Laisve, jei pa-’ 
našus Įstatymas būtų priimtas 
Amerikoje? Įdomu būtų žino
ti, ką galvoja apie tai mūsų 
stalinistai. O t a i p pa t b ū tų į - 
domu žinoti jų nuomonę del
čekoslovakų vyriausybės*-pirmi- 
ninko Zapotockio pareiškimo, 
kad prasižengusiems darbinin
kams bus nebetaikomas socia
linis saugumas, jie negalės ti
kėtis pensijos, medikalinės pa
galbos ir pašalpų! Ar tai teisin 
ga? Ar šitaip ginami darbo kla 
sės interesai?

•
Gi Vengrijoje, Bulgarijoje ir 

Rumunijoje, tuose ūkiškuose 
kraštuose, dar labiau jaučiama 
kieta Kremliaus ranka.

Kur padėtas visas derlius 
Dunojaus . slėniuose? Dingo! 
Javai buvo pasiųsti Į Rusiją! 
Ir šituose prieškariniuose že
mės aruoduose žmonės turi ba
dauti.

Moldavų ar valakų ūkinin
kas pavadintas “chiaburi” 
(kas reiškia “kulak”), sulygin- 

' tas su rusų ūkininku, paliktas 
nuodas kaip piritas.

Bet mūšy stalinistai apie tai 
nieko nesako. Jie gieda garbes 
himnus Stalinui, nuslėpdami

4 psl.
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tikrąją padėt), stengdamiesi 
tą baisiausi koncetracinj^ėži- 
mą pavaizduoti gražiausiu ro- 
jumi.

Gydytojai i liežuvį pažiūrė
ję, pasako daug žmogaus ligų. 
Bet čia gydytojams nekonku- 
ruosim ir ką reiškia pabalęs, 
paraudęs, ar kitoks žmogaus 
liežuvis nekalbėsim. Paliesim 
žmogaus liežuvį esantį “tarny
boje,” kada jis dirba ir eina 
taip sakant pareigas, duoda 
šiokią tokią “produkciją.” 
Taip sakant liežuvį kuris savo 
artimą pakaria ir paleidžia, 
liežuvį kuris iš adatos vežimą 
priskaldo, liežuvį kuris savo 
frantą ir net kraujo Motiną 
perka ir parduoda. ..

Kol gyvas žmogus, jo liežu
vis daugiau ar mažiau kalba, 
o kaip kurių ir “very busy”. Jis 
mala ir mala, ir mala, jei ne 
šį tai tą ir liežuvio savininkui 

‘atrodo ,kad jis tiesiog saliamo
niškas išmintis sėja.

Atrodo, nieko čia nuosta-, 
baus, taip jau surėdyta. Žmo
gus į šią ašarų pakalnę ateina 
su liežuvių ir jis skirtas kal
bai. Prieš tai nieko neturim, 
ne duok Dieve jei žmonės pra
dėtų ateitį į svietą be liežuvių. 
Tačiau mes sergam kažkokia 
liežuvio liga, ta liga kąip koks 
vėžys mus graužte graužia.

Mes skęstam bereikalinguo
se vaiduose ir kalbose, daug 
kur bereikalo varginam savo 
liežuvį ir aušiham bumas.

Tūlas pasakys: tai kaip da
bar tylėsi, kad Dievas davė 
žmogui liežuvį. Kalbėti reikia. 
Aišku reikia tik žiūrint kur ir 
ką, kada ir su kuo.

Kalba —didelė žmogaus do
vana. Kalba yra labai svarbi 
žmonių tarpusavio bendravi
mo priemonė ir visos žmogaus 
vidinės kultūros išraiška. Koks 
žmogus tokia ir kalba, koks 
paukštis — tokia ir giesmė. 
Pagal Jurgį ir kepurė.

Kaip yra įvairių žmonių, 
taip yra ir Įvairių kalbų. Vie
ni daug kalba, bet mažai pasa
ko, kiti vartoja labai maža žo- 
džiu, bet daug reikšmingų min 
čių, treti gi mėgsta tylėti ir 
klausyti ikitų nuomonių. Yra 
daug žmonių, kurie barška, 
tarška lyg perdžiūvę ratai, jų 
kalba nei Dievui nei žmogui. 
“Nei prie tanciaus, nei prie ra- 
žančląus” — kaip sako lietu
viškas ikaimas. Tas pats ir su 
raštais laikraštinėje spaudoje.

Kalba yra ir kankinimo prie
monė. Nuo to kankinimo sten
giamasi įvairiais būdais atsi
kratyti ir apsisaugoti... Per su
sirinkimus kartojas varžo
mas replikomis, arba kalbėji
mo laiko aprėžimu. Gana ori
ginaliu būdu nuo kalbėjimo 
kankinimo ginasi viena Afri
kos tautelė. Pagal papročius, 
kiekvienas jos narys gali į tau
tiečius prabilti, bet kalbėdamas 
turi stovėti ant vienos kojos, o 
kitą privalo laikyti iškėlęs 
aukščiau savo nosies. Tokioje 
pozoje būdamas niekų ir ilgai 
neplepėsi.
. Mūsiškam lietuviškam liežu

viui pravartu būtų susipažin
ti su tos tautelės žmonių liežu
viais. Liežuvavimu žodžiu ir
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spaudoj užsiima paprastos kū
mutės, berneliai, mergelės, na, 
ne vienas ir inteligentas. Tik 
pavartykim mūsų spaudą, ten 
liežuvio palaidumo daug. Nors 
gyvenimas mūsų tautą šokdi
no ir virkdino, bet mes iš jo 
dar neužtenkamai .pasimokėm. 
Mūsų liežuvį nepamokė net 
dabartinė Lietuvos kančia ir 
tragedija. Neperdėsim pasaky
dami, kad didelę dalį šiandie
ninės tautos tragedijos dalį iš
šaukė kai kurių mūsų liežu
vis, kuris dirbo ir tebedirba sa
vo tautos nenaudai.

Mes pilstome pamazgas ant 
kito galvų. Nebeliko mūsų tar
pe autorių, asmenybių į ku
riuos kryptų visų lietuvių akys 
/r širdys. Viskas apspiaudyta, 
išniekinta. Amerikos, Anglijos 
parlamentuose partijos susi
kalba, mes keli lietuviai išbėgę 
iš bolševikiško pragaro nesusi- 
kalbam.

Paskutiniu metu spaudoj ir 
prie susirinkimų stalo, net bu
vę, garbingi tautos vyrai svai
dosi žodžiais, kaip akmenimis, 
visai jų nepasverdami. Ant 
šiukšlynų išvilkom švenčiau
sius, slapčiausius Lietuvos va
davimo kelius iš 'kurių dabar 
juokiasi pilvus susiėmę bolše
vikai. Mlūsų kraujo broliai ku
rie žūsta šiandien Lietuvoje 
nelygioje kovoje, visai nenori 
ir neprašo, kad kas nors ati
dengtų jų kovos būdus ir ke
lius. Priešas nugalimas tik 
slaptumu ir netikėtu ginklu. Iš 
partizanų kraujo mūsų kai ku
ri spauda daro biznį, nesvar
bu, kad tęs žus šimtas lietu
vių, mūšiškė iševijos spauda 
jei tik užuos parašys kur, kiek 
partizanų yra, kaip jie kariau
ja. Biznis daugiau nieko. Mat 
j užraugiau bus parašyta tuo 
daugiau laikrašti pirks.

Mlūsų liežuvis tūkstančius 
tautiečiu išgrūdo į Sibirą, išlei 
do per vokiečių kacetų kami
nus dūmais, tūkstančiam už
darė emigracijos, duris Vokie
tijoj. Mūsų liežuvis šiandien 
Amerikoje ar kitur, būdamas 
piniguotas, automobiliuotas tik 

-kenkia Tėvynes išlaisvinimui 
ir didina jos kančias.

Susirinkimuos ir spaudoj gin 
čijamasi kaip vežikai, jei ne
leidžiama liežuviu “išsibaub- 
ti,” grąsinama kumščiais.

Savo liežiuviais kai kurie 
jau pralenkė bolševikus. Skai
čiau, kad sovietų naujoj enci
klopedijoj bolševikai išmetė 
visus didžiuosius užsienio išra
dėjus, mokslininkus, o jų nuo
pelnus paskyrė rusams.

Paimu lietuvišką dienraštį 
ir skaitau, kad Lietuvą nepri
klausomą padarė ir vėl pada
rys tik ta partija kuri leidžia 
tą dienraštį. Kiti visi lietuviai 
ir laikraščiai tai tik tarp kit
ko. Pirmas karininkas ir karei
vis žuvę už Lietuvos laisvę yra- 
jų partijos žmonės, dabarti
niai partizanai Lietuvoje yra

tik jų partijos, kiti visi ”neko- 
šer Ar tai reikia geresnio ma
limo liežuviu’

Ten kur buvo reikalinga 
slaptų ir uždarų posėdžių ir 
diskusijų, rimties ir susimąs
tymo, liežuvis neišlaikė rim
ties, mūsų v.idGvaujantys asme 
nys neatati.Ko savo paskirties. 
Prisivirė kosės kurią negreit 
išsrėbs. Visą laiką buvo pilsto
ma druska į taip jau žaizdotą 
Tėvynės vadavimo reikalą, žo
džiai žvirbliais išskridę, jau- 
čiaisfsugrįžo ir dabar tebegrįž
ta. Liežuvis mus vedė ir teve
da į tautinę savižudybę.

Kai kas bando tą liežuvio 
darbą pateisinti pasaulėžiūros 
ir politinio įsitikinimo skirtu
mais, aiškindami demokrati
jos idėjas, kiekvienas pagal 
savo skonį, kiek galvų tiek pro 
tų, o iš to nukenčia tik Lietu
va.

Dar kiti pasakoja, kad tai 
girdi kritika, kuri yra reika
linga Tėvynės vadavime ir 
kiekviename veikime. Sutin
kam, kad žmogui suklysti yra 
visai natūralu, ir tas neklysta, 
kas nieko neveikia. Kiekvienas 
iš mūsų kartais suklumpam ir 
esam reikalingi pamokinimų, 
ir kritikos. Be kritikos nėra 
kūrybos. Objektyvi, sveika ir 
taktiška kritika su pilnu rei
kalų išmanymu ir kilniu noru 
pataisyti blogį, bet be niekini
mo ir piktos valios, gali daug 
.pasitarnauti ir Tėvynės vadavi 
mo ir kituose reikaluose.

Reikia turėti viltį, kad mū
sų tauta persirgusi daug įvai
riausių ligų ir operacijų, iper- 
sirgs ir liežuvio liga.

PASAULIO LIETUVIŲ ŽINY
NAS SUSILAUKĖ ĮVERTINI
MO IR PRITARIMO

Baigiamais spaudai ruošti A. 
Simučio P. L. žinynas susilau
kė iš lietJuvjiškcįs visuomenės 
vadų ir biznierių..netikėtai" di- 
delio pritarimo.

Susipažinusieji su žinyno tu 
riniu ėmėsi jį remti prenume
ratomis ir paskatinimais auto
riui. '1

Autorius*.: žinoma, labai 
džialigia^i Vertingais paskati
nimais ir j'ų padrąsintas norė
tų paprašyti visuomeninkų ir 
biznierių talkos. Daugeliui iš
siuntinėti laiškai ir anketos, 
bet dar daugiau yra organiza
cijų ir biznierių, kurių adresų 
autorius neturi. Todėl nieko 
nelaukdami siųskite žinyno 
redaktoriui organizacijų, biz
nierių ir profesionalų adresus 
— tuo labai palengvinsite jo 
darbą ir paskubinsite žinyno 
išleidimą. Visos žinyno dalys 
jau paruoštos,.; o adresų sky
riui prašau Visuomeninkų ir 
biznierių talkos. Gavusieji laiš
kus ir anketas* prašomi grei
čiau atsiliepti. Visas informa
cijas siųskite žinyno redakto- 
rui:

Mr. A. Simutis, 41 W. 88th 
t., New York 34,N. Y.

Dr. S. BiežisBŪKIT SVEIKICUKRAUS LIGA YRA NEPAGYDOMA
Cukraus liga nėra pagaminama bakterijų, 

taipgi ji nėra klimato ar žmonių rasės liga. Ji 
randama visur, pas visokios kilmės tautas, ne
išskiriant amžiaus ir lyties.

Kasa, kaip ją lietuviškai vadiname, yra 
panugary, viršutiniojo pilvo plotmėje. Ji susi
jungia su pirmosios žarnos dalimi savo atskiru 
kanalu. Jos viena svarbiausių pareigų gamin
ti sultis, kurios vadinamos insulinu. Insulinas, 
kada esti viskas tvarkoje, paruošia krakmoli
nius ir cukrinius valgius savo tiesioginiu vei
kimu taip, kad iš to viso pasireiškia energi
ja, taip reikalinga mūsų gyvybei.

Kitaip sakant, valgydami saldžius daiktus, 
bulves, vaisius, duoną, pieną ir t.t., mes gau
name jėgos savo kasdieniniams darbams. Be 
to viso mūsų pajėgos silpnėja, cukraus ligos 
atveju, kai krakmoliniai valgiai negali būti 
tinkamai sunaudoti dėl kasos nenormalaus 
veikimo. ,
, Cukraus ligos atveju kaip tik krakmoli
nės medžiagos /"negali būti virškinamos, kas 
galutinai reiškia, jog ir riebalai negali gamin
ti reikalingos energijos, nes prie krakmolo sto- 
kos ir jie nesikeičia J energiją. Jeigu ne Si ne
atskiriama kombinacijai tai, rodos, cukraus li
gos problema žymiai palengvėtų. Būtent, ne
valgyk krakmolinių maistų, tai ir cukrus siste-

žinome, kad krakmoliniai valgiai yra or
ganizmui būtini. Todėl priseina ieškoti tin
kamos lygsvaros: būtent mažinti krakmolų 
kieki iki minimumo. Jei tokios lygsvaros ne
galima išlaikyti, tai reikia griebtis kitokių prie
monių. , ,

- Cukraus liga nėra kol kas visiškai pagy
doma, tačiau asmuo, tinkamai gyvendamas, 
gali gyventi ilgai, taip, kaip ir neturįs šios li
gos. Ji pati, kaip tokia, yra paveldima, eina iš 
tėvų į vaikus. Statistikos duomenys rodo, kad 
60 nuošimčių vaikų, kurių tėvai yra turėję šią 
ligą, suserga. Taipgi tie patys duomens rodo,

• jog žmonės, sulaukę 40 ir daugiau metų, ir
* naudoją perdaug krakmolinio maisto, gana 
dažnai suserga cukraus liga. Priežastis- visiškai 
aiški. Asmuo, naudodamas perdaug šios rūšies 
maisto, apsunkina kasos veikimą, tvarkantį 
krakmolinių medžiagų balansa. Kai darbas ka
sai pasidaro persunkus, tai ji pavargsta ir pa
našiuose atsitikimuose pasireiškia cukraus li,- 
ga.

Daug žmonių, sergą cukraus liga, mėnesių 
mėnesius ir net per eilę metu nieko apie tai 
nežino. Tiesa, retkarčiais pasireiškia neišaiški
namas troškulys ir odos niežėjimas bei padi
dėjęs apetitas.

moję sumažės, Ir nereikės jokių pagalbos prie
monių ieškoti. Tai būtų gana lengva pada
ryti. Bet kyla klausimas, kas atsitiktų su rie- 
balais. t

Bet tikriausias būdas sužinoti, ar asmuo 
serga cukraus liga, tai pasitikrinimas pas gy- 
gydytoją. Jis apžiūrės Ir nustatys ar ji yra ar 
ne.

Abu vingiai yra pavojingi — aiškina anglų seržantas.

PASLAPTINGI SKRAIDUOLIAI KARĖJOJE Min. St. Lozoraitis ta-
(Atkelta iš 1 psl.)

no tokio “astronefs” Kodėl jų 
pasirodymas nebuvo užregis
truotas jokiame radaro ekra
ne? Kodėl Los Angeles, kur gy
vena 4 milijonai žmonių, tik 
du ar trys asmenys tvirtina 
matę paslaptingus skraiduo
lius.

— Tai paprasčiausiai yra 
kolektyvinė haliucinacija, ? — 
sako kiti. .....r.

Panašiai galvojo ir ameri- 
'kiečių aviacijos, ekspertai. Pa
tikrinę kelis šimtus parodymų, 
jie skeptiškai pažiūrėjo į visą 
šią istoriją ir kada jiems vėl 
pradėdavo kalbėti apie tuos 
pabūklus, atskridusius iš kitos 
planetos, jie su ironija sakė,

studentams
Lietuvių Studentų S-gos 

Centro valdyba skelbia, kad 
kovo mėn. pradžioje įvyksią 
visuotinis Lietuvių Studentų 
S-gos JAV narių atsiklausimas 
— referendumas S-gos-įstatų 
klausimu.

Kartu su įstatų referendu
mu bus parenkami du . studen
tai nariai į šalpos Fondą: Sliu 
pas ir Balčytis.

Balsavimo kortelės ir kita 
medžiaga siunčiama kiekvie
nam šiais mokslo metais užsi
registravusiam S-gos nariui 
individualiai. Balsavimai vyks 
iki š- m._kovo 23 d. (pašto an- 
spaudo data). Mandatų Komi
siją sudaro: Ben. Mačiuką 
(pirm.), Regina Raučaitė ir 
Rimas Dirvinskis. ' Mandatų 
Komisijos adresas: Ben. Ma- 
čiuika, 933 W. 34th Pl., Chica
go 8, III. Neaiškumams iškilus, 
rašyti: Vyt. Žvirgždys. 315 No. 
Francis St., Madison, Wis.

kad iš dangaus galima laukti 
visokių paslapčių...
KORĖJOJ STAIGA PASIRODĖ 
PASLAPTINGIEJI PABŪKLAI

Visa šita istorija apie “la
kioj ančias lėkštes” būtų buvu
si užmiršta, jei šį kartą avia
cijos ekspertai nebūtų pakeitę 
nuomonę. Amerikos lakūnai 
Korėjos padangėje pastebėjo 
keistus paslaptingus pabūklus 
lėkštės,, formoje.

SausiO’29 & naktį vienos la
kioj ančios tvirtovės ~B-29 įgu
la, virš Wonsun pamatė oranži-. 
nį skraiduolį, iš kurio veržė
si melsva ugnis. Penkias minu
tes jis sekė bombonešį. Gal 
būt, niekas nebūtų atkreipęs 
dėmesio į šios įgulos liudijimą, 
kuri smulkmeniškai, papratusi 
viską stebėti kas dedasi aplink 
lėktuvą, užregistravo į savo 
dienyną, jei kitas bombonešis 
B-29 tą pačią naktį per 80 my
lių virš Sunchon nebūtų pa
matęs panašaus dalyko.

Buvo stengiamasi išaiškinti 
fenomeną abiejų lėktuvų pa
stebėta. , a ./ *

—Tai “Elmos ugnis” 'išgazdi- 
no lakūnus. Tai elektriškas fe
nomenas, senas kaip ir pats 
pasaulis ir . visiemsjūrinin
kams gerai žinomas, kada lai
vo stiebo viršūnėje ar jb atra
mose .pradeda /blikčiotF mels“ 
vos ugnelės, jog susidaro vaiz
das, kad stiebas dega.

Amerikiečių aviacijos eks
pertai mažai tiki tokiam, aiški
nimui. Jie negalvoja, nė kad 
lakūnai galėjo kurio nors 
sprausminio naikintuvo išsi
veržiančią liepsną nakties tam 
seje palaikyti “lakuojančia 
lėkšte,” bet jie atsisako pa
reikšti aiškią savo nuomonę ir 
toliau interesuojasi “lakiojau-* 
čiom lėkštėm".

Ar tik dr. Riedel ir Sullivan 
nebus teisūs 'savo išvedžioji
muose?

r ėsi su Vokietijos 
ambasadoriumi

Kovo 3 dieną įvyko pasita
rimas tarp Lietuvos Diploma
tijos šefo min. St. Lozoraičio . 
ir Vokietijos ambasadorius 
Italijoje min. Brentano per 
kurį buvo aptarta daugelį Lie
tuvą ' ir Vokietiją liečiančių 
klausimų. Pasitarimas vyjko Vo 
kieti jos ambasadoje Romoje.

Skautų šventė
Pereitą sekmadienį, kovo 9 

d. Brooklyn© skautai atšventė 
savo globėjo, šv. Kazimiero 
dieną.

Iškilminga sueiga įvyko Ap
reiškimo parapijos salėje. Su
eigos .pradžioje į salę buvo 1-

- neštos—Amerikos—ir—Lietuvos— 
tautinės vėliavos, taip/pat ir 
skautų tunto vėliava. Paukš
tytė^ .^anosios skautės) .ir ke
lios jauniausios' skautės davė 
įžodį (iškilmingą. pasižadėji
mą).
m Naujai davusias įžodį ir. visą 
išsirikiavusį tuntą sveikino vi
cekonsulas Stašinskas, • Audė
nas, P. Labanauskas, B. Kulys, 
kun. Pakalnis, skautininkai 
Putvytė: Įr Samusis. Visi kal
bėtojai pasidžiaugė tokiu gau
siu lietuviško jaunimo būriu, 
kuris yra pasiryžęs išlaikyti 
gryną lietuvių kalbą, lietuvių 
papročius, dainas ir lietuviškas

• širdis Lietuvai. -
Po sveikinimų literatūrinio 

konkurso komisija paskelbė 
konkurso rezultatus. 1-ją pre
miją už geriausiai parašytą 
laikraštį gavo skautų vyčių 
draugovė, 2-ją vietą gavo. vyr. 
skautės.

Vakaro programą išpildė lai
mėję konkursą skautai ir su
vaidino “Meškiukas Rudano- 
siukąs”. R. K.

KOMPLIKACIJOS
Daugumoje ligos atsitikimų nulemia ne 

tiek pats susirgimas, kiek iš tos ligos susida
riusios komplikacijos. Daugybė ligonių pagy
tų arba pusėtinai ilgiau gyventų, jei tų kom
plikacijų galima būtų išvengti. Bet dažnai ir 
gydytojo pastangos nueina niekais, kada pats 
ligonis tuo nesirūpina.

Viena dažniausiai pasitaikančių kompli
kacijų, tai gangrena. Kai jau tai įvyksta, kito
kios išeities nebelieka, kai nupjauti gangre
nuotą galūnę, jei ji nupjaunama. Bet tai jau 
yra bėdos atvejis, norint išgelbėti gyvybę.

Taipgi gana dažnai, kada ligos eiga nėra 
tikrinama, ligonis, rodos, be jokios, priežasties 
pradeda jaustis pavargęs, sutingęs, netenka 
energijos, nori gulėti lovoje, vis daugiau ir 
daugiau miega nenatūraliu miegu, sunku ji 
prižadinti, o jei jis ir prižadinamas, tai, -žiū
rėk, ir vėl užmiega. Pagaliai jis galutinai nu
stoja nuovokos, jo nebegalima visiškai priža
dinti. Tai visa įvyksta kelių dienų laikotarpy
je. Panašiu atveju nebent galėtų padėti skubi 
pagalba ligoninėje, nes kitaip jis jau niekad 
neatsibunda.

Kita, dažnai pasireiškianti komplikacija, 
tai atsifadimas visokių vočių ant įvairių kūno 
dalių. Visa tai labai sunku pagydyti, nebent 
cukraus perviršius būtų tinkamai sukontro- 
liuotas. Retkarčiais ant kaklo pasirei’kia 
taip vadinamoji piktoji votis, kuri beveik vi
sais atvejais jau reiškia ankstyvą mirtį

Plaučiu uždegimas Čia irgi neretas sve 
tys. Apleistuose cukraus ligos atsitikimuose 
neretai pasireiškia matymo sumažėjimas, ku 
ris kaskart vis menkėja. Nė akiniai, niekas 
negelbsti* n kies obuolio išklodnlo

uždegimas, kuris ilgainiui veda prie visiško 
apakimo.

Prireikus daryti didesnę operaciją, o.ypač 
skubią, chirurgas visuomet turi didžiausio rū 
pėsčio dėl ligonio atsparumo sumažėjimo. Mat, 
panašiais atsitikimais dažnai įvyksta apsi- 
krėtimas. Dažnai, kur galima, tenka operaci 
ją atidėti kitam laikui, norint subalansuoti 
cukraus perviršių ir sustiprinti organizmo at
sparumą.

Iš tų pavyzdžių matyti, kad reikia stropiai 
saugotis, kad eurkaus perviršius nepasireikštų 
kraujo cirkuliacijoje.

Cukraus liga yra viena iš tų kurią galima 
sukontroliuoti tik pritaikintu maistu ir, būtinu 
atveju, insulinu. Insulinas kasdien yra į- 
švirkščiamas po oda. Jis turi būti būtinai var
tojamas kasdien taip, kaip sveikas žmogus var
toja maistą. Kitaip nieko nebus. Bendrai 
imant, insulinas yra pavojingas vaistas. Jei 
jo perdaug įleisi po oda, tai galima žalos tik 
padaryti. ” Taipgi, jei jo bus perm-ažai, irgi 
nieko gero negalima tikėtis. Jo kiekis privalo 
būti nustatytas kiekvienam ligoniui atskirai.

Ir pats ligonis gali tai atlikti, jei gydytojas 
jį pamoko. Tačiau neretai esti ir tokių atsitiki- 

*tnų. kad dėl ypatingos eigos kartais prisieina to 
insulino daugiau vartoti, o kartais net ir visai 
mažai. Čia irgi tik gydytojas tegali būti vieniu-/ 
telis sprendėjas. Užtat tvirtas pasitikėjimas ir 
abipusis bendradarbiavimas čia yra svarbiau
sias veiksnys. To ligonis turėtų pageidauti sa
vo naudai.

Sekančiame numery: Plaučm uždegimas 
yra pavojingiausia liga. X-.



VIENYBĖ
LITUI AMAN WEEKLY

ŽODŽIŲ NEUŽTENKA, .MIELI VYRAI!
JUOZAS IYMIAVA 

l_d.:ci and Publisher
V Y I . U LX.AVDAS

Silpnybes ženklas
>........ untiviius .»ia>Kva pa

skelbt vieną dokumentą, ku- 
nua pnuuvuama laoai usur.c 
svarba.

l.u Sovietų Rusijos biudže
tas. Ir jis b*ud«.tlas. priici 
džiaut, kad jo skaitlinės 
yra t.kros. aiškiai pabrė
žia pralaimėjimą to režimo, 
kuris nori Įpiršti savo įstaty
mus visam pasauliui, kur: Sta
lino liokajai Įvairiuose kraš
tuose stato pavyzdžiu.

Nereikia ir aiškinti, jog Rur 
sijeje produkcijos lygis pake
liamas priverčiamuoju darbu. 
Štai dar tik kelios dienos, kai 
Fravda ir Izvestija visu smar
kumu puolė didžiųjų Įmonių 
direktorius, kad šie nesugeba 
darbininkus labiau paspausti. 
Abu laikraščiai reikalavo dra
koniškų sankcijų prieš tuos, 
kurie stado darbą.

Ką tas reiškia, visiems aiš
ku.

Bet prie to nesustosime ir 
šitas koncentracinio darbo są
lygas priminėme tik tam, kad 
lengviau galima būtų suprasti, 
pasiektus rezultatus.

•
Kokie tie rezultatai?
Plieno, elektros ir mašinų 

*r-»mvbos produkcija sudaro tik 
ketvirtadali amerikiečių pro
dukcijos.

Sovietų Rusijos gyventojai 
sunaudoja tik—soptintadali to 
skaičiaus vilnų, ką sunaudoja 
Anglijos gyventojai.

Palyginius su Prancūzija, so- 
virtų piliečiai tik pusę sunau
doja vegetariškų riebalų, svies
to ir batų.

Pagal visus apskaičiavimus, 
sovietų produkcija siekia tarp 
60 ir 70 bilijonų doleriu, kada 
Amerikos viršija 300 bilijonų.

Štai kokie gaunasi rezulta
tai, nors Sovietų Sąjunga turi 
milžiniškus plotus ir neapskai 
čiuejamus žemės turtus. Ar tai 
yra laimėjimas komunistiško 
režimo? Bet vakarų stalinistai 
nori ši rėžimą čia Įvesti, šauk
dami jog Sovietų Rusija da
ranti stebuklus. Taip, tik ne 
progrese, o regrese. ' 
„ Zvierevo patiektas 1952 m.

* biudžetas Vyriausios Sovietų 
Tarybos buvo priimta s 508 mi
lijardų 800 milijonų rublių su- 

. nioje be pataisymų.
Sunku tai išversti doleriais, 

bet skaitant, kad .paprastas 
darb* ninkas Rusijoje uždirba 
po 600 rublių Į mėnesĮ, šie 506 
milijardai gaunasi astranomiš- 
ka suma. *-

(Atkelta is 1 psl ) 
tencinę Santarvę ir prieš visus, 
kurie manė, kad krikščioniu 
demokratu bloko dirbtinai ir 
neteisėtai sudaryta VLIKo nu- 
sč yra vyriausias kaltininsas 
lietuviškųjų pajėgu užsienyje 
skaldymo ir bene pati pirmo
ji VLIKo nelaiūiė Turėtų jis 
tinkamai reaguoti ir prieš savo 
partijos buvusi (ar gal ir esa
mą) generalinį sekretorių p. E. 
Turauską, kuris net tos VLIKo 
rezoliucijos redagavimo metu 
Drauge (46 nr.) yra paskelbęs 
reto Įžūlumo ir mūsų diploma
tijai (nes pats buvęs diploma- 
ra<T gėdą darantį straipsnį, 
specialiai terpdamas savo bu
vusio viršininko veiksmus JT 
sesijcA metu -ir savo keletas 
k -* r e s p o: i d e: 111 ls. krikštydamas 
' nesubrendėliais rimties reika
lams rimtai svarstyti ”... Tokius 
šedevrus rašydavo slapuku 
Drauge, o dabar pradėjo jau 
?*sakinci partiečiai ir buvę pa 
siuntiniai. Liga sunki, kaip vė
žy'...
ŪKININKAS IŠ TO 
PATIES KOLCHOZO

P. Karvelis , ūkininkų s-gos 
atstovas, pirmiausia turėtų su 
drausti pats save už sugalvoji- 
mą rezolicijos, kuri sunaikino 
per kelias savaites sunkiai pa
siekta šiokį tokį susitarimėlį . 
su diplomatų atstovu min. Lo
zoraičiu ir buvo priežastimi 
žalingo suskaldytų pajėgų pa
gilinimo. Turėtų jis atšaukti ir 
eilę savo pareiškimų per pa
skaitas Anglijos lietuviams, 
pvz'l, tokį grubų ir nepagristą 
inkriminavimą, esą Lozoraitis 
padaręs nusikaltimą lietuviš
kam reikalui, sutrukdydamas 
Sidzikausko 1947 metais suda
rytai’ susitarimą su len-' 
kais (!)...
“REZISTENTAS” PRIEŠ 
REZISTENTUS

Sunki padėtis Lietuvių Fron 
to atstovo Z. Ivinskio. Jis ne
seniai atvyko i VLIKą ir, pagal 
laikraščių pranešimus, tik lai- 
kinai. Bot jei Fronto vardu pa- 
sirašo atsišaukimai" tai turėtų 
įspėti to Fronto nuolatinį va
dą, J. Brazaitį, pretenduojantį 
'“valdyti” visą Lietuvos užsie
nių politiką, kad Amerikon at
vykęs nesivargintų “vidaus po
litikos” sprendimais ir neklai
dintų mūsų visuomenės pareiš- 
kinėjimais, jog Mažosios Lie
tuvos Taryba visai nenorinti 
turėti savo atstovo VLIKe (ligi 
ši straipsnį rašant. M. Liet. 
Taryba savo žinomo nusistaty
mo nebuvo atšaukusi ir nepra- 
nešusi, kad už ją kalbėti įga

lioja J. Brazaitį r. Tektų jam 
priminti, kad jis liautųsi su 
savo intrigomis prieš Diploma
tijos šefą, tuo įnerdamas skai
danti veiksnį į mūsų diploma
tijos tarpą, o iš kitos pusės su
sivoktų, kad reprezentuojant 
rezistencinę organizaciją, ma
žiausiai derėjo jo Fronto laik
raščiui I Laisvę pagoniškai ir 
pikčiausiais prasimanymais 
šmeižti ano meto Lietuves re
zistencijos (BDPS) atstovybę 
užsienyje, ar vėliau LRS dar
bą proklamuoti, kaip žalingą 
laisvinimo jėgų skaldymą. Vi
sa tai dar nebuvo atšaukta...
SUŠLAPUSIU VIŠTŲ 
DĖMESIUI

J. Glemža, socialdemokratu 
partijos atstovas, išmintingas 
ir gabus Pienocentro valdyto
jas J. Tūbelio ministeriavimo 
laikais, užuot kreipdamasis 
bendrai į lietuvišką spaudą, 
dar daugiau naudos padarytų 
atitinkamai įspėdamas p. Gri
gaitį iš Naujienų, kurio dien
raštis, tartum papirktas, ne tik 
ištikimai tūravoja Draugo ir 
Tėviškės Žiburių šmeižtų ir 
diskriminacijos kampanijai 
prieš LRS, bet ją žymiai per
viršijo nuolatinėmis insinuaci
jomis prieš Diplomatijos šefą 
ir Rezistencinę Santarvę spe
cialiai, nueidamas net ' ligi to, 
kad jos atskirus veikėjus var
dino esant “tctallstais”, VLIK 
griovėjais, Amerikos lietuvių 
suaukotų pinigų tykotojais, 
valdžios siekėjais, diktatūri- 
ninkais, sušlapusiomis višto
mis, sovietų agentais ir NKVD 
t?lkininkajs... Jei Glemža ma
nytų, jog visa tai jungia mūsų 
jėgas vienybėn ir visiems leng 
vina vykdyti pasiimtus, užda
vinius, tai gal dar kiek pergal-' 
votų, dėl visų tų problemų. 
Būtų neblogai, kad jis primin
tų ir p. J. Kaminskui, jog at
vykęs Amerikon... lietuvišku 
jėgų konsolidavimo tikslu, jis 
bent Vasario 16 dienos atsi
šaukimuose nesistengtų suski
lusio VLIKo skaldomosios ak- 
cijos—atsakomybę—versti—Trin
tiems'(žr. mano str. Vienybė
je tos dienos proga) ir savo 
paskaitose, kaip laikraščių ko
respondentai yra užrašę, ne
keltų vis naujų abejonių dėl 
Diplomatijos šefo, kurio vaid
menį Diplomatinėje Kolegijo
je jis žino iš autentiškų šalti
niu ir taip pat žino, Rad VLIKo 
kišimasis į tą sriti neigiamai 
ir skandališkai atsiliepia į mū
sų diplomatijos “veiksnio” 
veiklą. Kaip Dirva (9 nr.) tei
singai pastebėjo, tai yra ne kas 
kita, kaip daugeli kartų iškul

tų šiaudų naujas kūlimas. Jei 
su temis pat intencijomis p. 
Kaminskas ateis pirmininkau
ti VLIKo Vykdom įjai Tarybai, 
galima įsivaizduoti, koks “vie
ningas” bus pasiimtų uždavi
nių vykdymas ir toliau.
AR “LACTIUDROS” OK?

Naujas VLIKo narys J. Jaks- 
Tyris, liaudininkų atstovas, 
kiek žinoma, visuomet teigia
mai supratęs rezistencijos ro
lę, negali būti laikomas atsa
kingu už tuos VLIKo žygius ir 
galvojimus, apie kuriuos šio 
laikraščio puslapiuose yra kiek 
išsamiau dėstęs prof. S. Žy
mantas. Negausi liaudininkų 
spauda tiek dėl rezistencijos, 
tiek dėl įvairių veiksnių dar
naus bendradarbiavimo yra 
kuklusis saikingai ir objekty
viai, o pasitaikę nuomonių 
skirtumai buvo reiškiami kul
tūringai. Nebent prie progos 
galėtų jis pasakyti savo partie 
čiui K. žalkauskui, jog net ir 
uždaruose susirinkimuose nė
ra teisinga taip kalbėti apie 
LRS, kaip jis yra Chicagoje 
daręs, ir dar mažiau naudinga 
tautės ir partijos (!) intere
sams taip nepagristai šmeižti 
savo buvusį partijos pirminin
ką B. Bieliuką, šiuo metu 
LRS Vyriausiojo Komiteto na
rį. Ir M. Mackevičiaus žaliakal 
nietiškai grakščios “lachud- 
ros” nors, be abejo, yra labai 
augšto sąmojaus žodis, tačiau 
vargu jis būtu pats geriausias 
mūsų - lietuviškoms jėgems į 
vienybę jungti...
INFORMACIJŲ JAU YRA

T. Šidiškis, tautininkų atsto
vas, sunkesnių uždavinių gal 
ir neturėtų, nes ir tautininkų 
spauda pastarojo mūsų “civili
nio karo” metu, jei aš kiek su
prantu, nebuvo išėjusi iš po
zityvios ir faktais paremtos 
kritikos rėmų. Kaip buvęs In
formacijos valdytojas Vyk. Ta
ryboje, reikia manyti, jis šian
dien turi daugiau informacijų 
apie LRS, kuriai pereitais me
tais dar viešumon net nepasi
rodžius^ VLIKo Vykdomoji, nei 
jos teisingo vardo dar nežino
dama, buvo paskubėjusi smerk 
ti, kaip “nepagaeidaujamą jė
gų skaldymą”. Lauktina, kad 
jis ir jo buvę tarybiniai kole
gos, čia aptariamos rezoliuci
jos dvasia vadovaudamiesi — 
Ieškodami -lietuviškų jėgų vie
nybės ir visiems lengvindami 
atlikti savo pasiimtus vykdyti 
tautinius uždavinius — viešai 
atšauks savo pernykštį pasisa
kymą (kurio .nepagrįstumas, 
beje, buvo jau plačiai įrodytas 
Vienybėje spausdintame re

portaže “Rezistencija ir įtūži-- 
mas”). , *'
AIŠKU IR NEAIŠKU

S.Miglinas, Laisvės Kovotojų 
S-gos atstovas, per savo reda
guojamą Tremtį, nors krikde
mų spaudos jau pultas ir 
smerktas, yra teikęs tik pozy- 
tyvius siūlymus ir daręs tik 
faktais paremtas išvadas. Sa
vo pareigą jis tinkamai atliko, 
o iš solidarumo dar ir prie de
šimtuko prisidėjo.

Apie Vienybės Sąjūdį, kurio 
atstovas Jrgi pasirašė atsišau
kimą. deja, užsienyje man nė
ra tekę girdėti, kad jis turėtų 
kokią organizaciją ir spaudą. 
Viena tik tikra, kad jis visuo
se VLIKo balsavimuose išlaiko 
pavyzdingą vienybę su vienu 
ir tuo pačiu krikščionių demo
kratų bloku. Kitokio jo sąiu- 
dž o nėra tekę pastebėti. Tik
tai tiek, kad pats sąjūdžio 
atstovas yra padavęs pra
šymą dvigubai įeiti i VLIKą,— 
dar ir kaip LAF “vyriausio šta
bo viršininkas”. Tik čia Jam, 
kaip visi laikraščiai neseniai 
pranešė, žiauriai kliudo LAF 
steigėjas pulk. Kazys Škirpa. 
Ir pajudėti greičiausia nepa
vyks...
VIENO ŠAŠO PROBLEMA

J. Norkaitis, ūkininkų parti
jos atstovas — gal būtų, pats 
kebliausias atvejis. Laikraš
čiuose buvo rašyta, kad ta par 
tija susideda iš pustrečio as
mens. Bet aš manau, kad tai 
neteisingai perdėta, jr kad iš 
ištikrųjų park j a' turi gal net 
■puspenkto nario. Vis dėlto tai 
neypatingai ryški tautos valios 
pošvaistė “Lietuvos seime”. Ta
čiau gerai, kad ji turi bent as
menybių, ir vienas iš jų, p. 
Norkaitis, yra neabejotinai po
zityvią rolę vaidinęs ano ru
dens “Kaesongo derybų” metu 
ir vėliau pozityviai balsavęs. 
Bet kaip jis galės pagal čia pa
sirašyto vlikininkų pareiškimo 
dvasią susitvarkyti su savo par 
tijos nariu ;p. V .Sidzikausku, 
specialiu VLIKo įgaliotiniu A- 

—me riko j e, tai gana sunkiai iš
manyčiau. šis dvigubo ir .prie
šingo turinio' laiškų rašytojas 
juk nesiliaus ir toliau intriga
vęs. Paskutinis jo šedevras 
(meno kūrinys)— pareiškimai 
Draugo korespondentui (žr. 
Draugo 37 n r.L, kad./Lietuvių 
Rezistencinė Santarvė — “tai 
paprasti šašai, kai suserga or
ganizmas, bet ne tikroji liga”... 
Ir tas savo “išvadas” jis įdeda 
į ministerio Balučio lūpas! Per 
pasikalbėjimą Detroite su vie
na LRS nare tų savo žodžių 
jis išsigynė, — nieko nežinąs,

EISENHOWER NELAIMĖS *
Demokratai dar pasilieka stiprūs - kas patrauks 
i savo pusę 15 milijonų nenusisprendusius — 

Republ konai ne pilnai pasitiki Eisenhoweriu
Anglų žurnalistas John 

Sampson pranašauja gcn. Eis- 
enhoweriui pralaimėjimą bū
simuose prezidento rinkimuo
se. Nežiūrint, kad “Ike” šali
ninkai daro didelį triukšmą, 
Eisenhowerio laimėjimo gali
mumai yra maži.

Salia tų žmonių, kurie vaikš
to su ženkliukais “I like Ike,” 
yra masės rinkėjų, ramių * ir 
nepasitiiknčių .kurie per daug 
užsiėmę savo darbu, kad skelb
tų savo nuomonę.

Washington Post, neseniai 
atspausdino Gallųpo ankietos 
rezultatus iš kurių matosi, kad 
tik 32 nuoš- rinkėjų pasisa
ko už republikonus, prieš 40% 
demokratų ir 28% nenusispren 
dusių. Tas reiškia, jog republi- 
konų kandidatas, _ nežiūrint 
kaip jis vadintųsi Eisenhowe- 
ris ar Taftas, tegali pasitikėti 
tik 17,5 miliono tikrais balsais, 
tuo tarpu, kada demokratų 
kandidatas turės 22 milijonus 
balsų. Likusieji 15,5 milijonai 
dar nenutarė už ką balsuoti. 
Ar Eisenhoweriu! pasiseks pa
traukti juos į savo pusę? '

Ne visą! tikras dalykas.
Karo veteranai, kurie suda

ro daugiau kaip 10 milijonų 
rinkikų, turi sudarę aiškią nuo 
monę ir yra nusistatę prieš ka
riškio kandidatūrą į civilinį 
postą. .Jie triumfališkai nešė 
gen. Mac Arthurą kai.p karį,

Eisenhower šalininkės sugalvo
jo net su kojomis reklamuoti...

Ar jūs kada girdėjote ką 
apie “skorostnikus”?

Greičiausia, kad nė.
Tai nauja darbininkų kate

gorija Sovietų Rusijoje. Tai 
tikri superstacha no vištai. Pas 
Staliną nepasitenkinama dar
bininko rodoma ištverme * ir 
norima iš darbininko iščiulpti 
dar daugiau.

Šitie “skorostnikai,” ku
riems Komsomolskaja Pravda 
gieda garbės himnus, iškelda
ma juos aukščiau už amerikie
čius darbininkus, gali jaustis
laimingais. Jei jie nemirs nuo.
persidirbimo, tai gaus paval
gyti, kad galėtų alkį numarin
ti. Ar prie stalinistiško rėžimo 
jie galį daugiau reikalauti?

MŪSŲ LIEŽUVIS-TAUTOS ŽUDIKAS
Vienoj' negru tautelėj susirinkime leidžiama kalbėti tik stovint ant vienos 

kojos — Daugelio liežuvis dirba tautos nelaimei

Napoleonas Lietuvoje (6)LIETUVOS DIDIKAI NENORĖJOIŠLAISVINTI BAUDŽIAUNINKUS
Vyriausioji Taryba nei kiek 

nesirūpino kur tie pinigai bus 
išleidžiami. Stalinas vienas tik 
žino ir visiems kitiems, kaip 
avims, reikia paklusniai bal
suoti.

Sovietų atstovams nevalia 
nieko žinoti, y '

Yra tik žinoma, kad karo 
reikalams šiame biudžete pa
skirtos didelės sumos. Jos yra 
lygios toms sumoms, kurios bu
vo skiriamos karo metu. Ša
lia to. dar Įvairios sumos, pa
slėptos kitose išlaidose, irgi 
skirtos karo reikalams.

Sakysim, didelės sumos pa
skirtos praplėtimui sunkiosios 
industrijos, kuri gamina ką? 
Gi tankus ir patrankas.

Bet, nežiūrint ,kaip rusai 
veržia savo piliečių pilvą, ne
žiūrint kokiom drakoniškom 
priemonėmis stengiasi privers
ti darbininkus smarkiau dirb
ti. jiems toli gražu iki vakarų 
valstvbių produkcijos, kuri ga
li būti dar labiau praplėsta ir 
nuo to darbininko gyvenimas 
čia. dar nenukentės ir labai 
toli iki to lygio, kokiam gyvena 
skursdamas rusas darbininkas.

Sąjungininkai dar turi gali
mybę savo produkciją padidin
ti. bet Sovietų Rusija jau dūs
ta nuo ginkląv:mosi ir tas už
dusimas Šiandien ryškiai ma
tosi jos biudžete.

Jei lietuviai ir sutiko mielai 
Napoleoną, tai ypatingai tam 
didelio entuziazmo neparodė.

Persikėlęs per Nemuną, Na
poleonas rado ramų kraštą, be 
didelio gyvumo. Vilniuje nie
kas jam nepadarė" iškilmingo 
priėmimo, tokio kokį jis matė 
Lenkijoje. Bet žmonės nebuvo 
n u sista tę pr i i eš_p.r.a ncūzus..____

Jei kraštas nesukilo tuojau, 
Napoleonui įkėlus koją į Lie
tuvą. ir nestojo po jo vėliava 
muštis prieš rusus, tai nereiš
kia, kad pasiliko asyvus. Daug 
dalykų prancūzams prabėgo 
pro akis nepastebėta.

Prancūzai negalėją skųstis. 
Lietuviai visur / jiems^ mielai 
padėdavo, nuoširdžiai bendra
darbiaudami. Vilniuje apie ke
turi šimtai studentų norėjo 
suorganizuoti pulką.

Ypač didelis bendradarbia
vimas tarp prancūzų ir lietu
vių buvo Žemaitijoje. Bajorai 
iš prancūzų prašė ginklų, kad 
galėtų padėti vytis rusus ir 
maršalas Macdonaldas leido 
žemaičiams apsiginkluoti. Tel
šiuose prancūzai ypatingai iš
kilmingai buvo sutikti.

Pulkininkas Jeanneret. ko
mandavęs prancūzų dalinius, 
tuojau pat ėmėsi organizuoti 
žemaičiu armiją.* Buvo suda
ryti iš 2,000 bajoru ir valstie
čių 3 kavalerijos eskadronai ir 
vienas pėstininkų pulkas.

Panašiai vyko Šiauliuose ir 
Panevėžy. Šitas bendradar
biavimas buvo toks didelis, jog 
Rygos gubernatorius painfor

mavo carą, kad Žemaitijoje:, 
vyksta labai didelis sukilimas: 
gyventojai . duoda priesaiką, 
kad jie 'pasiryžę aukoti gyvy
bę ir turtą už atstatymą vals
tybės po Napoleono protekcija.

Pulk. Belowo kariuomenė 
Gargždžiuose ir Kretingoje bu
vo sutikta išskėstom rankom. 
Gyventojai prancūzams davė 
viską, ką tik jie prašė. Didžio
sios Armijos biuletenyje lie
pos 16 d. atspausdinta: “Že
maitijos gyventojai išsiskiria 
iš kitų, dėl savo didelio patrio- 
jotizmo”.

Bet ne vien patriotiška nuo
taika lietuvius buvo apėmusi. 
Jie buvo susirūpinę ir socia
liais klausimais.

Valstiečių gyvenimas buvo 
sunkus, visai nepanašus į jų 
brolių gyvenimą, kitoj Nemuno 
pusėj, kurią jau seniau valdė 
Napoleonas.

I prancūzų atėjimą lietuviai 
žiūrėjo kaip į tikrą išsilaisvini
mą iš baudžiavos, tad valstie
čiai su dideliu džiaugsmu pa
sitiko prancūzus, gal net dau
giau džiaugdamiesi už bajorus, 
kuriems ir prie rusų buvo ne
bloga gyventi.

Valstiečiai duodavo prancū
zams žinių apie priešą, atves
davo rusų belaisvius, padėda
vo ju armijai atlikti įvairius 
darbus, bet svarbiausias jų tiks 
las buvo kuo greičiau susilauk
ti laisvės...

Napoleono įžengimas į Lie
tuvą tarp valstiečių buvo su
prastas, kaip signalas, jog atė

jo baudžiavai galas ir kad jie 
nebeprivalo daugiau dirbti sa
vo ponams. Buvo paleisti gan
dai, kad Napoleonas greit išleis 
oficialų dekretą apie jų išlais
vinimą ir vietomis, net nelauk 
darni to dekreto, patys valstie
čiai nusikratė baudžiavos pan
čius, ^atsisakydami toliau didi
kams dirbti. Kitur, kur didikai 
buvo nepakenčiami, sukilę val
stiečiai nuo grasinimo perėjo 
prie veiksmo.

Žemaitijoje valstiečiai vie
nodai bendradarbiavo su pran
cūzais, kaip ir bajorai. Jie’ su
kilo prieš rusus pilname suta
rime su bajorais. Telšiuose vai 
stiečiai prisijungė prie bajorų 
ir sudarė 2,000 žmonių kariuo
menę. šitas bendradarbiavi
mas tarp valstiečių ir bajorų 
šitoj Lietuvos dalyje gal įvyko 
dėl to, kad čia bajorai pasiro
dė labiau žmoniškesni.

Jau prieš Lietuvos padalini
mą. Žemaitija buvo vienintelis 
kraštas, kur buvo didelis skai
čius laisvų valstiečių, kurie 
dirbdavo žemę, susirišę kon
traktais su žemės savininku ir 
čia skirtumas tarp valstie
čių ir bajoru nebuvo taip žy
mus. kartais visai net nepaste
bimas. Bet šita geroji padėtis, 
pasikeitė po padalinimo. Val
dant rusams, jie buvo prilygin
ti kitiems bandžiauninkams. 
Jų gyvenimas pasunkėjo tose 
žemėse, kurios atitiko nau
jiems rusu šeimininkams, kaip 
princui Zubovui, kuris iš Kate
riuos II gavo dovanų didelius

žemės plotus.. Prie to dar prisi
dėjo ir privaloma karinė tar
nyba, kurios taip nekentė val
stiečiai. Tad po 1800 metų įsa
kymo, kuris leido valstiečiams 
ieškotis bajorų titulo, 1811 me
tais buvo nustatyta, kad Že
maitijoje nebuvo nei vieno ū- 
kio savininko, kuris nebūtų da
ręs žygių susirast]-savo bajo
rystės titulą, vien tik tam, kad 
išvengus karinės tarnybos.

Tad tiek valstiečiai, tiek ba
jorai, su dideliu užsidegimu 
.pasiryžo atstatyti nepriklauso
mybę, gal būt, grynai dėl eko
nominio ir socialinio išskaičia
vimo.

Tilžėje pasirašyta sutartimi, 
būdama pakeliui iš vakarų į 
Rusiją, Žemaitija liko bloka
dos paliesta. Pats grafas Ogin
ski savo laiške carui rašė: “Že
maitija, kitados buvo pati tur
tingiausia ..Lietuvos provincija. 
Esą jos pašonėje Liepojos ir 
Klaipėdos uostai davė progos 
jos produktams, ypač linams ir 
kanapėms, pasiekti vakarus ir 
žmonės galėjo lengvai mokėti 
mokesčius, šiandien šis kraš
tas yra apverktinoj/ padėty. 
Tiesa, daugely kur svirnai pri
pildyti, bet žmonės neturi pro
gos savo gaminius parduoti. 
Valstiečiai nebemoka žemių sa 
vininkams, gi šie vėluojasi su 
mokesčiais valstybę! ir rezulta
te, reikia siųsti kariuomenę 
rinkti mokesčius, pardavinėti 
žemes, imtis griežtų priemonių 
išgauti pinigus.”

Vienas prancūzų karininkas, 
kuris buvo nusiųstas į Žemai
tiją prieš Napoleono įžengimą 
į Lietuvą, savo raporte rašė: 
“Žemaitijoje pas valstiečius 
greit nebeliks už ką ir virvę pa
sikorimui nusipirkti...”

Tad kaip tik rusų kariuome
nė atsitraukė, tuojau iš Žemai
tijos į Klaipėdą buvo pradėta

niekur taip neskelbęs... Kur tei 
sybė?

Prileidžiu, jog bus nepasiten 
kinimų mano komentarais. Sa
kys pirmiausia: — nemokyk 

.mūsų, mes žinome patys, ką 
daryti. Labai galimas daly
kas. Bet kai skelbiamos mora
linio pobūdžio deklaracijos pa
saulio lietuviškajai spaudai, 
žurnalisto pareiga atsiliepti. 
Ir atsiliepus pasakyti: — labai 
gerai, tik jūsų žodžiai ir siūly- 
mai turi būti konkrečiais dar
bais ir veiksmais pagristi.

Čia praktiškai ir ūkiškai gal
vodamas, surašiau trumpą to
kių galimų ir lauktinų veiksmų 
repertuarą. Plačiau dėstyti vi
sų ąštudhių šio laikraščio pus
lapių neužtektų.

Nekliudomi ir nekliudydami, 
ryžkimės siekti pozityvaus lie
tuviškųjų jėgų apjungimo. Iš 
tų rekolekcijų ir apčiuopiamų 
darbų galiausiai paaiškės, ar 
nuoširdžiai to norime.

bet kaip politiką paliko ramy
bėje ir greit užmiršo, jog jis 
net nestato savo kandidatūros 
į prezidentus. .

Labai maža vilties, kad 16 
milijonų unijistų, kurie Roose- 
velto epokoje smarkiai sustip
rėjo, dabar nutrauks savo tra
dicinę ištikimybę demokra
tams.

Kitas dalykas, tai patys re- 
publikonai įtartinai žiūri į 
Eisenhoweri. Pirmiausiai, jog 
jis už savo karjerą turi būti 
dėkingas Rooseveltui ir Tru- 
manui, su kuriais artimai ben
dradarbiavo, antra jis yra šali
ninkas tos politikos, kuri A- 
nierikai yra per brangi, būtent: 
“Europa pradžioje”. -

Kadangi jis yra per daug 
nepriklausomas žmogus, vargu 
ar leis republikonams daryti 
“valymą” įstaigose, kurį jie už
sibrėžę pravesti pakeičiant 
visus demokratų proteguojamus 
asmenis visose ministerijose.

Dėl šito “valymo” Taftas la- 
biau tinkamas .žmogus. Eisen- 
howeris yra neužtenkamai “po
litikas,” neužtenkamai lanks
tus, kad galėtų prisitaikinti 
prie aplinkybių, kurios galėtų 
jan^ padėti prasimušti į prie
kį.

“Mes pageidaujame verčiau 
pralaimėti su Taftų, negu lai
mėti su Eisenhoweriu”, nese
niai taip pareiškė vienas re- 
publikonų atstovas.

Ir tie žodžiai gali būti labai 
reikšmingi.

t

Statistikai aiškiai nustatė 
raudonojo rojaus gyvenimo ly- 
gĮ. Ak! jis visai skirtingas nuo 
to, kuri mūsų stalinistai per 
Laisvės ar Vilnies puslapius 
stengiasi vaizduoti naiviems 
žmonėms, visą laiką mulkina
miems Stalino rojumi.

Negaišime čia peržiūrėdami 
Rusijos gyvenimo lygį nuo tos 
dienos, kada Leninas ir Troc
kis paėmė valdžią. Mums visai 
nesvarbu, kad 1920 metais So
vietų Rusijoje ruso darbininko 
gyvenimo iygis buvo žemas. 
Kas yra svarbu, tai palyginti 
šių dienų lygi su ankstyvesnių.

vežti įvairios prekės. Bet tas iš 
karto užpildė rinką ir kainos 
krito.

Valstiečiai tiek daug perken 
tėję, norėjo kuo greičiau grą
žinti senąjį rėžimą, buvusį 
prieš padalinimą, kuris jiems 
atrodė ideališkiausias..
/. Jiems nesunku buvo bendra
darbiauti su bajorais, nes šie, 
skirtingai nuo kitų Lietuvos 
dalių, kalbėjo grynai lietuviš
kai. Lenkų kalba čia buvo ne- 
madoje. Žemaitija buvo pats 
gryniausias iš švariausias Lie
tuvos kraštas.

Tarp kunigų irgi buvo dide
lis skaičius kurie .palaike “vals
tiečius, kada kitur dvasiškija 
buvo bajorų įtakoje.

Įžengdamas į Lietuvą Napo
leonas žinojo, kad valstiečiai 
iš jo laukia išlaisvinimo ir tą 
jis norėjo tuojau padaryti. Jo 
pasikalbėjimai su lietuvių val
stiečiais tą patvirtina.

Dar persikėlimo per Nemu
ną išvakarėje jis priėmė kelis 
perplaukusius upę lietuvius 
valstiečius, iš kurių jis per sa
vo vertėją norėjo sužinoti ne 
tik žinių apie rusų armiją, bet 
ar jiems žinoma, kad Varšuvos 
kunigaikštijos valstiečiams jis 
-davė laisvę ir ar jie tikrai ne
laimingi po rusų valdžia.

žygiuodamas iš Kauno į Vil
nių, vienoj vietoj jis priėmė 
valstiečius ir paskelbė, jog 
jiems jis atvyko gražinti lais
vę. ’

Vilniuje, pirmasis jo pasi
kalbėjimas su bajorais buvo, 
dėl baudžiavos panaikinimo, 
pareikšdamas, jog socialinis gy 
venimas reikalinga būtinai 
keisti.

Napoleonas norėjo imtis šio 
svarbaus nutarimo, bet bajo
rai pradėjo daryti viską, kad 
baudžiava nebūtų panaikinta,

kuri jiems buvo naudinga. 
Kad palenkus į savo pusę didi
kus, priešingus baudžiavos pa
naikinimui ir nesukėlus prieš 

’save valstiečius, Napoleonas, 
priešingai kaip jis anksčiau 
buvo, pasiryžęs daryti, atidėjo 
baudžiavos panaikinimą iki 
karo pabaigos.

Lietuviai bajorai tuojau pa
siskubino paskelbti, kad bau
džiava nebus panaikinta, už
tikrinimui kitų didikų, kad ne
bus iš jų atimti baudžiaunin
kai ir kviesdami valstiečius 
sugrįžti atgal į dvarus, kuriuos 
buvo palikę, toliau dirbti dar
bus, o tie, kurie neklausys, bus 
baudžiami.

Napoleono pastatytoji Lietu
vos vyriausybė, nieko nedarė, 
kad pagerinus valstiečių gyve
nimą ir šie greit nusivylė pran
cūzais, .pamatę, kad jais nie
kas nesirūpina.

Bet Napoleonas, praradęs 
valstiečių simpatiją, turėjo nu 
sivilti ir bajorais iš kurių jis 
tikėjosi pagalbą. Jei didieji ba
jorai, kaip Sapiega, Radvila, 
Prozor, 'Tiškevičius, Giedraitis 

t ir kiti, net nelaukdami, kol ru
sai bus išvaryti, susisiekė su 
Napoleonu, tai vidutinieji bajo
rai, nebuvo jau taip simpatingi 
Po pirmųjų manifestacijų, jie 
pasiliko nuošaly, nenorėdami • ę- 
susikompromituoti prieš rusus. 
Napoleonas įžengdamas į Lie- 
tuvą nesumušė caro ir bajorai 
nebuvo tikri, kad rusai nesu- 
grįš. Po Tilžės sutarties jie 
buvo pamokyti. ir biioįo, kad 
Napoleonas po pergalės juos 
nepaaukotų.

Sekančiame numery: LIETU 
VOS ARMIJOJE KARININKAI 
PIRKDAVOSI LAIPSNIUS

~-Ir ką randame? Kad 1952 
metais, kada Stalinas skelbia, 
jog Sovietų Rusijos gyvenimas 
žydi pačioj aukštumoje, jis yra 
žemesnis 60 nuošimčiais už 
1914 metus!...

Ar gi tam, kad darbininkas 
blogiau gyventų, buvo verta 
1917 metais darytu revoliuciją 
ir 35 metus vargti? Štai kokie 
gavosi rezultatai. Reiškia vis
kas. buvo ir tebėra daroma tam, 
kad darbininkas galėtų gyven
ti dar mizerniškiau, negu prie 
caro rėžimo! •

Dar, jei Kremliaus fanatikai 
savo bandymus paliktų tik Ru 
sijai, nieko nesakytume. Bet 
ne, jie bandymus plečia ir sa
telitiniuose kraštuose, kur dar
bininkai turėjo daug aukštes
ni gyveniiJRT lygj. Dabar jų. 
krašto ekonomija liko sugriau
ta, tapo apiplėšti ir sulyginti 
su vargingu rusų darbininku.

Prieš kelias dienas Maskva 
išleido drakonišką Įstatymą, 
norėdama paimti į nagą len
kų darbininkus. Nuo balandžio* 
pirmos, tai nėra joks balan
džio šposas, bet koks pavėlavi
mas į darbą, bus laikomas nu
sikaltimu. Už pirmą pavėlini- 
mą atlyginimas bus 20 nuošim
čiais sumažintas. Už neatėji
mą i darbą 4 dienas, bus at
skaitoma iš uždarbio 25 nuo
šimčiai per tris mėnesius!

Ką pasakytų • Laisve, jei pa-’ 
našus Įstatymas būtų priimtas 
Amerikoje? Įdomu būtų žino
ti, ką galvoja apie tai mūsų 
stalinistai. O t a i p pa t b ū tų į - 
domu žinoti jų nuomonę del
čekoslovakų vyriausybės*-pirmi- 
ninko Zapotockio pareiškimo, 
kad prasižengusiems darbinin
kams bus nebetaikomas socia
linis saugumas, jie negalės ti
kėtis pensijos, medikalinės pa
galbos ir pašalpų! Ar tai teisin 
ga? Ar šitaip ginami darbo kla 
sės interesai?

•
Gi Vengrijoje, Bulgarijoje ir 

Rumunijoje, tuose ūkiškuose 
kraštuose, dar labiau jaučiama 
kieta Kremliaus ranka.

Kur padėtas visas derlius 
Dunojaus . slėniuose? Dingo! 
Javai buvo pasiųsti Į Rusiją! 
Ir šituose prieškariniuose že
mės aruoduose žmonės turi ba
dauti.

Moldavų ar valakų ūkinin
kas pavadintas “chiaburi” 
(kas reiškia “kulak”), sulygin- 

' tas su rusų ūkininku, paliktas 
nuodas kaip piritas.

Bet mūšy stalinistai apie tai 
nieko nesako. Jie gieda garbes 
himnus Stalinui, nuslėpdami
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tikrąją padėt), stengdamiesi 
tą baisiausi koncetracinj^ėži- 
mą pavaizduoti gražiausiu ro- 
jumi.

Gydytojai i liežuvį pažiūrė
ję, pasako daug žmogaus ligų. 
Bet čia gydytojams nekonku- 
ruosim ir ką reiškia pabalęs, 
paraudęs, ar kitoks žmogaus 
liežuvis nekalbėsim. Paliesim 
žmogaus liežuvį esantį “tarny
boje,” kada jis dirba ir eina 
taip sakant pareigas, duoda 
šiokią tokią “produkciją.” 
Taip sakant liežuvį kuris savo 
artimą pakaria ir paleidžia, 
liežuvį kuris iš adatos vežimą 
priskaldo, liežuvį kuris savo 
frantą ir net kraujo Motiną 
perka ir parduoda. ..

Kol gyvas žmogus, jo liežu
vis daugiau ar mažiau kalba, 
o kaip kurių ir “very busy”. Jis 
mala ir mala, ir mala, jei ne 
šį tai tą ir liežuvio savininkui 

‘atrodo ,kad jis tiesiog saliamo
niškas išmintis sėja.

Atrodo, nieko čia nuosta-, 
baus, taip jau surėdyta. Žmo
gus į šią ašarų pakalnę ateina 
su liežuvių ir jis skirtas kal
bai. Prieš tai nieko neturim, 
ne duok Dieve jei žmonės pra
dėtų ateitį į svietą be liežuvių. 
Tačiau mes sergam kažkokia 
liežuvio liga, ta liga kąip koks 
vėžys mus graužte graužia.

Mes skęstam bereikalinguo
se vaiduose ir kalbose, daug 
kur bereikalo varginam savo 
liežuvį ir aušiham bumas.

Tūlas pasakys: tai kaip da
bar tylėsi, kad Dievas davė 
žmogui liežuvį. Kalbėti reikia. 
Aišku reikia tik žiūrint kur ir 
ką, kada ir su kuo.

Kalba —didelė žmogaus do
vana. Kalba yra labai svarbi 
žmonių tarpusavio bendravi
mo priemonė ir visos žmogaus 
vidinės kultūros išraiška. Koks 
žmogus tokia ir kalba, koks 
paukštis — tokia ir giesmė. 
Pagal Jurgį ir kepurė.

Kaip yra įvairių žmonių, 
taip yra ir Įvairių kalbų. Vie
ni daug kalba, bet mažai pasa
ko, kiti vartoja labai maža žo- 
džiu, bet daug reikšmingų min 
čių, treti gi mėgsta tylėti ir 
klausyti ikitų nuomonių. Yra 
daug žmonių, kurie barška, 
tarška lyg perdžiūvę ratai, jų 
kalba nei Dievui nei žmogui. 
“Nei prie tanciaus, nei prie ra- 
žančląus” — kaip sako lietu
viškas ikaimas. Tas pats ir su 
raštais laikraštinėje spaudoje.

Kalba yra ir kankinimo prie
monė. Nuo to kankinimo sten
giamasi įvairiais būdais atsi
kratyti ir apsisaugoti... Per su
sirinkimus kartojas varžo
mas replikomis, arba kalbėji
mo laiko aprėžimu. Gana ori
ginaliu būdu nuo kalbėjimo 
kankinimo ginasi viena Afri
kos tautelė. Pagal papročius, 
kiekvienas jos narys gali į tau
tiečius prabilti, bet kalbėdamas 
turi stovėti ant vienos kojos, o 
kitą privalo laikyti iškėlęs 
aukščiau savo nosies. Tokioje 
pozoje būdamas niekų ir ilgai 
neplepėsi.
. Mūsiškam lietuviškam liežu

viui pravartu būtų susipažin
ti su tos tautelės žmonių liežu
viais. Liežuvavimu žodžiu ir
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spaudoj užsiima paprastos kū
mutės, berneliai, mergelės, na, 
ne vienas ir inteligentas. Tik 
pavartykim mūsų spaudą, ten 
liežuvio palaidumo daug. Nors 
gyvenimas mūsų tautą šokdi
no ir virkdino, bet mes iš jo 
dar neužtenkamai .pasimokėm. 
Mūsų liežuvį nepamokė net 
dabartinė Lietuvos kančia ir 
tragedija. Neperdėsim pasaky
dami, kad didelę dalį šiandie
ninės tautos tragedijos dalį iš
šaukė kai kurių mūsų liežu
vis, kuris dirbo ir tebedirba sa
vo tautos nenaudai.

Mes pilstome pamazgas ant 
kito galvų. Nebeliko mūsų tar
pe autorių, asmenybių į ku
riuos kryptų visų lietuvių akys 
/r širdys. Viskas apspiaudyta, 
išniekinta. Amerikos, Anglijos 
parlamentuose partijos susi
kalba, mes keli lietuviai išbėgę 
iš bolševikiško pragaro nesusi- 
kalbam.

Paskutiniu metu spaudoj ir 
prie susirinkimų stalo, net bu
vę, garbingi tautos vyrai svai
dosi žodžiais, kaip akmenimis, 
visai jų nepasverdami. Ant 
šiukšlynų išvilkom švenčiau
sius, slapčiausius Lietuvos va
davimo kelius iš 'kurių dabar 
juokiasi pilvus susiėmę bolše
vikai. Mlūsų kraujo broliai ku
rie žūsta šiandien Lietuvoje 
nelygioje kovoje, visai nenori 
ir neprašo, kad kas nors ati
dengtų jų kovos būdus ir ke
lius. Priešas nugalimas tik 
slaptumu ir netikėtu ginklu. Iš 
partizanų kraujo mūsų kai ku
ri spauda daro biznį, nesvar
bu, kad tęs žus šimtas lietu
vių, mūšiškė iševijos spauda 
jei tik užuos parašys kur, kiek 
partizanų yra, kaip jie kariau
ja. Biznis daugiau nieko. Mat 
j užraugiau bus parašyta tuo 
daugiau laikrašti pirks.

Mlūsų liežuvis tūkstančius 
tautiečiu išgrūdo į Sibirą, išlei 
do per vokiečių kacetų kami
nus dūmais, tūkstančiam už
darė emigracijos, duris Vokie
tijoj. Mūsų liežuvis šiandien 
Amerikoje ar kitur, būdamas 
piniguotas, automobiliuotas tik 

-kenkia Tėvynes išlaisvinimui 
ir didina jos kančias.

Susirinkimuos ir spaudoj gin 
čijamasi kaip vežikai, jei ne
leidžiama liežuviu “išsibaub- 
ti,” grąsinama kumščiais.

Savo liežiuviais kai kurie 
jau pralenkė bolševikus. Skai
čiau, kad sovietų naujoj enci
klopedijoj bolševikai išmetė 
visus didžiuosius užsienio išra
dėjus, mokslininkus, o jų nuo
pelnus paskyrė rusams.

Paimu lietuvišką dienraštį 
ir skaitau, kad Lietuvą nepri
klausomą padarė ir vėl pada
rys tik ta partija kuri leidžia 
tą dienraštį. Kiti visi lietuviai 
ir laikraščiai tai tik tarp kit
ko. Pirmas karininkas ir karei
vis žuvę už Lietuvos laisvę yra- 
jų partijos žmonės, dabarti
niai partizanai Lietuvoje yra

tik jų partijos, kiti visi ”neko- 
šer Ar tai reikia geresnio ma
limo liežuviu’

Ten kur buvo reikalinga 
slaptų ir uždarų posėdžių ir 
diskusijų, rimties ir susimąs
tymo, liežuvis neišlaikė rim
ties, mūsų v.idGvaujantys asme 
nys neatati.Ko savo paskirties. 
Prisivirė kosės kurią negreit 
išsrėbs. Visą laiką buvo pilsto
ma druska į taip jau žaizdotą 
Tėvynės vadavimo reikalą, žo
džiai žvirbliais išskridę, jau- 
čiaisfsugrįžo ir dabar tebegrįž
ta. Liežuvis mus vedė ir teve
da į tautinę savižudybę.

Kai kas bando tą liežuvio 
darbą pateisinti pasaulėžiūros 
ir politinio įsitikinimo skirtu
mais, aiškindami demokrati
jos idėjas, kiekvienas pagal 
savo skonį, kiek galvų tiek pro 
tų, o iš to nukenčia tik Lietu
va.

Dar kiti pasakoja, kad tai 
girdi kritika, kuri yra reika
linga Tėvynės vadavime ir 
kiekviename veikime. Sutin
kam, kad žmogui suklysti yra 
visai natūralu, ir tas neklysta, 
kas nieko neveikia. Kiekvienas 
iš mūsų kartais suklumpam ir 
esam reikalingi pamokinimų, 
ir kritikos. Be kritikos nėra 
kūrybos. Objektyvi, sveika ir 
taktiška kritika su pilnu rei
kalų išmanymu ir kilniu noru 
pataisyti blogį, bet be niekini
mo ir piktos valios, gali daug 
.pasitarnauti ir Tėvynės vadavi 
mo ir kituose reikaluose.

Reikia turėti viltį, kad mū
sų tauta persirgusi daug įvai
riausių ligų ir operacijų, iper- 
sirgs ir liežuvio liga.

PASAULIO LIETUVIŲ ŽINY
NAS SUSILAUKĖ ĮVERTINI
MO IR PRITARIMO

Baigiamais spaudai ruošti A. 
Simučio P. L. žinynas susilau
kė iš lietJuvjiškcįs visuomenės 
vadų ir biznierių..netikėtai" di- 
delio pritarimo.

Susipažinusieji su žinyno tu 
riniu ėmėsi jį remti prenume
ratomis ir paskatinimais auto
riui. '1

Autorius*.: žinoma, labai 
džialigia^i Vertingais paskati
nimais ir j'ų padrąsintas norė
tų paprašyti visuomeninkų ir 
biznierių talkos. Daugeliui iš
siuntinėti laiškai ir anketos, 
bet dar daugiau yra organiza
cijų ir biznierių, kurių adresų 
autorius neturi. Todėl nieko 
nelaukdami siųskite žinyno 
redaktoriui organizacijų, biz
nierių ir profesionalų adresus 
— tuo labai palengvinsite jo 
darbą ir paskubinsite žinyno 
išleidimą. Visos žinyno dalys 
jau paruoštos,.; o adresų sky
riui prašau Visuomeninkų ir 
biznierių talkos. Gavusieji laiš
kus ir anketas* prašomi grei
čiau atsiliepti. Visas informa
cijas siųskite žinyno redakto- 
rui:

Mr. A. Simutis, 41 W. 88th 
t., New York 34,N. Y.

Dr. S. BiežisBŪKIT SVEIKICUKRAUS LIGA YRA NEPAGYDOMA
Cukraus liga nėra pagaminama bakterijų, 

taipgi ji nėra klimato ar žmonių rasės liga. Ji 
randama visur, pas visokios kilmės tautas, ne
išskiriant amžiaus ir lyties.

Kasa, kaip ją lietuviškai vadiname, yra 
panugary, viršutiniojo pilvo plotmėje. Ji susi
jungia su pirmosios žarnos dalimi savo atskiru 
kanalu. Jos viena svarbiausių pareigų gamin
ti sultis, kurios vadinamos insulinu. Insulinas, 
kada esti viskas tvarkoje, paruošia krakmoli
nius ir cukrinius valgius savo tiesioginiu vei
kimu taip, kad iš to viso pasireiškia energi
ja, taip reikalinga mūsų gyvybei.

Kitaip sakant, valgydami saldžius daiktus, 
bulves, vaisius, duoną, pieną ir t.t., mes gau
name jėgos savo kasdieniniams darbams. Be 
to viso mūsų pajėgos silpnėja, cukraus ligos 
atveju, kai krakmoliniai valgiai negali būti 
tinkamai sunaudoti dėl kasos nenormalaus 
veikimo. ,
, Cukraus ligos atveju kaip tik krakmoli
nės medžiagos /"negali būti virškinamos, kas 
galutinai reiškia, jog ir riebalai negali gamin
ti reikalingos energijos, nes prie krakmolo sto- 
kos ir jie nesikeičia J energiją. Jeigu ne Si ne
atskiriama kombinacijai tai, rodos, cukraus li
gos problema žymiai palengvėtų. Būtent, ne
valgyk krakmolinių maistų, tai ir cukrus siste-

žinome, kad krakmoliniai valgiai yra or
ganizmui būtini. Todėl priseina ieškoti tin
kamos lygsvaros: būtent mažinti krakmolų 
kieki iki minimumo. Jei tokios lygsvaros ne
galima išlaikyti, tai reikia griebtis kitokių prie
monių. , ,

- Cukraus liga nėra kol kas visiškai pagy
doma, tačiau asmuo, tinkamai gyvendamas, 
gali gyventi ilgai, taip, kaip ir neturįs šios li
gos. Ji pati, kaip tokia, yra paveldima, eina iš 
tėvų į vaikus. Statistikos duomenys rodo, kad 
60 nuošimčių vaikų, kurių tėvai yra turėję šią 
ligą, suserga. Taipgi tie patys duomens rodo,

• jog žmonės, sulaukę 40 ir daugiau metų, ir
* naudoją perdaug krakmolinio maisto, gana 
dažnai suserga cukraus liga. Priežastis- visiškai 
aiški. Asmuo, naudodamas perdaug šios rūšies 
maisto, apsunkina kasos veikimą, tvarkantį 
krakmolinių medžiagų balansa. Kai darbas ka
sai pasidaro persunkus, tai ji pavargsta ir pa
našiuose atsitikimuose pasireiškia cukraus li,- 
ga.

Daug žmonių, sergą cukraus liga, mėnesių 
mėnesius ir net per eilę metu nieko apie tai 
nežino. Tiesa, retkarčiais pasireiškia neišaiški
namas troškulys ir odos niežėjimas bei padi
dėjęs apetitas.

moję sumažės, Ir nereikės jokių pagalbos prie
monių ieškoti. Tai būtų gana lengva pada
ryti. Bet kyla klausimas, kas atsitiktų su rie- 
balais. t

Bet tikriausias būdas sužinoti, ar asmuo 
serga cukraus liga, tai pasitikrinimas pas gy- 
gydytoją. Jis apžiūrės Ir nustatys ar ji yra ar 
ne.

Abu vingiai yra pavojingi — aiškina anglų seržantas.

PASLAPTINGI SKRAIDUOLIAI KARĖJOJE Min. St. Lozoraitis ta-
(Atkelta iš 1 psl.)

no tokio “astronefs” Kodėl jų 
pasirodymas nebuvo užregis
truotas jokiame radaro ekra
ne? Kodėl Los Angeles, kur gy
vena 4 milijonai žmonių, tik 
du ar trys asmenys tvirtina 
matę paslaptingus skraiduo
lius.

— Tai paprasčiausiai yra 
kolektyvinė haliucinacija, ? — 
sako kiti. .....r.

Panašiai galvojo ir ameri- 
'kiečių aviacijos, ekspertai. Pa
tikrinę kelis šimtus parodymų, 
jie skeptiškai pažiūrėjo į visą 
šią istoriją ir kada jiems vėl 
pradėdavo kalbėti apie tuos 
pabūklus, atskridusius iš kitos 
planetos, jie su ironija sakė,

studentams
Lietuvių Studentų S-gos 

Centro valdyba skelbia, kad 
kovo mėn. pradžioje įvyksią 
visuotinis Lietuvių Studentų 
S-gos JAV narių atsiklausimas 
— referendumas S-gos-įstatų 
klausimu.

Kartu su įstatų referendu
mu bus parenkami du . studen
tai nariai į šalpos Fondą: Sliu 
pas ir Balčytis.

Balsavimo kortelės ir kita 
medžiaga siunčiama kiekvie
nam šiais mokslo metais užsi
registravusiam S-gos nariui 
individualiai. Balsavimai vyks 
iki š- m._kovo 23 d. (pašto an- 
spaudo data). Mandatų Komi
siją sudaro: Ben. Mačiuką 
(pirm.), Regina Raučaitė ir 
Rimas Dirvinskis. ' Mandatų 
Komisijos adresas: Ben. Ma- 
čiuika, 933 W. 34th Pl., Chica
go 8, III. Neaiškumams iškilus, 
rašyti: Vyt. Žvirgždys. 315 No. 
Francis St., Madison, Wis.

kad iš dangaus galima laukti 
visokių paslapčių...
KORĖJOJ STAIGA PASIRODĖ 
PASLAPTINGIEJI PABŪKLAI

Visa šita istorija apie “la
kioj ančias lėkštes” būtų buvu
si užmiršta, jei šį kartą avia
cijos ekspertai nebūtų pakeitę 
nuomonę. Amerikos lakūnai 
Korėjos padangėje pastebėjo 
keistus paslaptingus pabūklus 
lėkštės,, formoje.

SausiO’29 & naktį vienos la
kioj ančios tvirtovės ~B-29 įgu
la, virš Wonsun pamatė oranži-. 
nį skraiduolį, iš kurio veržė
si melsva ugnis. Penkias minu
tes jis sekė bombonešį. Gal 
būt, niekas nebūtų atkreipęs 
dėmesio į šios įgulos liudijimą, 
kuri smulkmeniškai, papratusi 
viską stebėti kas dedasi aplink 
lėktuvą, užregistravo į savo 
dienyną, jei kitas bombonešis 
B-29 tą pačią naktį per 80 my
lių virš Sunchon nebūtų pa
matęs panašaus dalyko.

Buvo stengiamasi išaiškinti 
fenomeną abiejų lėktuvų pa
stebėta. , a ./ *

—Tai “Elmos ugnis” 'išgazdi- 
no lakūnus. Tai elektriškas fe
nomenas, senas kaip ir pats 
pasaulis ir . visiemsjūrinin
kams gerai žinomas, kada lai
vo stiebo viršūnėje ar jb atra
mose .pradeda /blikčiotF mels“ 
vos ugnelės, jog susidaro vaiz
das, kad stiebas dega.

Amerikiečių aviacijos eks
pertai mažai tiki tokiam, aiški
nimui. Jie negalvoja, nė kad 
lakūnai galėjo kurio nors 
sprausminio naikintuvo išsi
veržiančią liepsną nakties tam 
seje palaikyti “lakuojančia 
lėkšte,” bet jie atsisako pa
reikšti aiškią savo nuomonę ir 
toliau interesuojasi “lakiojau-* 
čiom lėkštėm".

Ar tik dr. Riedel ir Sullivan 
nebus teisūs 'savo išvedžioji
muose?

r ėsi su Vokietijos 
ambasadoriumi

Kovo 3 dieną įvyko pasita
rimas tarp Lietuvos Diploma
tijos šefo min. St. Lozoraičio . 
ir Vokietijos ambasadorius 
Italijoje min. Brentano per 
kurį buvo aptarta daugelį Lie
tuvą ' ir Vokietiją liečiančių 
klausimų. Pasitarimas vyjko Vo 
kieti jos ambasadoje Romoje.

Skautų šventė
Pereitą sekmadienį, kovo 9 

d. Brooklyn© skautai atšventė 
savo globėjo, šv. Kazimiero 
dieną.

Iškilminga sueiga įvyko Ap
reiškimo parapijos salėje. Su
eigos .pradžioje į salę buvo 1-

- neštos—Amerikos—ir—Lietuvos— 
tautinės vėliavos, taip/pat ir 
skautų tunto vėliava. Paukš
tytė^ .^anosios skautės) .ir ke
lios jauniausios' skautės davė 
įžodį (iškilmingą. pasižadėji
mą).
m Naujai davusias įžodį ir. visą 
išsirikiavusį tuntą sveikino vi
cekonsulas Stašinskas, • Audė
nas, P. Labanauskas, B. Kulys, 
kun. Pakalnis, skautininkai 
Putvytė: Įr Samusis. Visi kal
bėtojai pasidžiaugė tokiu gau
siu lietuviško jaunimo būriu, 
kuris yra pasiryžęs išlaikyti 
gryną lietuvių kalbą, lietuvių 
papročius, dainas ir lietuviškas

• širdis Lietuvai. -
Po sveikinimų literatūrinio 

konkurso komisija paskelbė 
konkurso rezultatus. 1-ją pre
miją už geriausiai parašytą 
laikraštį gavo skautų vyčių 
draugovė, 2-ją vietą gavo. vyr. 
skautės.

Vakaro programą išpildė lai
mėję konkursą skautai ir su
vaidino “Meškiukas Rudano- 
siukąs”. R. K.

KOMPLIKACIJOS
Daugumoje ligos atsitikimų nulemia ne 

tiek pats susirgimas, kiek iš tos ligos susida
riusios komplikacijos. Daugybė ligonių pagy
tų arba pusėtinai ilgiau gyventų, jei tų kom
plikacijų galima būtų išvengti. Bet dažnai ir 
gydytojo pastangos nueina niekais, kada pats 
ligonis tuo nesirūpina.

Viena dažniausiai pasitaikančių kompli
kacijų, tai gangrena. Kai jau tai įvyksta, kito
kios išeities nebelieka, kai nupjauti gangre
nuotą galūnę, jei ji nupjaunama. Bet tai jau 
yra bėdos atvejis, norint išgelbėti gyvybę.

Taipgi gana dažnai, kada ligos eiga nėra 
tikrinama, ligonis, rodos, be jokios, priežasties 
pradeda jaustis pavargęs, sutingęs, netenka 
energijos, nori gulėti lovoje, vis daugiau ir 
daugiau miega nenatūraliu miegu, sunku ji 
prižadinti, o jei jis ir prižadinamas, tai, -žiū
rėk, ir vėl užmiega. Pagaliai jis galutinai nu
stoja nuovokos, jo nebegalima visiškai priža
dinti. Tai visa įvyksta kelių dienų laikotarpy
je. Panašiu atveju nebent galėtų padėti skubi 
pagalba ligoninėje, nes kitaip jis jau niekad 
neatsibunda.

Kita, dažnai pasireiškianti komplikacija, 
tai atsifadimas visokių vočių ant įvairių kūno 
dalių. Visa tai labai sunku pagydyti, nebent 
cukraus perviršius būtų tinkamai sukontro- 
liuotas. Retkarčiais ant kaklo pasirei’kia 
taip vadinamoji piktoji votis, kuri beveik vi
sais atvejais jau reiškia ankstyvą mirtį

Plaučiu uždegimas Čia irgi neretas sve 
tys. Apleistuose cukraus ligos atsitikimuose 
neretai pasireiškia matymo sumažėjimas, ku 
ris kaskart vis menkėja. Nė akiniai, niekas 
negelbsti* n kies obuolio išklodnlo

uždegimas, kuris ilgainiui veda prie visiško 
apakimo.

Prireikus daryti didesnę operaciją, o.ypač 
skubią, chirurgas visuomet turi didžiausio rū 
pėsčio dėl ligonio atsparumo sumažėjimo. Mat, 
panašiais atsitikimais dažnai įvyksta apsi- 
krėtimas. Dažnai, kur galima, tenka operaci 
ją atidėti kitam laikui, norint subalansuoti 
cukraus perviršių ir sustiprinti organizmo at
sparumą.

Iš tų pavyzdžių matyti, kad reikia stropiai 
saugotis, kad eurkaus perviršius nepasireikštų 
kraujo cirkuliacijoje.

Cukraus liga yra viena iš tų kurią galima 
sukontroliuoti tik pritaikintu maistu ir, būtinu 
atveju, insulinu. Insulinas kasdien yra į- 
švirkščiamas po oda. Jis turi būti būtinai var
tojamas kasdien taip, kaip sveikas žmogus var
toja maistą. Kitaip nieko nebus. Bendrai 
imant, insulinas yra pavojingas vaistas. Jei 
jo perdaug įleisi po oda, tai galima žalos tik 
padaryti. ” Taipgi, jei jo bus perm-ažai, irgi 
nieko gero negalima tikėtis. Jo kiekis privalo 
būti nustatytas kiekvienam ligoniui atskirai.

Ir pats ligonis gali tai atlikti, jei gydytojas 
jį pamoko. Tačiau neretai esti ir tokių atsitiki- 

*tnų. kad dėl ypatingos eigos kartais prisieina to 
insulino daugiau vartoti, o kartais net ir visai 
mažai. Čia irgi tik gydytojas tegali būti vieniu-/ 
telis sprendėjas. Užtat tvirtas pasitikėjimas ir 
abipusis bendradarbiavimas čia yra svarbiau
sias veiksnys. To ligonis turėtų pageidauti sa
vo naudai.

Sekančiame numery: Plaučm uždegimas 
yra pavojingiausia liga. X-.
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VALANDOS: 
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Ketvirtadieniais visą dieną 
ir šeštadieniais po pietų 
uždaryta.

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

t

BEBRAI GALI NUGRAUŽTI MEDI, 
KURI ŽMOGUS VOS APKABINA

Dar g-ėresnius namus ir 
pingvinus pasistato bebrai, 
tai tikri dailydės. Nėra kito 
valio pasaulyje, kuris mokėtų 
taip gerai ir sumaniai pasista
tyti namus, kaip bebras. Seno
vėje bebrų buvo įvairiuose kraš 
tuose, bet dabar jau retai jie 
sutinkami, nes labai daug jų 
medžiotojai išnaikina.

Bebrų yra dar Sibire ir šiau
rės Amerikoje, o kituose kraš
tuose beveik visai nėra.

Bebras — nemažas gyvulys, 
ilgumo jis bus apie 3 pėdų, la
bai aštrių dantų. Uodega jo 
plati ir paplokščia, o paskuti
nių kojų tarpupirščiuose yra. 
kaip ir anties, plėvelės, todėl 
jis gerai plaukioja. Vairo vie
toje naudojasi uodega.

Bebrai gyvena arti vandens 
ir namus statosi vandeny arba 
netoli vandens. Namus statosi 
iš medžių šakų ir šiaip augalų. 
Sakas bebrai nugraužia nuo 
medžiu, suneša į vieną krūvą, 
daro apvalią palapinę, o jos 
plyšius užlipdo dumblu arba 
žemėmis. Tuo būdu palapinę 
padaro visai gerą, kurią iš tik
rųjų reikėtų vadinti ne pala
pine, o namu.

Bebrai pasistato ir didelių 
namų. Kartais tenka matyti to 
kių namų pustrečio metro il
gio ir pločio, ir be to, daugiau- 
kaip metro aukščio. Pusė tokio 
namo kyšo iš vandens, ir čia 
nesurasi nė kokios skylės, pro— 
kurią einama į namuką. Beb
rų namas dviejų aukštų: vie
nas vandeny, antras viršuj van 
dens. Viršutiniame aukšte be
brai patys gyvena ir vaikus au
gina, o apatiniame turi žiemai 
susidėję maisto sandėlius. Iš
eiti iš savo namo bebrai turi 
dvi dengtas angas. Viena sta- 
toka ir išsisuiknėjusi, pro ku
rią patys vaikščioja ir nuo prie 
šų gelbstisi, o antrą — neaukš
tai nuo vandens, kad lengviau 
būtų nešioti pro ją maistą ir, 
apskritai/“ "'sunkokus daiktus. 
Abi angos eina į vandenį, kad 
ištikus pavojui bebras galėtų 
išbėgti į vandenį. O ten jo ne
sugausi.

Namus bebrai statosi ežeruo
se ir upeliuose. Vietą pasiren
ka nepergilią, ypač tokią, kur., 
vanduo neužtvinsta ir nenu
senka. Bebrams reikalingas vi
suomet vienodas vandens gilu
mas. Jeigu tokios vietos nesu
randa, tai patys pasidaro. Kaip 
žmonės tvenkia upę, kad visa
da turėtų vienodai vandens, 
panašiai daro ir bebrais Jie ir
gi taip pat moka pilti pylimus, 
tvenkti upes. Tvenkinius daro 
iš šakų, dumblo ir akmenų, ša
kų nusipiauna patys savo dan
timis. Dantys jų labai aštrūs, 
per dvi ar tris dienas bebrai

už
Jie

gali nugraužti medi, kurį žmo
gus vos apkabina. Jaunas me
džių šakutes, o taip pat ir 
soras šakas sunaudoja tvenki
niams. Iš pradžių bebrai su
smeigia j upės dugną stiprių 
šakų, apkrauna jas plonesnėms 
ir apipila žemėmis ir akmeni
mis. Todėl vanduo tvenkinio 
neišgriauja.

Keleiviai ^pasakoja, kad beb
rai padaro jdideliusi 
Vienoj šiaurės Amė 
bebrai padarę 
ilgio tvenkinį, 
bendrai išpylė 
pėdų ilgio skersai upę. Vanduo 
pakilo ir išsiliejo į kairiąjį upės 
krantą. Bebrai tuo nepasiten
kino. Jiems reikėjo ištaisyti e- 
žerą, todėl jie pylimą nupylė 
dar ilgesnį, dar 60 pėdų. To
liau buvo jau aukštesnė vieta 
ir vanduo niekur nenutekėjo.* 
Gale šios vietos- bebrai padarė 
dar kitą tvenkinį 210 pėdų ilgio 
ir taip prie upės atsirado nedi
delis ežeras.

Tvenkinius bebrai padirba 
sumaniai: vandens tvenkiny 
laiko tiek, kiek jiems reikalin
ga. Jeigu vandens prisirenka 
per daug, jie prakasa tvenkinį

į tvenkinius. 
Amėrikos vietoj 
apie 300 pėdų 
Iš pradžių ten 
pylimą, virš 12

ri 
Vasarą, ypač 
kai vanduo 
tvenkinį visai užpila.

Jei vanduo teka labai srau- 
nai, tai bebrai daro antrą tven 
kjnį, kad vienas antrą sulaiky
tų nuo išgriovimo. . ••

Amerikos kolonistai, (nauja
kuriai) pasakoja, kad bebrai 
kartais užlieja jų išdirbtus 
laukus. O bebrams tvenkiniai 
naudingi: tuomet jie plaukte 
plaukia į mišką maisto. Jiems 
plaukti daug lengviau, negu 
vaikščioti.

Jeigu nuo bebrų gyvenamos 
vietos miškas būna toli, tai jie 
kitaip daro: nuo tvenkinio į 
mišką kasa griovius pločio ir 
gylio maždaug 2-3 pėdų. Grio
viai būna stačiais krantais ir 
lygiu dugnu, jame bebrai ne
palieka šakų ir medžių šaknų, 
viską 
kasa 
todėl 
čiai
darbštūs:
jų iškastus griovius iki 210 pė
dų ilgio. .

dalį vandens nuleidžia, 
karščių metu, 

nusenka , bebrai

išlygina. Žemes bebras 
pirmutinėmis kojomis, 

ir darbas nelabai spar- 
eina. Bet bebrai labai .

keliauninkai matę

■ Jonas Miškinis

AUGALAI KURIE GAUDO VAIBZDŽIUS
Gyvenimo sąlygos privertė kojelių. Jis mėgina ištrūkti, 

žmogų jau-nuo labai seniai .bet niekaip negali ištraukti 
daugiau kreipti dėmesio į kai kojelių, ir visos pastangos gel- 

bėtis niekais nueina. Lapo še 
riukai tysta, žibančių sulčių 
lašiukai eina didyn, tartum au 
galui seilės teka, skanaus kąs
nelio belaukiant. Tuoj mašalė- 
lį apkabina kokio dešimties 
šerelių, smaugia, -klampina, 
prigirdo.Kokį pusvalandį la
pas esti susilankstęs ties gro
bimų, ir kai jis išsitaiso, žuvu
sio mašalėlio žymes tegalima 
pastebėti: sparniukus, kojutes. 
Visos minkštosios dalys augalo 
gruobonio suėsta.

Panašiai ir kitas augalas, va
dinamas musmaris, suėda pa
gautus gyvuliukus, šio augalo 
lapai ūmai susivožia, šliužas 
ar kitoks gyvuliukas bematant 
sudorojamas.

HELP MAZALAIie

SU jai 
graikš-

Šioje apysakaje autorė 
vienai būdingu stiliaus 
tumu 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 11, N. Y.

kuriuos augalus, kurie—buvo—į 
reikalingi žmonių maistui, gy
vulių pašartii ir įvairioms vais 
tažolėms.

Kada gyvenimo sąlygos pa
gerėjo, žmogus nepasitenkino 
vien minėtų augalų pažinimu. 
Jis pradėjo domėtis ir tokiais 
augalais, kurie pasižymi gra
žiais žiedais, kitaip tariant, 
puošniausiais augalais. Kada 
žmogus pažino visus savo apy
linkės augalus, ėmė .domėtis 
kitų apylinkių augalais.

Juo žmonės labiau pradėjo 
domėtis augalais ir juos tyri
nėti, tuo didėjo žmonėms ži
nomų augalų skaičius. Pir
muose augalų aprašymuose, 
dar kelis šimtus metų prieš 
Kristaus gimimą botanikos _ 
mokslas žinojo tik apie500 
augalų. Vėliau, skaičius nuolat 
didėjo, o jau prieš porą šimtų 
metų buvo žinoma per 6 tūks
tančius augalų. Pradžioj aš
tuoniolikto šimtmečio botani
kai pažinojo 36 tūkstančius, o 
prieš 90 metų — ligi 100 tūks
tančių.

Dabartiniu metu mokslinin
kai pažįsta per 300 tūkstančių 
įvairių rūšių augalų.

Gamtoje yra keistų augalų: 
jie gaudo gyvus padarus, nu
žudo ir suėda juos.

Tas dar neperseniai sužino
ta.

Tiesa, anksčiau būdavo pa
stebima vienų kitų augalų la
puose negyvų vabzdžių, bet į 
tai nebuvo kreipiama dėmesio. 
Niekam neateidavo į galvą, 
kad augalas galėtų gyvulius 
ėsti. Bet iš tikrųjų taip yra. 
Mokslininkai po visos * eilės 
bandymų įrodė, kad augalas, 
pagavęs smulkučius gyvūnė
lius, suvirškina juos neblogiau, 
kaip ir gyvulio skilvys. Toks 
augalas yra saulašare. Loty
niškai jis vadinasi Drosera ro- 
tundifolio.

Saulašarės lapai suvirškina 
ne vien smulkučius vabzdžius, 
bet ir paprastą gyvulių mėsą, 
ar ji būtų virta, ar kepta. Nei 
kiaušinio baltymas, nei gyvu
lių’ kaulų gabalėliai neišlaiko 
juos saulašarė puikiausia su- 
doroja.

Mašalas atsitūpęs ant saula- 
šeros lapo pačiulpti viliojan
čių sulčių, įkliūva į kaž kokias 
pinkles. Jis tuo pat akimirks
niu junta, jog kažinkas jį turi 
sučiupęs už laibučių kojelių. 
Jis mėgina ištraukti, bet dar 
giliau klimsta, dar labiau įsi
painioja. Mašalas junta pavo
jų, bet niekaip negali ištraukti

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.

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

Į pelikano pagurkli telpa daug žuvų

Kaip paukščiai vandeny žvejoja
žuvis prie kranto. Netoli kran
to pelikanai eilę trumpino ir 
tankino.

Pelikanas —vandens paukš
tis. Minta jis daugiausia žuvi
mis ir varlėmis. Įdomiai peli
kanai žuvauja. Tam reikalui 
jie susiieško upės nedidelę į- 
lanką.-

Vienas žmogus pasakoja, 
kad jis matęs, kaip, upėje su
sirinko apie- 50 pelikonų, su
stojo į eilę vidury įlankos, pu
siau apsimerkė vandeny, ištie- 
sė kaklus ir ramiai stovėd a m i 
laukė ženklo darbui pradėti? 
Senis pelikonas, jų vadas, gar
siai suriko, o kartu su juo visi 
kiti ėmė smarkiai rėkti ir ju
dėti. Pelekanai, stovėję eilės 
galuose, ėjo į krantą greičiau, 
kaip kad žvejai^ąu bradiniu. 
Tuo būdu, eidami vienas nuo 
kito per sparno tolumą, varė

žuvys ankštai suvarytas ėmė 
net iš vandens šokti. Tuomet 
pelikantai ėmėsi darbo. Penki 
ar šeši visų didžiausieji gaudė 
žuvis. Sugautas žuvis jie kro
vėsi į tam tikrus maišelius, ku
rie kabo po pelikanų kaklais. 
Tie jų maišeliai išsiplečia ir 
i juos jie gali susikrauti nema- 
žal Tuvų. Pelikanai žvejai-žu
vis krovė į savo maišelius, visi 
kiti vis dar stovėjo vandeny Tr 
puškino sparnais.

Tuo metu sulėkė daug van
deninių ir plėšriųjų paukščių, 
kurie irgi taikėsi vieną antrą 
žuvį nusistverti.

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

Chauncey^St.).

PETER GUSTAITIS, Jr„ M. D,
87-20 8Sth Street

Woodhaven. L. I.. N. Y.

DR. BLADAS K. VExNCIUS
(DANTŲ GYDYTOJAS)

499 Grand Street

DR. A. PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS)

6 — 8
ir susitarus

Sekmadieniais uždaryta

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

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

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

Tel. EVcrgreen 7-6868

DR. A. S. KASHLANSKY
DANTŲ .GYDYTOJA

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

DR. ANNA MESSING
Gydomoji kosmetika (

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

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

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

Mokslus baigęs Europoje 1
128 E. 86th ST., NEW YORK CITY

t I

Virš Lexington Ave. požeminio traukinio stoties. Lengva privažiuoti iš < 
visur. Atskiri laukimo kambariai vyrams ir moterim*.

BRETOCOL POWDERS ir SYR. BRETOCOL
Geriausi vaistai nuo slogos ir kosulio.Bretocol Powders — 5 0 c. Syr Bre- 
tocol — 3 uncijos 50 c.. 8 unc ijos SI.00.

Broroklyno lietuviai kreipiasi' i :
A. D’ONOFRIO’S PHARMACY

500 Grand St. (Union avė k.) Brooklyn. N. Y.
Užsisakant per paštą kreiptis: 2812 Cortelyou Rd., Brooklyn, N. Y.

LEONA’S BAR & RESTAURANT

Kas iš ko išmoko? Beždžionė ar žmogus?

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

EVergreerr 4-9414
r , ---------- ,■ - , -------------- f

POVILANSKU BARAS IR RESTORANAS 1
SALĖ ŠEIMYNINĖMS PRAMOGOMS • < ‘ 

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

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

ALBERTS
Didžiausias įvairių baldų išpardavimas
Miegamųjų ir gyvenamų kambarių baldai. Valgomųjų 

kambarių baldai ir kiti rakandai.

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

246-48-50-52-54-56 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y.
Telefonas EV. 7-4MT .

E. P. MTTCHĘLL CO.
Manufactures of 

' FINE CLOTHES FOR MEN

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

I
(Green Ave. kampas, pirmame aukšte, vienas blokas nuo 
Gates Ave. stoties, važiuolant Broadway BMT Linija).

MALONI VIETA SUSITIKTI PO DARBO

RESTORANAS IR BARAS
!; ĮVAIRUS GERYMAI IR UŽKANDŽIAI

Savininkas — mūsų tautietis GEORGE RACHUN
MORGAN AVĖ. ir HARRISON PLACE, BROOKLYN, N. Y.

Telefonas: HY 7-9758

ALBRECHT & KOELBER

MĖSOS URMO PARDAVIMAS
197 NORTH Sth ST., BROOKLYN H, N. Y.

EVergreen 8-6322 H
crr-r--’ ■ -----------r—‘->-4



GYVENIMAS
Redaguoja KĘSTUTIS ČERKELIŪNAS

ATOSTOGINĖ PERGALĖ
Kovo 9 d. Lietuvių SK vie

nuolikė DAFB lygos kl. pirme
nybėse pelnė kuklią pergalę 
prieš Brooklyno Wanderers 3-2 
(0-0) Mūsų futbolininkai, po 
trijų savaičių atostogų, pasiro 
dė vi.kitiniškai ir neaukštai

reikėjo specialaus leidimo. 
Friedman apipylė Mussolinį 
pažadais — esą, Carnerą jis 
padarysiąs pasaulio meisteriu 
ir tuo būdu visai Italijai bus 
garbės. Dučė per vertėją atsa
kęs, jog jis norįs žinoti, kaip 
iš tokio didelio kvailio ameri-

Telefonas: EVergreen 4-8934

PARAMOUNT BAR & GRILL
STANLEY MISIŪNAS IR SŪNUS EDWARDAS MISIŪNAS 

SAVININKAI
Lietuviška Užeiga, kur visi myli užeiti.

Pavieniai ir su šeimom, ir svečiai būsite malonia: aptarnauti

Importuoti konjakai — Užkandžiai — Televizija — Mu - — Sportas

502 GRAND ST., kampas Union Ave. BROOKLYN, N. Y.
-------------------------------------------------------------------Li-------------------------------- 1

vertinami priešininkai po 0-3, 
spėjo dasivyti iki 2-3. Geltonai 
žaliųjų įvarčius įkirto Kala- 
šinskas, Gražys, Adomavičius. -

Po šių rungtynių Lietuvių 
SK iš 16 r. turi 30 tšk. ir įvar
čių santykį 87-20. Daugiausia 
įvarčių pirmenybių rungtynė
se yra pasiekęs Adomavičius— 
27, toliau: Kalašinskas — 21, 
Gražys — 16, Jokūbaitis — 7, 
Steponavičius — 7, Sabaliaus
kas — 6, Vyt. Kligys 1, J. 
Simonavičius —1, Jėgeris — 1. 
SEKMADIENĮ FUTBOLAS

Kovo 16 d. Lietuvių SK žai
džia DAFB lygos kl. pirmeny
bių rungtynes su College Point. 
Vieta — College Point. Pradžia 
3 vai.

Ta pat dieną Lietuvių SK 
rezervinė turi savo pirmenybių 
žaidimą su Eintracht A. Praei
tą sekmadienį prieš tą pačią 
komandą lietuviai sužaidė 2-2. 
Vieta — Eintracht Oval, Asto
ria. Pradžia 1:15 vai.
Į NAUJĄ AIKŠTĘ

New Yorko Lietuvių SK fut
bolininkai iki šiol savąja aikš
te vadino Artic Ovai (Johnson 
Avė., Brooklyne). ši aikštė pri
klauso Long Island Railroad 
ir dabar savininkai ją numato 
nuomoti kaip junk yard. Tuo 
būdu mūsų futbolininkai tu
rėjo prieglobsties ieškoti kitur. 
Buvo gaila šią kuklią, bet pa
togią aikštę prarasti, bet iš ki
tos pusės neįmanoma mokėti 
7500 dolerių į metus.

Dabar, šiam sezonui baigti, 
pasirašyta sutartis su Minerva 
SC ir bus galima žaisti Queens 
Soccer Field, 222nd Street ir 
Braddock Ave., Bellerase, L. IT

Privažiuoti galima 8th Ave. 
požeminiu traukiniu (E ar F). 
Patogiausia sėsti į paskutinį 
vagoną ir išlipti paskutinėj 
stoty — 179th St., Jamaica. 
Ten sėsti į Q-1 Bellerose auto
busą, kuris nuveš iki aikštės. 
Automobiliais . iš New Yorko 
vožiuoti Queens Boulevard, pa 
sukti į Grand Central Park
way ir pavažiuoti iki Braddock 
Ave.

Vieta gamtos atžvilgiu yra 
nepalyignama su Arctic Ovai— 
medžiai, grynas oras, stalai 
piknikams, yra neblogas resto
ranas. Vienas tik nepatogumas 
— aikštė yra tolėliau nuo lie
tuviškųjų centrų Brooklyne. 
Kitam sezonui bus bandoma 
nuomoti aikštę arčiau.

Pavasarėjant, neatrodo, jog 
futbolo mėgėjams būtų nepa
ranku sekmadieniais ir kiek 
toliau paekskursuoti. — mūsų 
futbolininkai verti paramos. 
BOKSO UŽKULISIAI

Ne paslaptis, kad JAV bokse 
nemažos, kartais net lemiamos 
reikšmės turi patamsių gaiva
lai, kurie iš to daro pelningą 
biznį. Dabar ne juokais susi
rūpinta boksą išgryninti, šia 
proga New York World Tele
gram bendradarbis Murray 
Robinson yra .paskelbęs seriją 
straipsnių, kur atidengia kai 
kuriuos užkulisius iš netolimos 
praeities ir dabarties. Viena
me savo rašinių Robinson ap
taria Carneros kelius ir klyst
kelius. Autorius mini, jog Car- 
neros-Sharkey Žukausko dvi
kovė dėl pasaulio meisterio 
vardo buvo falsifikuota. Tuo

kietis padarysiąs pasaulio mei
sterį...

Friedmanas buvo teisu—Car- 
nera buvo padarytas pasaulio 
meisteriu ir gaila, kad į tuoš 
vingius buvo įsuktas ir Shar
key Žukauskas.

Dėl korektūros. Pr. savaitę 
FASK pranešime viename sa
kiny praleistas skaičius 2. Sa
kinys, kur aiškinama kiek ats
tovų klubai gali siųsti į suva
žiavimą Chicagoje, turi skam
bėti taip: “Nepilni 25 ar 50 
narių laikomi pilnais (pvz., 82 
narių klubas turi teisę siųsti 4 
rinktus ir 2 skirtus atstovus”.

DAINAVOS ANSAMBLIS...
(Atkelta iš 3 psl.) 

siekia tolimesnes lietuvių kolo
nijas ir net du kartus aplankė 
Kanadą.

Balandžio 19 d. Ansamblis 
duos koncertą Wilkes Barre, 
Pa., o sekančią dieną — ba
landžio 20 , Carnegie Hall, 
New Yorke.

Tai bus vienas iš svarbiau
sių Ansamblio pasirodymų, ku
riai rengiama nepaprasta dai
nų ir šokių programa. Su An
sambliu dalyvaus žymiausieji 
lietuviai solistai iš Chicagps a- 
pie kuriuos plačiau kitą* kar
tą.

Kaip entuziastiškai New 
Yorko visuomenė laukia šio 
Tautinio Ansamblio galima 
spręsti iš to, kad vos spėjus 
Dainavos Ansamblio reklami
nį plakatą iškabinti prie Car
negie Hall rūmų, pačią pirmą-
ją dieną eilė kitataučių įsigijo
bilietus^—o—vienas—kitatautis- 
muzikas ir Radijo stoties direk 
torius užsisakė visą ložę.

Užsakymai taip pat plaukia 
iš kitų miestų, gausios grupės 
lietuvių organizuojasi iš Phi- 
ladelphi j os, Baltimor ės,. Con n - 
ecticut, New Jersey, Massachu- 
ssets ir kt.
/----- —- --- —1Gydymas be vaistų ir operacijų

Albert Scolnick
CHIROPRACTOR

1039 Brighton Beach Ave.
Brooklyn. N. Y.

Tues.. Thurs 9:30 A. M. - 5 P.M.
6-8 P. M. Sat. 9:50 A. M. 5 P.M.

NIGHTINGALE 8-1500
385 Parkside Avenue

Brooklyn. N. Y
”Mond.. Wed. Si Fri.
1-4 P. M. 7-9 P. M.

INgersoll 2-8490

MAISTAS
QUALITY MEAT MARKET 

Pirmos rūšies mėsa.
Priimami užsakymai vesr 

tuvėms ir kitokioms 
puotoms.

Savininkai: __
Ch. Shhnanskas, 

Ch. Mitchell
483 GRAND STREET,

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

___________________________________ i

DAvenport 6-0259

RALPH K R L C H

FOTOGRAFAS 
65 - Grand Avenue 

Maspeth, N. Y.

STEAMBOAT INN
ALMA KASMOČIUS, Vedėja 

ĮVAIRŪS GĖRIMAI. PIRMOS RŪSIES 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) (Rez.)

SCHOLES BAKING, Inc.
LIETUVIŠKA DUONA—GERIAUSIA DUONA

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

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

V. LUKAS, vedėjas

Telefonas: E V er green 7-7411 
KLEEN KOL GOAL CO.

LISAUSKO ANGLIŲ KOMPANIJA
........................... Ą ...

Anglys, Coke ir Aliejus
496 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Gyvenamoji vieta:
65-43 Grand Ave., TWining 4-8087 Maspeth, N. Y. 

Telefonu'oti po 5 vai. vakarais

----------------PHILIPBENDER------------------
AVALINĖS KRAUTUVĖ

Mūsų krautuvėje galima gauti batų, 
tinkamų visiems keturiems metų sezonams.

Lietuviams ypač gerai žinoma 
mūsų avalinės kokybe.

245-247 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y.
Telefonas: E V. 7-2043

Paminklai
JOS- BERMEL INC-

H. H. ALTHOFF. Pres.
PAVYZDŽIAI IR IŠTAIGA

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

s Jau 10 metų, kai visi klauso

“LIETUVOS ATSIMINIMŲ” .
radijo valandų,

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

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

| WINTER GARDEN TAVERN, Į
| VYTAUTAS BELECKAS, savininkas |
$ BARAS, RESTORANAS, DIDELĖ SALĖ SUSIRINKIMAMS
$ VESTUVĖMS IR KITOKIOMS PUOTOMS $
$ VISI KVIEČIAMI ATSILANKYTI |
$ 1883 MADISON STREET, BROOKLYN 27, N. Y. |

(Prie Forest Ave. stoties) (RIDGEWOOD) X
$ Tel: EV. 2-9586 |

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

Virginia' 9-3112

PARK FLORIST
Matthew Mažeika

Gėlės priistatomos į bet kurią 
pasaulio vietą.

8015 JAMAICA AVE., WOODHAVEN 21, N. Y.
(Skersai nuo Haven teatro)

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 Ainslie.Stveet, Brooklyn 11, N. Y.
Telefonas: EV. 4-3049

ALLIANCE CRYSTAL COCTA1L 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

Lietuviai advokatai

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

E Vergreen 7-9 394

WM. J. DRAKE 
(DRAGŪNAS) 

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

JAmaica 3-7722

ALFRED J. WENTZ 
225 S. 4th Street, 

BROOKLYN 11 N. Y. 
EVergreen 7-8067

ANTHONY J. WESLAN 
(VIŽLANSKAS) 

16 Court Street, 
BROOKLYN N. Y.

MAin 5-1260

W. J. DOWNER
Pirmas lietuvis vaistinln- 

kas Amerikoje.
229 BEDFORD AVE.,
Brooklyn 11, N. Y.

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 
U__________________________ I

DeKALB TAVERN 
VYNAS, LIKERIAI, ALUS 

A. SINUS, sav.
352 Onderdonk Avenue 

Brooklyn, N. Y.

JONaT PATAŠIUS [ 
n žiedai, laikrodžiai, jų tai-!; 
< symas, kosmetika ir 
b religiniai dalykai.
!; 307 GRAND STREET I;
J; Brooklyn, N. Y. ■

' ROEBLING SUPPLY Co.
I. FISHMAN

Mes taisome viską, kas priklauso 
gaso pečiams. Parduodame naujus

_ Jgeso pečius žemomis kainomis. ---- ----
Patarnavimas garantuotas.

244 ROEBLING SI.REET,
BROOKLYN 11. N. Y.
Telefonai: E V. 7-5633

.UL. 5-0083I—----------

metinis pasaulio meisteris 
Sharkey Žukauskas 1933 m. 
birželio 29 d. pirmą kartą sa
vo, kaip meisterio karjeroje, 
gynė titulą prieš Carnerą. 
Sharkey buvo patiestas k. o., 
tik visa bėda, jog ir prie pat 
ringo sėdėję žiūrovai nematė 
to lemiamo smūgio. Jis, smū
gis, taip ir liko įtrauktas į kro
niką kaip phantom punch. Ne
seniai vienas bokso veteranas 
yra pastebėjęs, kad tada Broad 
way ir Brooklyno gudruoliai 
■palaikę Carnerą ir po jo per
galės susėmę didelius pinigus.

Ir taip išsipildė vieno ap- 
sukraus, amerikiečio, Walter 
Friedman, pranašystė.. Fried
man buvo tas pats, kuris Car
nerą užtikrino Italijoj ir, ne
laukdamas, nuskubėjo pas 
Mussolini. Mat, Camera ne
trukus turėjo tarnauti kariuo
menėj ir, norint ji išgabenti,

--------------------------
JOSEPH VASTUNAS 

Real Estate & Insurance 
Paskolos namams 

1008 Gates Avenue 
Brooklyn, N. Y.

GLenmore 5-7285

THOMAS MATAS
REAL ESTATE 
81 Fox Street 

Waterbury, Conn.

JONAS SUTKAITIS, 
Laikrodininkas.

Parduodami nauji ir 
taisomi bei atnaujinami 

seni laikrodžiai.
449 Grand Street, 

Brooklyn 11, N. Y.

WAGNER THEATER ’
KASDIEN DVI FILMOS VOKIEČIŲ KALBA 

PASAULINĖ KRONIKA '
JAUKI KINO TEATRO SALĖ

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

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

— - - - -

CAPPIELLO KRAUTUVĖJE
Galite gauti radijo bei televizijos aparatų, šaldy
tuvų, skalbimo mašinų, dulkių siurblių, prosų ra
šomųjų mašinėlių, dujomis bei aliejumi kūrena
mų krosnių (gas ranges), lovų, stalų ir kitokių na
mų apyvokos dalykų.

Jau 36 metai, kai Cappiello sąžiningai tarnauja visiems 
savo klijentams.

Visi Brooklyno ir apylinkės lietuviai perka Cappiello 
krautuvėje.

Cappiello krautuvėje gaunamos lietuviškos plokštelės.

CAPPIELLO KRAUTUVĖ
706 GRAND ST., BROOKLYN 11, N. Y.

EVergreen 8-7848

NAUJAI ATIDARYTAS

JULIUS’ RESTAURANT
JULIUS DAUGMAUDIS, 

Savininkas

ĮVAIRŪS GĖRIMAI, PIRMOS RŪSIES MAISTAS
273 GRAND STREET, BROOKLYN 11, N. Y.

EVergreen 4-9533.

i i 
y
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A. ANDRIUŠKEVIČIUS

Laikrodininkas
Taisomi laikrodžiai, parduo 
darni laikrodžiai, žiedai 
apyrankiai, auskarai ir t.t.

485 GRAND STREET
Brooklyn 11, N. Y.

DEGTINĖS -
KRAUTUVĖ

(Ray’s Liquor Store)
Didelis įvairių rūšių degtinės 

ir vyno pasirinkimas.
Juozas ir Izabelė Misiūnai, 

Savininkai
103-55 LEFFERTS BLVD.

RISHMOND HILL, N. Y.
Virginia 3-3544

S. A. Chernoff, M. D.
Kraujo ir Odos ligos 

223 SECOND AVENUE, 
Room 14

Tel. GR. 7-7697

A JA R Ų ŠAKNYS
____ A j arų šaknys gelb- 

sti nu0 vidurių už- 
Oi____ j kietėjimo, gerai
ū’ veikia skilvį, pa-

deda pašalinti 
20 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 potasi- 
jaus. Visi šie mineralai reika
lingi žmogaus organizmui. A- 
jarus galima gerti kaip arbatą, 
taip pat naudinga juos kram
tyti ir seiles ryti. Ajarų šaknys 
$2.50 svaras. Mažiau perkant, 
6 uncijos už $1.00.

ALEXANDER’S C(K 
414 West Broadway

South Boston 27. M&a.

JOHN’S TAVERN t
JOHN SAUKUS, Sav. | 

217 Avenue B 
Bayonne, N. J.

Tel.: 3-4136 I
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uošia konce

pavyzdingai prity-

Street,

LIETUVOS UNIVERSITETO 30 M. SUKAKTIS

MĖSOS KRAUTUVĖ
gerą vardą.

dainos L

Pasinaudokite šia proga
rams-

kvie-

Cent-

narių susirinkimą.
RINKIMASPATS DIDŽIAUSIA

URMAI CO. IncSEKMAI),, BALANDŽIO 20, 1952
5:30 valandą po pietų

(Prieš Republic teatrą)DAINAVOS ANSAMBLIO
KONCERTAS
CARNEGIE HALL Fasolino Memorials

Populiarios bilietų kainos
(Įskaitant Federalinius taksus)

$3.60, $3.00, $2.40, $1.80, $1.20
Emi

am-

V

k

sena vieny
siančia Vie- 
savo bičiu- 

neatsidžiaug

r I

ir Aitvarų kvarte- 
skiriamas sunkiai 
operos solistui V. 

pagelbėti.

Bilietai gaunami: Cajrhegie Hali kasoje, 57th Street ir 7th Avenue, New Yorke, . 
Gabijoje, 335 Union Ave., Brooklyne, Vienybėje ir BALFE. Taip pat pas A. S. Tre
čioką, 314 Walnut Street, Newark, N.^£.,per Lietuvių programos vedėją J. Stuką, 
I. Dilienę ir prof. J. Žilevičių.

Savininkas
Biznio vedėjas.

STILIAUS PAMINKLAI
IR STATULOS.

DAINAVOS ANSAMBLIS, kurio koncertas Carnegie Hall, New 
Yorke, įvyksta balandžio 30 d. 5:30 vai. p... p. Šio koncerto iš
vakarėse, pakeliui i New Yorką, Dainavos Ansambli; turės pro-

30 , d. 8 vai. vakaro 
viešbutyje, New Yorke,

BROOKLYN 11, N. Y. 
2-4329 '

Kovo 22 d. 4 vai. p. p. BALFo 
įstaigoje, 105 Grand Str., B’k- 
lyne, Lietuvių Teisininkų D-jos 
New Yorko skyrius šaukia vi
suotiną

Kovo ‘21 d. 8 v,. v. SLA 
ro patalpose, 307 W. 30th St., 
New Yorke, įvyks Lietuvių 
Spaudos Klubo susirinkimas.

340 GRAND STREET, 
__________________ STagg

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

Kovo
Statler 
įvyks L. Stilsonaitės - šateikos 
muzikos studijos mokinių ir 
svečių koncertas.

iš Floridos 
ir visiems

linkėjimus.
puikiu klimatu ir malo-

Kursai 
atsiradus pakankamam 
Aini klausytoju

92 Franklin 
STAMFORD, CONNECTICUT 

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

DAINAVOS ANSAMBLIO KONCERTAS
KINGSTON HIGH SCHOOL AUDITORIUM 

WILKES BARRE, PA.
BILIETŲ KAINOS; S2.00 ir S3.00

Bilietai gaunami per Lietuvių Centro pirmininką, adv. J. Verbalių, 500 Bennett 
Bldg., Wilkes Barre, Pa. ir pas platintojus.

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

prekės turi

Kovo 23 d. 3 vai. Brooklyno 
Vaidintojų Trupė Apreiškimo 
parapijos salėje stato linksmą 

(p) komediją “Melagėlis’^

i \

Kan. dr. Končiui, BALF pir
mininkui išlydėti į Europą, 
ketyirtadieni McAlpin viešbu
ty buvo'susirinkę spaudos at
stovai ir visuomenės veikėjai.

1^^^(HMM
Latest

Declared
Interest

Rate

kan. dr. Kon- 
ilgesniam lai- 

re mt in iu 
vboje lai

A. Dcvcnienė. BALFo centro 
valdybos 
čiui išvy 
kui i Europą lankyti 
stovyklas, centro vai 

na i eis pirmininko

Prof. J. Žilevičiaus pagerbi 
m ui jo 60 metu

valandėlę
(1330 kr

kovo 15 d. 4 45 vai. 
) bus perduotos io

Ov

Vladas Ivanauskas, oueros

Juozas šunskis. Vienybės bi
čiulis iš Amsterdam. N. Y., lan 
kėši Nęw Yorke 'ir ta proga 
buvo užėjęs į Vienybės Įstaigą.

Jonas Ulėnas. prieš porą 
metų atvykęs iš Europos, pir
muoju baigė Bushwick High 
School. Dabar pradėjo studi
juoti elektrotechniką N. Y. C. 
College.

A. šaIaviejienė, 
bietė, 
nybei 
liams 
dama 
numais.

J. Stuko radijo valandėlės ir 
Rūtos kultūros organizacijos 
ruošiamuose koncertuose ba
landžio 27 d. Elizabeth, N. J., 
ir gegužės 4 d. Brooklyne, da
lyvaus S. Griškaitė, A. Vasi
liauskas, Rūtos ansamblis ir 
latvių tautinių šokių grupė.

%
K. Kriaučiūnas, buv. Kauno ■ 

Valstybinės Operos tenoras, 
apsilankęs Vienybės įstaigoje, 
atsinaujino prenumeratą ir pa 
-fmkojo popieriaus fondui 3 dol.

Vincė Jonuškaitė, Operos 
solistė, šį šeštadienį kovo 15 d. 
dainuos J. Stuko radijo valan
dėlėje. Be jos programoj dar 
dalyvaus Brooklyno Operetės 
choras, vadovaujamas M. Liu- 
berskio.

J. Rekašius neseniai atidarė 
laikrodžių ir brangakmenių tai 
symo dirbtuvę: 65-39-A Grand 
Ave., Maspeth, L. I.

A. Benderius, Brooklyno šeš
tadienio mokyklos vedėjas,, tė- 

. vų komiteto prašomas, sutflro 
dar kurį laiką pasilikti parei
gose. s
ŽURNALISTAI SUKRUTO

Lietuvių žurnalistų Sąjun
gos New Yorko skyriaus nau
joji valdyba - praėjusį pirma
dienį buvo susirinkusi .posė
džiui ir nutarė imtis radikalių 
priemonių pagyvinti žurnalis
tų veikimą.
NAUJA TREMTINIŲ 
DRAUGIJOS VALDYBA

Naujoji New Yorko Lietuvių 
Tremtinių Draugijos valdyba 
pasiskirstė pareigoms: pirm. 
A. Benderius, vicepirm. V. Alks 
ninis, sekr. kun. V. Pikturna, 
ižd.^ dr. A. Skėrys, kultūros 
reikalų tvarkytojas prof. V. 
Jonynas, nariai Mylimas ir A. 
Mačicnis. Pereitame posėdyje 
priėmė šiems metams darbo 
planą ir nutarė surengti iškil
mingą Lietuvos Valstybės Te-. 
alYo 30-ies metų sukakties mi
nėjimą, “kurio meninę progra
mą išpildyti kviečiaęni žymiau
si mūsų scenos menininkai. '

Mirė Petras Vaitelis
Nelauktas smūgis ištiko Vai

telių šeimą. /Staiga suparaly- 
žuctas, po dviejų dienų, kovo 
2 d. mirė Petras Vaitelis, žino
mos Brooklyne biznierkos 
lijos Vaitelytės brolis.

Velionis buvo 74 metų 
žiaus, kilimo iš Ylakių, Mažei
kių apskr. Kovo 5 d. jis iškil
mingai buvo palaidotas šv. Jd 
no kapinėse, šalia brolio Kos- 
tanto, kurį 1936 metais auto
mobilis užmušė prie savo biz
nio vietos. Zuzana Vaitelienė, 
Kostanto žmona jau virš me
tai yra paralyžiaus paliesta.

Visus palydėjusius paskuti
nėje kelionėje velionį Petrą 
Vaiteli, jo seserys Emilija ir 
Brigita maloniai pavaišino 
pietumis.

Vaitelių šeimai reiškiame gi
lią užuojautą liūdnoje valan
doje.

šiemet sukanka 30 metų nuo 
Lietuvos universiteto įsikūri
mo. • • t

New Yorke gyveną lietuviai 
akademikai ruošiasi šią sukak 
tį tinkamai paminėti.

Lietuvos universiteto minė
jimo iniciatyvinė mintis, kilu
si tuo pačiu metu Gydytojų 
Korp. Fraternitas Lituanica ir 
Lietuvių Tautiniu Korporaci-
jų Sambūrio susirinkimuose, 
šiuo metu jau yra apjungusi 
eilę buvusių Lietuvos akademi- 

~ nio pobūdžio organizacijų, ku
rios atsikūrusios čia tęsia savo 
veikią, ir taipgi profesinių or
ganizacijų, kuriose nemaža na 
rių yra baigusių Lietuvos uni
versitetą.

Tokiu būdu Lietuvos univer
siteto įsikūrimo 30-ties metų 
sukakties minėjimo Didžiaja
me New- Yorke Komitetą per 
savo atstovus sudąro šios or
ganizacijos, kolektyvai bei sam 
būriai: Amerikos Lietuvių In-

Prie Laisves ruošiamas 
masinis pikietas

ši sekmadienį, kovo 16 d. 
prie Laisvės namų. 1Į 0-12 At
lantic Ave., Richmond Hill, vi- 
visi lietuviai patrijotai renkasi 
pikietuoti laisviečių statomą 
operą “Rigcletto”.

Laisvė, su visais apie ją su
sitelkusiais lietuviškais bolše
vikais. sugalvojo naują būdą 
pasipinigauti, nes į Laisvės ruo 
šiamus piknikus žmonės nebe
silanko. ižde pradeda pritruk
ti dolerių, Bimbos propaganda 
suklaidintieji pamatė, kieno 
“ukazus” Bimba ir visas jo šta
bas klauso. Prūseikos gelbėji
mas. kad nebūtų deportuotas į 
sovietišką rojų, ir šis Stalino 
garbintojas pasiliktų Ameriko
je. reikalauja daug pinigų. 
Tuos pinigus surasti lietuviški 
stalinistai sugalvojo per operos 
Rigoietto pastatymą.

Lietuviai patrijotai pasiryžo 
nuplėšti kaukę tokiam Bimbos 
užmaskuotam pasipinigavi
mui. kviesdami visus lietuvius 
masiniai prisidėti prie šio ni- 
kieto. Visus, kurie supranta, 
koks' gresia pavojus Amerikai 
iš Maskvos tarnų, pikieio orga
nizatoriai kviečia susirinkti 1 
valandą prie Laisvės namų.

M. R.
KURSAI BRAIŽYTOJAMS

Amerikos Lietuvių Inžinie
rių ir Architektų Sąjungos 
New Yorko Skyrius imasi su
rengti kursus braižytojams. 
Norintieji kursus lankyti, bai
gusieji ne mažiau šešias gim
nazijos klases, prašomi pra
nešti raštiškai ikj kovo 25 d. 
šiuo adresu: M. P. Kunigėlis, 
289 Vermont St.. Brooklyn 7, 
N. Y. Tel. HY 8-1225.

pradedami, tik 
skai-

žinierių Draugija, Ateitininkų 
Sendraugių skyrius New Yorke, 
Gydytojų Korp. Fraternitas 
Lituanica, Lietuvių Gydytojų 
Draugija, Lietuvių Tautininkų 
Korporacijų Sambūris, Litua
nistikos Seminaras New Yor
ke, Lietuvių Teisininkų Drau
gijos New Yorko skyrius, Lie
tuvių Mokytojų Draugija ir 
šviesos Sambūrio New Yorko
skyrius. Kitos panašaus pobū- 
džio organizacijos, kurios čia 
nėra įvardintos, iniciatorių 
kviečiamos prie šios mums vi
siems labai svarbios sukakties 
minėjimo kuo uoliausiai prisi
dėti.

šiam minėjimui ruošti Ko
miteto pirm, išrinktas prof. 
V. Kanauka, o paruošiamiems 
darbams atlikti — vykdomasis 
prezidiumas.

Platesnio masto minėjimas, 
kviečiant į jį visą New Yorko 

. ir apylinkių lietuvių visuome
nę, numatyta suruošti š. m. 
gegužes 11 d. vienoje Manha- 
tan tam reikalui tinkamų sa
lių. Minėjimo pradžia apie 3 
vai. po pietų. Smulkesnė minė
jimo programa visuomenei bus 
paskelbta vėliau

ŠEŠTADIENĮ, BALANDŽIO 19 D
įvyksta

8 V AL. VAKARO

445 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
EVergrcen 4-1530

Fank Fasolino, Sr., 
Ernest Fasolino, 

GAUNAMI ĮVAIRIAUSIO 
MAUZOLIEJAI

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

Darbas atliekamas artistiškai, sąžinin
gai ir prieinamomis kainomis,

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

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

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

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

FASOLINO MEMORIALS
(PRIES PAT ŠVENTO JONO KAPŲ VARTUS)

DAvenport 6-1282
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gas išgirsti ir Pennsylvanijos lietuviai, kurie rengia koncertą 
balandžio 19 dieną, Kingston High School Auditorijoje, 
Wilkes Barre, Pa.

K." /

ATSIKŪRUSI LEIDYKLA P ATRIA 
praneša visiems gerbiamiems autoriams, bendradar
biams ir bičiuliams apie veiklos pradžią JAV. 
Moderniai įrengta leidyklos spaustuvė siūlo savo 
patarnavimus organizacijoms, draugijoms, klubams, 
biznieriams ir pavieniams asmenims.

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

DARBAS ATLIEKAMAS punktualiai ir 
rusių spaudos žinovų. 

Su pagarba

PRAMOGOS IR
SUSIRINKIMAI

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 
tas. Pelnas 
sergančiam 
Ivanauskui

Kovo 16 d. 3:30 vai. Vyt.-Be- 
licko svetairiėje Winter Garden 
Tavern, 1883 Madison-'^k. (prie . 
Forest Ave", stoties) Brooklyne, 
New Yorko Šviesos Sambūrio 
skyrius ruošia prof. V. K. Jo
nyno paskaitą: ‘ “Lietuvių me
nas — lietuvių kultūros 
tis.” • .

Visi susidemavusieji 
čiami atsilankyti.
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A Year
On Regular Savings Accounts 

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

DEPOSITS MADE ON OR BEFORE MON
DAY, APRIL 7, WILL DRAW INTEREST 

FROM APRIL 1

THE

SAVINGS BANK
.35 Broadway at Bedford Ave., 539 Eastern Parkway 

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

INSURED UP TO SI0.000.

Gražiai pavyko 
literatūros vakaras

Literatūros vakarai New Yor 
ke dar tebėra retenybė. Į juos 
renkasi tik literatūros mėgė
jai ir organizatoriai visad ri
zikuoja, kad negalės pripildy
ti salės ištroškusių meno žo
džio. •

Bet Gabijos žurnalas, kuris 
pirmasis ėmėsi pralaužti ledus, 

-gali... didžiuotis, jog per jo su- 
organizuotą žodžio ir 
vakarą, praėjusį sekmadienį 
Apreiškimo Parapijos salė bu
vo pilna nuo susirinkusių žmo
nių išgirsti poetą Bernardą 
Brazdžionį, rašytoją Antaną 
Gustaitį, artistą Henriką Ka- 
činauską ir A. Kačanausko va
dovaujamą Ai .tvarų kvartetą..

/DABAR jums siūloma tikrai žemomis kaino- 
i mis Įvairiausių baldų — stalų, kėdžių, spintų 
i sofų, lovų, matracų ir 1.1.




