
Rima ėerkeliūnenė, išrinkta 
į Union Free Eastern Euro
pean Sportsmen laikinąjį eg- 
zekutyvinį komitetą.

Sofija AIišauskiene, gyve
nanti Stamford, Conn., dirba 
vienoj dantų plokš, medžiagos 
tyrimų laboratorijoje, 'kaip la
borantė.

Algirdas Z^nkus susituokia 
su Birute Margarita Girčyte 
balandžio 19 d. Worcestery, 
Mass. Pokylis įvyks 12 vai. 
Vernon Hotel. Kelley Sq.

Kapt. Alfonsas Deikus, Liet. 
Pil. Klubo tarnautojo Aleksan
dro Delkaus sūnus, išvyko į ka 
nuomenės tarnybą. Kapitonas 
Deikus yra praeito karo vete
ranas.

Rita ir Zelda Šimenaitės, 
Jono ir Paulinos Šimėnų dvy
nukės, balandžio 4 d. dalyvaus 
Kate Smith televizijos progra
moje — nuo 4 iki 5 vai. po pie
tų.

Kazys Pupkis, žinomaš^biz- 
nierius. kaip mums praneša
ma, šiuo metu nesveikuoja.

Dr. E. Liatukienė, dr. M. 
Kregždienė ir dr. B. Paprockie- 
nė sudaro naują Lietuvių Dan
tų Gydytojų Draugijos New 
Yorko skyriaus valdybą.

J. Kapočius ruošiasi išleisti 
M. K. Čiurlionio dailės kūrinių 
reprodukcijas. Knygai įvadą’4' 
rašo meno istorikas dr. Vorob
jovas.

Prof. J. Žilevičius, šventęs 60 
metų sukaktį, Aitvarų kvarte
tui paskyrė savo hormanizuo- 
tą dainą “Per naktelę šokau,” 
kurią kvartetas dainuos savo 
metiniame koncerte gegužės
11 d. ■ '

B. Brazdžionis baigė reda
guoti lietuvių prozos antologi
ją, keliolikos šimtų puslapių 
knygą.

S. Zobarsko nauja knyga 
“Doleris iš Pitsburgo” išeina 
šiomis dienomis iš soaudos. .X-

J. Paknis; Schuyler Savings 
and Loan Ass. prezidentas, pla 
čiai žinomas biznierius ir vei
kėjas Kearny, N. J. šiomis die
nomis nusipirko pavyzdingai 
vieno milijonieriaus įrengtą 
135 akrų .farmą, esančią neto
li Chester, N. J.

Česlovas Gedgaudas, šiomis 
dienomis atvykęs iš Paryžiaus, 
lankėsi Vienybės įstaigoje. Jo 
šeima, jau anksčiau atvykusi, 
gyvena Chicagoje.

VI. Jokubėnas, kompozito
rius, atvyksta kartu su Daina
vos ansambliu, kurio koncer
tas bus balandžio 20 d. Carne
gie Hall, New Yorke.

Ona Valaitienė išvyko į Wa
shington aplankyti savo duk
ters ir žento ir pasigėrėti žy
dinčiomis vyšniomis.

Juozas Ginkus, vienintelis 
kandidatas į SLA viršininkus 
su programa, visoje eilėje kuo
pų yra gavęs daugiau balsų, 
negu jo oponentai.

Albertas čižauskas, JAV kon 
sulas Indonezijoje, birželio mė 
nesį žada parvažiuoti su žmo
na Genovaite pasisvečiuoti pas 
savo uošvį J. Ambraziejų.

P. Labanauskas iš Amerikos Balso, užregistruoja pasikal
bėjimą su Dainavos ansamblio dainininkėmis, kurias bus 
progos pamatyti ir išgirsti balandžio 20 d. Carnegie Hall.

Pobūvis pas Dilius
Praeitą sekmadienį Vlado ir 

Izabelės Dilių namuose, East 
Orange, N. J., įvyko labai jau
kus pobūvis. Susirinko arti
miausi Dilių draugai, kurie, 
kaip vienas jų išsireiškė, bu
vo pavaišinti “karališkai.” Po
būvis prasidėjo apie 1 vai. po 
pietų ir baigėsi vėlai nakčia.

šis pobūvis buvo įdomus dar 
tuo atveju, kad jame dalyva
vo ir Metropolitan operos ar
tistas Algirdas Brazis, kuris tą 
sekmadienį giedojo Newarko 
lietuvių bažnyčioje. Mat, ten 
buvo surengtas bažnytinis kon 
certas.

Pobūvyje dalyvavo: Algirdas 
Brazis, Pakniai, Albinas ir Ie
va Trečiokai, Budreckai, Ka
zys ir Genė Trečiokai, Giedri- 
kiai, Tallat—Kelpša su dukre
le, L. Boreikaitė-Rosell, P. Ma- 
čiulaitis ir J. Tysliava.

Beje prieš porą savaičių Di
liai savo draugams buvo su
rengę panašų priėmimą, ku
riame dalyvavo Gudai, Gare
liai, Katiliai, Cepreckiai, Tre
čiokai ir Putinai.

Inžinierius ir Izabelė Diliai 
yra populiarūs veikėjai, ku
riems dažnai tenka dalyvauti 
panašiose savo draugų suren- 
tuose .pobūviuose. Taigi, šie du 
priėmimai buvo ne tik pagar
bos, bet ir savo rūšies padėkos 
išreiškimas draugams.

Journal American 
apie Kaži Buivydą

Kovo 25 d. New York Jour
nal American įdėjo Kazio Bui- 
vido, Alliance klubo savininko, 
paveikslą, pažymėdamas, kad 
jis vadovauja vienam didžiau
sių .naktinių klubų, esančių 
žemutinėje . Manhattan© daly
je — 78 St. Marks Place. Ap
rašyme, tarp kita ko, sakoma, 
kad- Alliance kabarete duoda
ma pirmos rūšies maistas ir, 
be to, svečių malonumui, va
karais groja orkestras, daly
vauja žinomi artistai, kaip 
Frank Clark, Dixie Land ir k. 
Laikraštyje sakoma, kad Al
liance kabarete telpa apie 400 
svečių, kad salė tinkama ves
tuvėms ir kitokioms puotoms 
ruošti.

Vienybėje jau seniai buvo 
rašyta, kad Kazio ir Alvinos 
Buividų Alliance klubas yra 
vienas gražiausių šios rūšies 
užeigų New Yorke.

REGINĄ PLAUŠINAITYTĘ PRISIMINUS

Velionė R. P. Ritter

šių metų balandžio mėn. 
5 d. sukanka vieneri metai nuo 
Reginos Plaušinaitytės-Ritter 
mirties.

Regina, duktė Antano ir Le
okadijos Plaušinaičių, dvieju 
metu amžiaus atveži;* « .*! kraš

tą, užaugo Amerikoje ir pasku
tiniu metu dirbo atsakingose 
pareigose American Broad
casting Company. Nelaukta ir 
ankstyva mylimo tėvo, uolaus 
Vienybės rėmėjo ir skaitytojo 
mirtis, nepaprastai paveikė 
Reginos sveikatą ir metais vė
liau staigi mirtis ją ištiko Flo
ridoje atostogų metu.

Norėtųsi pabrėžti faktą, kad 
Regina amerikoniškoje aplin
kumoje didžiavosi garbinga 
Lietuvos praeitimi, gerbė savo 
gimtąją kalbą ir tėvelius, ku
rie neleido jai tos kalbos pa
miršti.

Metinių proga su liūdesiu 
širdyje lenkiame galvą atsimi
nimui šios taurios lietuvaitės 
ir. gilią pagarbą reiškiame jos 
motinai Leokadijai Plaušinai- 
tienei, gyv. 103-24 — 118 St., 
Richmond Hill 19.

Vytautas ir Vanda 
Zclcnkevičiai.

Visuomenininko 
erbimas

Aukos Vienybės 
popierių fondui

NAMU SAVININKU DĖMESIUI!
Mes Įtaisome ir pataisome:
Šilumos sistemą, vandenis lafdus, maudynes, virtuves ir vi
sus kitus namų Įrengimo dalykus Mes pašalnam vadinamas

Amerikos lietuvių veikėjui, 
ALT Sandaros 1 kuopos gar
bės pirmininkui, Juozui Am
braziejui pagerbti 75 metų am
žiaus sukaktuviu proga, ba- 

’landžio 26 d. 7:30 vai Lietuvių 
Piliečių Klube, 280 Union Avė., 
Brcoklyne, ruošiama vakarie
nė, kurioj kviečiami visi daly
vauti. įžanga $3.00.

Užsirašyti galima pas P. Mi
kalauską, 23-10 169th St., Flu
shing, L. I. (telef. BA 9-6902), 
A. Vaišvilą,' 73 W. J04th St.,
New Yorke (RI 9-9164) ir A. 
Ošlapą, 630 Westminster Rd., 
Brooklyne (UL 9-4039).

PRAMOGOS IR
SUSIRINKIMAI

VELYKINĖ FILMĄ
Mūsų tautiečio Jono Ches- 

niaus tvarkomame Grand The
atre, 743 Grand St., Brooklyne, 
bus rodoma įdomi Velykinės 
nuotaikos filmą “King of 
Kings”. Filmą tebus rodoma 
tik vieną di^ną, penktadieni 
balandžio 11. Nepraleiskite 
šios progos.

balandžio 4 d., 8 vai. vak. 
SLA Centro raštinėje, 307 W. 
30th St., New Yorke šaukiamas 
SLA 126 kuopos svarbus susi
rinkimas. Įvyks SLA Pildomo
sios Tarybos rinkimų balsavi
mai ir bus renkami delegatai į 
SLA Seimą.

Balandžio 6 d. 4 vai. Apreiš
kimo parapijos salėje, Brook
lyne, Motuzai rodys filmas, ku
riose užfiksuotos Proven išk i ų 
žudynės.

Be to, kvietimus galima gau
ti Gabijos knygyne, Lietuvių 
Piliečių Klube. Tautininkų 
Klube, pas J. Ginkų, Atletų 
klube ir Maspetho Klube.

Parengimo komisija: Pirm. 
P. Mikalauskas, nariai: Barbo
ra Darlys, P. Dagys, A. Vaišvi
la, A. Ošia pas.

ANGLŲ kalbą lengva moky
tis pačiam vienam iš paveiks
lų. Dvj knygos ir viena valan
da pamokos tekainuoja $3.00. 
EV. 8-4591, 163 Penn Street, 
Brooklyne.

IŠNUOMOJAMI du dideli švie
sūs kambariai ir virtuvė porai. 
Vienas blokas nuo subway, 
gražioje sekcijoje. Kreiptis va
karais, šeštadieniais jr sekma
dieniais. Adresas: 61-19 Booth 
St., Rego Park, N. Y. (Išlipti 
Woodhaven Blvd.).

J. Paknis
Chester, N. J. 15.00

T. Vancevičius 
Kearny, N. J.

J. Navickas
15.00

Bayonne, N. J.
F. Milvid

5.00

Bayonne, N. J. 5.00
J. _ Wilson

Bayonne, N. J. 5.00
V. Pietaris

Kearny, N. J.
Mrs. Fred E. Rosell

5.00

Orange, N. J. 5.00
J. Zakarauskas

Brooklyn, N. Y. 5.00
K. Seikus 

Brooklyn, N. Y........
A. Puodžiūnas

. 2.00

Grand Rapids, Mich. .' 2.00
J. Berzgela

Kearny, N. J...............
K. Nugaris

2.00

Kearny, N. J. . 1.00
P. Rubliauskas 

Brooklyn, N. Y. .
I. Ališauskas 

Stamford, Conn........
P. Kurtinaitis

1.00

1.00

Newark, N. J..............\
J. Simon

1.00

Newark, N. J.
J. Stulgaitis

1.00

Brooklyn, N. Y..........*.
J. Miltenis

1.00

Brooklyn, N. Y........... 1.00
V. Vaičiulis 

Brooklyn, N. Y. .
V. Daugnora

. 1.00

Miami, Fla...................
P. Baranauskas

1.00

Bridgeport, Conn. . . . 1.00
M. Stonys

Brooklyn, N. Y. .
A. Vaišvila

1.00

New York, N. Y. ....... 1.00

— '^ violations. Padarydami mažus pataisymus dabar, išveng
site didelių pataisymų vėliau.

Be to, prieinamomis kainomis mes dedame stogus, 
šingeliuojame namus, dažome kambarius, korido
rius, ir langus iš lauko. Taip pat taisome mūrinių 
ir medinių namų sienas ir atliekame visuj tuos dar
bus, kurie yra reikalingi aplink jūsų namus, kaip 
šaligatviai (sidewalks — driveways) ir t. t.

LENGVOS IŠMOKĖJIMO SĄLYGOS. KREIPKITĖS TUO
JAU. DARBAS ATLIEKAMAS SKUBIAI IR SĄŽININGAI.

IRWING BARFUS & 
VINCENT KRIAUCUNAS

Licensed Plumbing & Home Repairs
303 SOUTH 4th STREET, BROOKLYN 11, N. Y.

EVergreen 7-5590
(Taip pat galite šaukti: EV. 4-0862)

Pasinaudokite šia proga
DABAR jums siūloma tikrai žemomis kaino
mis įvairiausiu baldu — stalu, kėdžių, spintų 
sofų, lovų, matracų ir 1.1. -

PATS DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS
Mūsų biznis yra seniai įkurtas ir todėl jis savo rūpestin

gu patarnavimu gerai žinomas visiems Brooklyno 
lietuviams. KREIPKITĖS DABAR.

Founded in 1886 by 
Juozas Paukštis

LXVII M. 15 N.

uaman Telephone:
Vergretn 4 086 2

412 Bedford Ave., Brooklyn 11 N. Y. 1952 M. BALANDŽIO (APRIL) 11 D. KAINA 10 c.

DABAR

| SEKMAD., BALANDŽIO 20, 1952
| 1 — 5:30 valandą po pietų

I DAINAVOS ANSAMBLIO
CARNEGIE HALL

Populiarios bilietų kainos:
(Įskaitant Federalinius taksus)

- $3.60, $3.00, $2.40, $1.80, $1.20
Bilietai gaunami: Carnegie Hall kasoje, 57th Street ir 7th Avenue, New Yorke, 
Gabijoje, 335 Union Ave., Brooklyne, Vie nybėje ir BALFE. Taip pat pas A. S. Tre
čioką, 314 Walnut Street, Newark, N. J., per Lietuvių programos vedėją J. Stuką, 
I. Dilienę ir prof. J. Žilevičių. <

ŠEŠTADIENĮ, BALANDŽIO 19 D., 8 V AL. VAKARO
įvyksta

DAINAVOS ANSAMBLIO KONCERTAS
KINGSTON HIGH SCHOOL AUDITORIUM • 

" WILKES BARRE, PA.
BILIETŲ KAINOS: $2.00 ir $3.00

Bilietai gaunami per Lietuvių Centro pirmininką, adv. J. Verbalių, 500 Bennett 
Bldg., Wilkes Barre, Pa. ir pas platintojus.

UŽ SAVAITES IR VELYKOS
sakysite Palmių Sekmadieni ir nusigąsite, kad tiek ma
žai bus laiko, o jūs dar nepasirūpinote Velykų dovanomis.

Bet dabar dar yra laiko. Ir dabar pats laikas nusi
pirkti tų mūsų pačių pagamintų velykinių šokoladinių 
kiaušinių, kiškiukų, paukštelių, visokio dydžio saldainių 
dėžučių, pliušinių lėlų, zuikių ir kitų velykinių dovanų. 
Visa jau paruošta ir Jūsų laukia.

Juozo Ginkaus Saldainių Krautuvėje
495 GRAND STREET, BROOKLYN 11, N. Y.

Tel. EV. 4-9293

Su dovana ar belos turėsi savo bičiuliams pasiųsti Ve
lykų sveikinimą, čia rasi naujai išleistų atvirukų net su 
dvidešimt rūšių tekstų, kurios specialiai parengė Bernar
das Brazddžionis. Artimieji kreipkitės čia, kiti kaip 
kam patogiau, į Colney, Waterbury, Conn., ir Stp. Minkų, 
So. Boston, Mass.

Juozas Ginkus, SLA 38 kuopos narys, kandidatas j SLA Pildomosios Tarybos iždininkus.

k fURMAT U Ine
(Prieš Republic teatrą) - -■

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

ALLIANCE CRYSTAL COCTAIL BAR
Kazys ir Alvina Buividai 

Vienas iš gražiausių kabaretų mieste. Geriausios 
rūšies maistas, Įvairiausi gėrimai

DU ORKESTRAI, “FLOOR SHOW” IR ŠOKIAI 
Vakarais muzika prie baro.

80 ST. MARKS PLACE NEW YORK, N. Y.
(8th St. ir 1st Avenue) GRamercy 7-9 765

r=- ■ -... -................. " --- t

BAKING, Inc.
'NA—GERIAUSIA DUONA

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

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

- ■ 1    JĮ
—-------- ----------------------3

MALONI VIETA SUSITIKTI PO DARBO

RESTORANAS IR BARAS
ĮVAIRUS GĖRYMAI IR UŽKANDŽIAI

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

Telefonas: HY 7-9758

POVILANSKŲ BARAS IR RESTORANAS
SALĖ ŠEIMYNINĖMS PRAMOGOMS 

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

Velykos, Velykos...
Dainavos belaukiant
•'Arklių lenktynės”
Eik jau, profesoriau

JUOZAS TYSLIAVA
“Velykos Velykos, — kas jū

sų nelaukia?...”
šiais poeto žodžiais, fakti- 

nai, apibudinama ir ta pava
sarinė nuotaika,- kuri ateina 
drauge su Velykų šventėmis.

Ypač mes, kuriems likimo 
buvo lemta augti anapus van
denyno, su neaprašomu ilgesiu 
širdyje atsimename Velykas.

Ak, tas pavasaris su parskri
dusiais paukščiais iš pietų ša
lies...

Net ir dabar, kai tas kraš
tas sukaustytas plieniniais o- 
kupantų pančiais, aš matau, 
kaip žmonių minios, eidamos 
aplink savo bažnyčias, nešasi 
Prisikėlimo simbolį...

Lietuva laukia savo laisvės 
Velykų.

Kas gali sulaikyti pavasarį?
V

New Yorko ir apylinkių lie
tuviai nekantriai laukia at
vykstant Dainavos ansamblio, 
kurio koncertas, kaip jau žino
ma, bus balandžio 20 d. garsio
je Carnegie salėje.

Galiu tvirtinti, kad tas an
samblis neapvils laukiančiųjų. 
,. Praeitą pavasarį, lankantis 
Chicagoje, man teko matyti to 
paties Dainavos ansamblio pa- 

* statytą muzikos, dramos, dai
nos ir baleto veikalą Nemunas 
žydi.

Šio tikrai visais atžvilgiais 
Įdomaus veikalo ištraukas, be
je, dainaviečiai parodys ir New

Aš“ neabejoju, kad Dainavos 
ansamblio koncertas New Yor
ke bus vienas didžiausių mūsų 
kultūrinio gyvenimo įvykių.-*

•C*

Trumanui atsisakius kan-, 
didatuoti, dabar visiems labai 
įdomu žinoti, kuo pagaliau 
baigsis tos “arklių lenktynės”.

Kiek tai liečia republikonų 
partijos kandidatus, reikia pa
sakyti, kad šį kartą, šiuose pir
miniuose balsavimuose, gana 
svarbų vaidmenį vaidina izo
liacijos šalininkai.

Pavyzdžiui, Nebraskos bal
savimuose, kuriuos # laimėjo 
Taftas, į Eisenhowerį buvo pa
leistas toks šūvis:

“...kandidatas tų, kurie pa
siuntė 400,000, amerikiečių žū
ti nereikalingame ir nenaudin
game kare.”

Neveltui generolas ruošiasi 
namo...

'"*• t#
❖

Trumanui staiga parūpo su
žinoti, kiek federalinė j e val
džioje esama kyšininkų.

Kyšininkams medžioti, arba 
korupcijai tyrinėti, preziden
tas buvo paskyręs tokį “aukš
tai gerbiamą” (šešių pėdų ir 
keturių colių) New Yorko re- 
publikoną, vardu Newbold 
Morris, kurį, savo ruožtu, net 
vyriausias valstybės gynėjas 
McGrath pasikvietė į padėjė
jus.

Viskas vyko sklandžiai, kol 
NewboM Morris nepranešė, kad 
jis ir patį pohą valstybės gy
nėją su jo teisingumo .depar
tamentu norėtų patyrinėti...

Staiga įvyko tai, kas šiuo 
rinkimų įkarščio metu, tur būt, 
negalėjo neįvykti:

McGrathas atleido Morrisą, 
a Trumanas — McGrathą...

♦ « *
Indokinijos karas, kuriame 

Prancūzija prarado 25,000 ge
riausių savo kareivių ir apie 
tūkstantį karjeros karininkų, 
tebesitęsia.

Tuo tarpu arabų nacionaliz- 
- mo potvynis Afrikoje, ypač to

kiuose protektoratuose, kaip 
Tunlsija Ir Moroka, taip pat 
neatslūgsta.

žodžiu, prancūzų Imperija, 
Išbarstyta po visus penkis že-

PASKUTINIS STALINO MANEVRAS
Stalinas per Indijos pasiuntinį siūlo sušaukti “Keturių Didžiųjų” Konfe
renciją — Sovietai norėtų atnaujinti prekybinius ryšius su vakarais — 

Churchillis nuo susitikimo su Stalinu neatsisako
Vakarų sąjungininkai ati

džiai svarsto vėliausius Stali
no pasiūlymus ir manevrus.

Amerikos užsienio politikos 
vadovai priėja išvados, kad ne
žiūrint kai kurių pasikeitimų 
Kremliaus taktikoje, sovietų 
siekimai pasilieka tie patys.

Ne taip seniai Stalinas pa
siūlė sąjungininkams suvieny-

TIMOŠENKO
“Generolas Žiema” 
pakeičiamas
“Generolu Panika”

“Mūsų armijos žiemos ma
nevrai įrodė sugebėjimus mū
sų strategų, karininkų ir ka
reivių. Bė kitko buvo išbandy
ta nauja taktika maršalo Ti- 
mošenko, komandavusio šiems 
manevrams, .kas vakarų impe
rialistams bus didžiausių smū- 

- giu. Manevrai įrodė, kad su
manymas sunaikinti Sovietų 
Rusiją yra didžiausia utopija.”

štai iš tų kelių Raudonosios 
žvaigždės.....(sovietų armijos
laikraščio) linijų vakarai su
žinojo apie sovietų maršalo Ti- 
mošenko pasirodymą armijos 
priešaky, kuriam jau yra 57 m. 
amžiaus.

Pabaigoj paskutiniojo karo, 
maršalas Timošenko staiga pa
slaptingai dingo, sovietų spau
dai nepaminint nė vienu žo-' 
džiu, kaip dažnai atistinka 
Sovietų Ęusijoje, kokiam dide
liam “tūzui” patekus į nemalo
nę... arba jam pavedus slaptą 
misiją.

Paskutiniausiais karo mėne
siais Timošenko dėstė Lenin
grado kariškoje akademijoje, 
“Priešas, sakė jis tada savo 
mokiniams, neturi būti palik
tas nė minutei atsikvėpti. Pa
sitraukimas dažnai yra pagei
dautinas, negu fronto stabili
zavimas. Kas link “Generolo 
žiemos”, tai reikia jį pakeisti 
“Generolu Panika,” su pagal
ba mažų judrių vienetų, kurie 
skleistų terorą priešo pusėje.”

Tai tiek, bendrais bruožais, 
težinoma apie Timošenko nau
ją strategiją. Bet tų kelių lini
jų pasirodžiusių Raudonoje 
žvaigždėje užteko, sukėlimui 
aliarmo Eisenhowerio štabe.

mynus, kaip ir kitos tos rūšies 
imperijos, yra pavojuje.

Neveltui Paryžius taip susi
rūpinęs tos “prancūzų unijos” 
plano vykdymu.

Bet, ar tai išgelbės imperiją, 
kurią iki šiol šiaip taip tvarkė 
vidaus nesantaikų išvarginta 
Prancūzija?

Viktoras Biržiška Naujieno
se rašo apie “banditus.” kurių, 
girdi, “apsčiai priviso šių die
nu Amerikos lietuvių spaudo
je”

O buvo laikas, kai Lietuvos 
žmonės sakydavo, kad Ameri
kos lietuvių laikraščiai — “pa
mazgų duobės.”

Panašiai manė ir ’ Lietuvos 
žurnalistų sąjungos atstovas 
A. Bružas, aną metą lankęsis 
Amerikoje. Jis, sugrįžęs namo, 
tada* premjerui Tubeliui pa
reiškė:

“Mūsų pareiga Amerikos lie
tuvių laikraičius aprūpinti be
šališka informacija apie Lie
tuvą, o prisispiaudyti, jie pa
tys mokės..”

Dabar, kai beveik pusė Lie
tuvos žurnalistų gyvena Ame
rikoje, tai Viktoras Biržiška 
taše pačiose “pamazgų duobė
se” suranda — ką?...

Ar neperdaug pagiežos savo 
likimo draugams, profesoriau?

ti Vokietiją ir leisti jai turėti 
savo tautinę armiją. Dabar, 
pasikalbėjime su Indijos pa
siuntiniu pasisakė už “Didžių
jų” susitikimą, o per vykstan
čią Miaskvoje ekonominę kon
ferenciją vakarams pasiūlė iš
plėsti prekybinius ryšius su 
komunistiniais kraštais.

Tai iš vienos pusės. Iš kitos 
įdusęs Maskva įtikinėja vakarų 
Vokietiją nesusirišti su Atlan
to sąjunga. Ji deda visas pa
stangas suardyti Amerikos pa
stangas įtraukti vokiečius į 
Europos gynimosi sistemą.

Amerikos valstybės departa
mentas tvirtai laikosi to, kad 
Amerika negali ir neturi keis
ti savo politiką vien dėl to, 
kad Stalinas kaž ką pasakė 
Indijos pasiuntiniui, ar kaž ką 
telegrafavo amerikiečių žurna
listams.

Praėjusiame numery trum
pai paminėjome tą Stalino at
sakymą į amerikiečių žurnalis
tų keturis paklausimus tele
gramą dėl karo ir taikos, kad 
pavojus nesąs didesnis kaip 
buvo prieš porą metų ir kad 
kapitalizmas su komunizmu 
galįs sugyventi.

Valstybės vadas niekad nėra 
priverstas atsakyti į klausi
mus, net jei jis interviewiuo- 
jamas telegrafu, bet jei jis pa
siruošė prabilti, tai nustemba
ma, jog jis prabilo, tik tam, 
kad .pasakius tokius niekus.

Aišku, amerikiečių redakto- 
jių jastat^ęH. ^aushnąij^ra 
-labai naivūs.

Klausti Rusijos diktatoriaus 
ar jis laiko naudingu sušaukti 
“keturių didžiųjų” konferenci
ją, arba ar jis mano, kad da
bar patogus momentas Vokie
tijos suvienijimui, leidžia ma
nyti, jog paklausėjai visai ne
skaito pranešimų ateinančių iš 
Maskvos ir nieko negirdėjo a- 
pie Grothewahl kalbą.

Būtų buvę tiksliau paklau
sti Kremliaus diktatoriaus, 
kodėl jo leitenantai visą lai
ką reikalauja tarptautinių kon 
ferfincijUj bet sušaukus kon
ferencijas, jas išnaudoja tik 
savo propagandos skleidimui.

Palikime šį klausimą atei
čiai, gal nauja grupė susipras 
paklausti.

Stalinui tretysis pasaulinis 
karas neatrodo artimesnis ne
gu buvo prieš porą ar trejetą 
metų.

To dar maža! Pasaulis norė
tų. patirti, ką nors pozityviš- 
kesnio. Pasaulis norėtų, kad 
taika būtų labiau užtikrinta, 
kad būtų pašalintas šaltasis 
karas, kad grįžtų ramybė ir 
būtų pašalintas netikrumas.

Kremliaus diktatorius dar 
kalbėjo, jog tarp kapitalizmo 
ir komunizmo galįs būti sugy
venimas, bet kas patikės, kad 
dalykai, kaip dabar stovi, leis 
tokiam bendradarbiavimui?

Laikytis duotų pasižadėjimų, 
nesikišti i kitų kraštų vidaus 
gyvenimą, tai būtų vienas iš 
svarbiausių aktų, kurie-parody 
tų daugiai/, negu visi šitie Sta
lino “bla-bla”.

Kas laužo principus? Ką vei
kia rusai Baltijos kraštuose, 
Čekoslovakijoje, Lenkijoje, Ven 
grijoje, Rumunijoje?... Kodėl 
rusai nepasirašo taiką su Aust
rija? • * ■ .■

Adv. Antanas A. Olis 
laimėjo nominacijas

Balandžio 8 d. Įvykusiuose 
pirminiuose balsavimuose, adv. 
Antanas A. Oils laimėjo nomi
nacijas į Chicagos sanitarijos 
d įstrik to patikėtinius antra
jam terminui.

Šiuo metu Olis yra Chicagos 
sanitarijos distrikto patikėti
nių tarybos prezidentas.

Tol, kol šie prievartavimai 
nebus atitaisyti ir net bus da
romi nauji,j visokie panašūs 
interview pasiliks be praktiš
kos reikšmės, o vien tik propa
gandos manevru.

Churchillis,. paklaustas par
lamente, ar jis sutiktų vykti į 
tokį pasimatymą su Stalinu, 
atsakęs, kad jis nieko neturįs 
pridėti prie jau anksčiau duo
to pareiškimo, specialių planų 
tokiam susitikimui neturįs, jei 
tik bus palankios sąlygos, su
tiks susitikti,.

Teismas palaiko 
prezidento žygi

Kaip žinoma, - prezidentas 
.Trumanas specialiu aktu laiki
nai nusavino plieno pramonės 
dirbtuves. Tuo žygiu norėta iš
vengti streiko, kuris būtų kilęs 
dėl nesugebėjimo susitarti su 
unija, reikalaujančia pekelti 
algas.

Plieno kompanijos kreipėsi 
į federalinį teismą, kuris, bet
gi, prezidento žygį pateisino.

Prezidentas, savo specialia
me pranešime kongresui, kal
tina plieno pramonės savi
ninkus. Bet kongrese, ypač re
publikonų sluoksniuose, šis pre 
zidento žygis sutiktas gana nei 
giamai. Jis vadinamas “dikta
torišku” ir “neteisingu”.

Kuo ši plieno pramonės kri
zė- baigsis, n«jinlan bet dęry- 

ir Jmflbs atstovų vyksta toliau.

Vakarai padarė- 
didelę pažangą

Gen. Eisenhoweris savo ra- , 
porte prezidentui Trumanui, 
rašo, kad 30 sąjungininkų divi
zijų prieš yra . pastatytos 175 
sovietų divizijos ir 60 satelitų 
divizijų.

Sąjungininkai šių metų pa
baigoje turės 4,000 lėktuvų, 
tuo tarpu sovietai — 20,000.

Nežiūrint, viso to ir, kad so
vietai turi 300 povandeninių 
laivų, 20 kreiserių ir 4 milži
nus kreiserius, kąd jų indust
rija pajėgia gaminti atomines 
bombas, gen. Eisenhoweris pa
silieka optimistas, nes vakarie 
čiai apsiginklavime yra pada
rę didelę pažangą.

j Bet anot Eisenhowerio, dar 
reikia kad visa Euoopa susi
vienytų, kad vokiečių jėgos pri 
sidėtų prie gynimosi ir kad in
fliacija nepakenktų laisvojo 
pasaulio ekonomijai.

LINKSMŲ VELYKŲ 
linkime visiems mūsų laik
raščio skaitytojams, bendra
darbiams, rėmėjams ir pla
tintojams.

VIENYBĖ

•į.
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Kanklininkų ir “Sekminių ragelių” grupė, kurią irgi išgirsime Dainavos Ansamblio kon
certe, balandžio 20 d. Carnegie Hall, New Y orke. s

LONDONE RADO PAMESTUS LABAI
SVARBIUS SLAPTUS DOKUMENTUS...

Visa Anglija buvo susijaudinusi... Vėliau paaiškėjo, kad tai tik Balandžio 
šposas — Prancūzu parlamentarai skundžiasi, kad apie tarptautines 

diskusijas tesužino tik iš diplomatinių virtuvių kvapo...
JONAS MASIULIS

Vienybės korespondentas 
Paryžiuje

Karo ir pokarinių rūpesčių 
išvarginta Europa šiemet ypa
tingai linksmai šventė Balan
džio Pirmąją.

Ta: {tradicinė šventė turėju
si daug “pasekėjų” net ir Lie- 
voj-e — visi kiek senesnės kar
tos Lietuvoje gyvenę tautie
čiai su šypsena, turbūt prisi
mena Karaliaus Amanulos at
silankymą Kaune ir Nemuno 
potvynį, užliejusį Kauno tune
lį...

Tai buvo gražūs laikai. Spau 
da buvo taip gerbiama, kad 
tokios “antys” buvo daug kie
no palaikytos tikra paukštiena 
— oficialia, naujiena...

Prancūzijoje — Balandžio 
Pirmoji vadinama Balandžio 
žuvimi — Poisson d’Avril. Tą 
dieną daug piliečių vaikšto su 
prie skyfrnų ar

le — kuo ta balandine “žuvis” 
didesne — tuo linksmiau vi
siems. Iškviesti į kokį svarbų 
pasimatymą pareigūnai randa 
ko gerd juos belaukiančią žu
velę...

Bene geriausią “žuvį” palei
do tą dieną Anglijos mokslei
viai. Londono gatvėje buvo 
rastas pundelis .“dokumentų” 
su hieroglifais ir norvegiškais 

tekstais ir su užrašu “Top 
secret” ir adresu “Harwell’io 
Atominių Tyrimų Įstaiga”.

Naujiena apie tą radinį 
paprastu greičiu . paplito 
Londoną — 'laikraščiuose
sirodė didelės antraštės' apie 
Įprastą “anglišką nerūpestin
gumą”. Pasivaidino Fuchs’o ir 
Pontecorvo dvasia... ir Krem
lius, turbūt, jau buvo beprade
dąs sukti galvą, kuriam čia šni 
pui katinas iš maišo - išspru
ko... Mokiniukai išsigando to
kio netikėto ir jų pačių nelauk 
to “pasisekimo” ir prisipažino, 
kad čia tik Balandžio Pirmo
ji... Tačiau tokią žinią ir at
šaukti nelengva. Sir David

Maxwell —Fyfe vid. reik, mi- 
nisteris turėjo Parlamentą as
meniškai nuraminti.

Po viso to komentuojama, 
ar tik ištikrųjų nekreipiama 
perdėtai daug dėmesio į viską, 
kas turi ryšio su “atominėmis 
paslaptimis”, žmonės taip į- 
bAuginti, kad užtenka “ato
mą” paminėti ir visas “svie
tas” dreba. Sveikas juokas nu
plovė laikiną susijaudinimą ir 
privertė visuomenę pagalvoti, 
ar tik,ne per daug jau nervuo- 
tai ir rimtai žiūrima į pačių 
sukurtas pabaisas.

Belgijos pokštininkai išleido_
Balandžio Piriną suklastuotą Paryžiaus gyventojai galėjo 
kompartijos organo “Raudono- stebėti kompartijos -bastan^S'

“Tegyvuoja Karalius,” mat vie 
nas atstovas paskaitė preten
dento į Prancūzijos sostą Pa
ryžiaus Grafo brošiūrą, kurio
je jis kviečia tautos atstovus 
balsuoti už radikalus ar kitus 
kairiuosius tik ne už gaulistus. .

Balandiškai skambėjo ir Se
natoriaus Morel pasakytoji 
Respublikos Taryboje kalba: 
“Mes parlamento atstovai ir 
senatoriai tikrai mažai ką te
žinome apie tartautines disku
sijas. Tik diplomatinių virtu
vių ventiliatoriai mums atne-* 
ša kartais kvapą tos sriubas, ,

tiena, sriubos, . kurioj verda
mais paukščiais, vieną dieną,, 
gal greitai, būsime mes pa- -

* ant nuga-

ne- 
po 
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Gen. Eisenhoweris 
atsisveikina su 
save bendradarbiais

Sią savaitę Paryžiuje buvo 
surengtas bankietas, kuriame 
dalyvavo visi artimieji gen. 
Eisenhowerio bendradarbiai.

Gerai informuotuose sluogs- 
niuese tvirtinama, kad tai bu
vo atsisveikinimo bankietas. 
Bet gen. Eisenhoweris iki šiam 
laikui oficialiai nepareiškė ka
da pasįtrauks iš užimamos vie
tos.

buvo visiškai kaip tikras, tik vaizduojančių vokiečių atgizik- 
jame atspausdintos naujienos lavimo neigiamybes. Kompar- 
buvo belgų komunistams neį
prastos. Vedamajame 
reikalaujama, 
paskutiniosios 
tos “linijos”:

“Reikalinga 
duoti patrankų Grotewohliui 
ir atominių bombų Wilhelmui 
Pieckui. Laikas jau gražinti 
Vokietijai, pagaliau denacifi- 
tkuotai, jos didybę, jos unifor
mas, jos Wehrmachtą, jos 
Tadt'o organizaciją, Gestapo 
ir ginklus... Susivieninkime vi
si už vieningą, stiprią Jr galin- 

. gą bei pilną apetito Vokieti
ją”!

Tame suklastuotame nume
ryje daug labai įdomių smul
kių naujienų apie kasdienines 
vidutinio Rusijos piliečio Boris 
Aleksandrovič Staqoff... apie 
ruošiamą didelę manifestaciją 
pagerbti neseniai likviduotus 
satelinių kraštų lyderius, pa
rodija tikrosis “Raudonosios 
Vėliavos” kolumnų ir t. t.

Tikrasis kompartijos orga
nas įspėjo vėlesnioje laidoje 
to suklastuoto numerio nepirk 
ti pavadindamas jį “goebelsi- 
ne provokacija”...

Prancūzijos senate tą dieną 
pasigirdo neįprasti balsai:

buvo
prisidėti prie

Maskvos užim-

kuo greičiausiai

tijai derinantis prie paSkuti-
• nių Kremliaus instrukcijų tie 

plakatai susilaukė labai smul- ' 
kiomis ^raidėmis atspausdintų^ 
ir kompartijos klijuotojų* pri- • 
lipdytų pastabų: “Savaime su
prantama, kad Vokietija, kaip 
savarankiška valstybė, turi tei 
sę kurti savo ginkluotas, pajė-* 
gas.” ,

Pati paskutinė balandiškai 
nuotaikai istorija ateina iš pa
čios Rusijos gelmių.

’Senas kolchozininkas užsnū
do beklausydamas pirverstinų 
vakarinių kursų —politgraipa- 
tos, kuri skaitoma kaip dva
sios penas po dienos darbų.

Staiga paskaitininkas šūkte
li į užsnudusįjį:

— Dėde Vladimirai, kaip tau 
atrodo, ką tu galėtum apie 
Staliną pasakyti?

Trindamas akis dėdė Vladi
miras nežino ką sakyti: '

—Palaukit, na, galėtų gi bū
ti dar blogiau...

— Ką tu tuo nori pasakyti?
— piktai sušunka partijos se
kretorius. — Tuojau atsiimk 
savo žodžius atgal!

— Gerai, gerai,— sako dėdė 
Vladimiras.— Blogiau būti ne
galėtų... . Z _Z •;

IŠ VISO PASAULIO

Deportuos nepageidau
jamus svetimšalius

Vyriausias Teismas pripaži
no įstatymą teisingu, jog de- 
partuojamieji nepageidaujami 
svetimšaliai, 6 mėnesių bėgy 
neapleidę Ameriką, galės būti 
nuteisti kalėjimu iki 10 metų.

Sis nutarimas palies 3,000 
svetimšalių, kurie pamerkti de 
portacijai, iki šiam laikui te
begyvena. Amerikoje, aiškinda
miesi, jog negauna vizos į ki
tą valstybę.

• Nuo 1948 metų Čekoslovakijoje buvo nubausta sunkie
siems darbams 250,000 žmonių, mirties bausme 25,000 ir kalėti 
iki gyvos galvos 50,000.

• Indokinijoje prie Raudonosios upės prancūzams pasi
sekė sumušti komunistus. t

• šiomis dienomis išeina 8 kalbose Von Papeno, tarnavu
sio Kaizeriui ir Hitleriui, memuarai. Buvęs nacių ambasadorius 
laisvai gyvena Vokietijoje užsiimdamas medžioklės sportu.

• Grupė amerikiečių mokslinkų nustatė, kad amerikiečiai 
riebūs, turi 200,000 tonų nereikalingų riebalų, kas reiškia, 
buvo prarastas milijardas darbo valandų.
• 43 valstybėse vyksta telefono streikas. New Yorke kol 
veikia automatinės stotys, bet su tolimesniu susisiekimu 
sunkumo. Streikuoja 67,000 tarnautojų.
• šią vasarą j armiją bus pašaukta 800,000 jaunų vyrų,

pakeitimui tų kareivių, kurių tarnyba baigiasi artimiausiu laiku. 
Mrs. Rosenberg mano, kad teks pašaukti jaunesnius kaip 20 me
tų jaunuolius. *

• Po aviacijos katastrofos JamaicaN. Y., keturi miesto 
valdybos nariai patiekė pasiūlymą uždaryti La Guardia aero
dromą.

• Egiptas pareikalavo Varšuvos vyriausybę atšaukti save 
ambasadorių Kaire.

per 
kad

kas
yra
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KAI BROOKLYNIEčIAI PASITRAUKIA Iš BIZNIO

Kas iš brooklyniečių nežino 
Prano ir Onos Simaičių, ilgus 
metus turėjusių didele siuvėjų 
dirbtuvę .Brooklyne?'/ Bet štai 
pneš trejetą metų Simaičiai 
pardavė savo dirbtuvę, gyve
namąjį namą Flushing, L.. I. ir 
išsikraustė gyventi į Connec
ticut valstybę, kur netoli Man- 
chesterio jie nusipirko 10 akrų 
žemės ir pasistatė tokį gyve
namąjį namą, kokio savo mo- 
derniškumu ir patogumais sun 
ku būtų rasti ir mieste.

Siame paveiksle matomas 
Simaičių namas ir garažas. 
Bet reikėtų pamatyti namo vi
dų... Neveltui The Hartford 
Courant, aprašydamas šią Si-

WILL1AM ‘ VALAlfiš"
Visokeriopas automobilių taisymas
730-2 E. Moyamensing Avt

1 Philadelphia, Pa.
- s Tel. Howard 8-0596

maičių rezidentą, įdėjo - net 
tris jos vaizdus: vieną iš lau
ko ir du iš vidaus.

Be rezidencijos, Simaičiai 
dar ’turi pasistatę, grynai ko
merciniais tikslais, didelį mū
rinį namą Manchester,. Conn., 
kur jiems mokamos aukštos 
nuomos.

Gyvenamasis Simaičių na
mas, kaip šiame paveiksle ma
tyti, yra pastatytas ant aukšto 
kalno su nepaprastai gražiu 
reginiu.

Amerikoje sulietuvėjo
BAYONNE, N. J. — Mūsų 

mieste, 22 E. 19th St., turi gra
žią užeigą Juozas ir Ieva WH- 
sonąi. Juozas yra gimęs Ško
tijoje ir prieš 26 metus atvy
kęs į šią šalį. Bet, paties Juo
zo žodžiais, jis Škotijoje ne
kalbėjęs lietuviškai. Tik atvy-

Reikią pasakyti, kad Simai
čiai, palikę savo draugus 
Brooklyne nenuobodžiauja. Pir 
miausia, čia pat, Manchester, 
Conn., gyvena Simaičių sūnus 
su žmona ir dviem gražiom 
mergytėm. Be to, šioje apylin
kėje, visados buvo daug lietu
vių ūkininkų, auginančių ta
baką. Be to, jie čia turi ne tik 
gražios girios, Lietuvą prime
nančių beržų, bet ir -dirbamos 
žemės. Ona turi pilnas rankas 
darbo viduje, o Pranąs-be savo 
mėgiamojo medžioklės sporto, 
dar yra neblogas daržininkas. 
Nenuostabu, kad savo svečius 
Simaičiai gali pavaišinti jų pa
čių užaugintomis daržovėmis, 
ir vaisiais. O Šimaičiai — kas 
to nežino — juk yra nepapras
tai malonūs ir vaišingi žmo
nės. 
a

žoodžiu, taip gyvena Pranas 
ir Ona Šimaičiai, išmintingai

Stasio Šimkaus vardo choras “krikštijasi”
LOS ANGELES, CALIF. — 

Prieš pustrečių metų susiorga
nizavo Los Angeles lietuvių 
choras, kuriam ligšiol pirmi
ninkavo Dainininkų Klubo pir 
mininkas Kazys Barauskas. 
Chorui pradžioje vadovavo 
muz. A. Kučiūnas (dabar Chi- 
cagoje), vėliau muz. J. Ąžuo
laitis. šiam pasitraukus, nuo

Ruošiasi vakarui
BINGHAMTON, N. Y.— SLA 

50 kuopa įvykusiame susirin
kime išrinko į SLA Seimą šiuos 
delegatus J. M. Bučinskas, A. 
Lėpa, P. B. Balčikonis, M. Pun- 
dienė, A. Maldeikienė.

1952 metams kuopos valdy
bos sąstatas: pirm. J. Morkū
nas, vicepirm. A. Lėpa, užrašų 
rašt. G. Kulokas, finan. rašt. 
J. M. Bučinskas, iždininkas P. 
B. Balčikonis, iždo globėjas A. 
Juškus ir Al. Kaminskas, dak
taras kvot. dr. J. J. Breivis.

BALF 51 skyrius ruošia ge
gužės 3 d. vaidinimą — vaka
rą, kuriame pasirodys lietuvių 
artistų grupė iš Rochester, N. 
Y. Vakąras įvyks Lietuvių sa
lėje 315 Clinton St., Bingham
ton, N. Y. Nepraleiskite progos 
atsilankyti ir pamatyti gražų 
vaidinimą ir sykiu paremti 
vargstančius mūsų brolius 
tremtyje.

Balandžio 19 dieną daug 
binbhamtoniečių važiuoja į 
Wilkes Barre, Pa., į Dainavos

• .........-... — 1 ' ............

John Baltaduonis
FRANKFORD AVENUE

CAFE
1700 Frankford Ave., 

PHILADELPHIA, PA.

QUALITY MARKET
VICTOR ABECUNAS, Sav.

’ 356 PARK STREET,
NEW BRITAIN, CONN. ;

DR. M. J. COLNEY 
148 Grand Street 

WATERBURY, CONN.
Telefonas _3~4747 

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

KARLONAS
Funeral Home

Lietuviams tarnauja dau
giau, kaip 20 metų.

280 CHESNUT STREET, 
NEW BRITAIN, CONN.

Tel. 9-1181

LIETUVIŠKA
UŽEIGA

J. GUTAUSKAS, Sav.
Įvairūs gėrimai, pirmos 

rūšies virtuvė 
201-208 E. Chapel Street 

New Haven, Conn.

j ANTHONY MARTIN'
RESTORANAS Ir BARAS 

3759 N. 7th STREET, 
PHILADELPHIA, PA.

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

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

Philadelphia, Pa.
— j

J. MARKIEWICZ *
AND

SONS, Ine.
Laidotuvių Direktoriai 

15 Trumbull Street 
New Haven, Conn. 

TeL: 5-9229

A. MIEŽIS
ALUS, DEGTINĖ, VYNAS 

2207 N. 2nd STREET, 
PHILADELPHIA, PA.

REgent 9-4156

2 psl
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kęs į šią šalį, ir susidraugavęs 
su lietuviais, svarbiausia, ve
dęs dabartinę savo žmoną Ie
vą, kuri yra sąmoninga lietu- , 
vaite, ilgametė Vienybės skai
tytoja, Juozas “sulietuvėjo,” 
išmoko savo tėvų kalbos ir 
šiandien tuo labai patenkin
tas. Dabar Juozas su mielu no
ru paskaito ir Vienybę , kuri 
pirmiau būdavo tik jo žmonos 
skaitoma..

Juozas ir Ieva WUsonai,. kaip 
sakyta, tufi gražiai įrengtą Už
eigą, kurią lanko ne tik vietos 
lietuviai, bet ir kitataučiai.
SENAS VIENYBIETIS

Čia gyvena senas, bet kūnu 
ir siela dar tvirtas vienybietis 
Jonas Novickas, kuris neseniai 
minėjo savo amžiaus 80 metų 
sukaktį. Reikia pasakyti, kad 
Jonas Novickas yra ne tik se
nas veikėjas, bet ir lietuviško
biznio pionierius. Atvykęs 1896 
metais, .Jonas Novickas, kaip 
jis pats kartą išsireiškė, tik 
septynis metus dirbęs fabrike. 
Vėliau jis laikė saliūnus ir ki
tokius biznius. Jau anais lai
kais, šio amžiaus pradžioje, 
1906 m., užsidirbęs pinigų, Jo
nas buvo nuvykęs aplankyti 
savo namiškių pasilikusių Ra- 
senių apskrityje.

Bet ir jo, kaip ir daugelio 
pirmųjų ateivių, pradžia bu
vo sunki. Anot Jono, “atvažia
vęs, pirmuosius dvejus metus 
mėsos nevalgiau”. Bet Jonas 
nugalėjo visas kliūtis. Išaugi
no tris dukteris, kurios yra iš
tekėjusios už turtingti vyrų.

Jonas savo asmeniškus rei
kalus taip susitvarkė, kad 
iš biznio galėjo pasitraukti 
prieš 20 metų. Bet jis niekad 
nėra buvęs be užsiėmimo, ne
kalbant jau apie tai, kad jis 
lanko draugijų susirinkimus, 
jų pramogas ir pats visuome
ninei veiklai vadovauja. Jonas 
Novickas jau daugiau, kaip 50 
metų skaito Vienybę ir, anot 
jo, ji jam dabar labiausiai pa
tinkanti. D. P-

GERIAUSIA

INSURANCE
REAL ESTATE
OiaWi t MKHEISW

MUI JAMAICA AVX

VMM* MMX Ir-
YlryWa 7-4TH

ir, žinoma, su geru uždarbiu 
pasitraukę iš biznio ir iš... su
rūkusio Brooklyno. P.

Ansamblio koncertą, kurį iš
pildys 75 artistai. Tai bus isto
riška diena. A. Lėpa

ĮSISTEIGĖ RAŠTO
CLEVELAND, OHIO. — Ba

landžio 6 Dirvos redaktoriaus 
Balio Gaidžiūno bute įvyko 
steigiamasis “rašto žmonių” 
(taip buvo susirinkimo kvieti
muose. pažymėta)? susirinki
mas. Jį ati
darė B.. Gaidžiūnas; (jis : taip ‘ 
pat buvo, išrinktas ir susirin
kimo, pirmininku,, o sekreto
riavo J; Rimašauskas) .

Susirinkusieji gyvose disku
sijose, kuriose aktyviai dalyva
vo beveik visi dalyviai prof. dr. 
Pr. Skardžius, A. Klimas, E. 
Skuniekas, St. Barzdukas,

ŽMONIŲ. KLUBAS c-
“Rašto klubo” seniūnu ir pa

dėjėjais išrinkti: Aurelija Ba- 
iašaitienė, Emilis Skujehiekas 
(žinomas latvių rašytojas, pui 
kiai kalbąs 1 ir rašąs lietuviš
kai) ir Viktoras Mariūnas.

■ Susirinkime kilo karštesnių 
pasikalbėjimų, kad iniciatoriai, 
toli gražu ne visus Clevelande 
gyvenančius “rašto žmones” 
sukvietė, šiaip visas susirinki
mas praėjo labai gyva ir įdo
mia nuotaika. Jautėsi lyg da
rosi kažkas panašu į “žurnalis 
tų ketvirtadienius” Lietuvoje.

Pasitarimams baigiantis, po-

pereito rudenio meninę choro 
vadovybę perėmė Vladas Bal
trušaitis, žinomas buv. Vil
niaus operos teatro solistas. 
Ta proga choras pasirinko sau 
galutiną vardą — kompozito
riaus Stasio Šimkaus. Oficia
lios to choro "krikštynos” į- 
vyks š- m. balandžio 20 dieną 
rengiamame koncerte North 
Star auditorijos salėje.

Savo krikštynų koncertui la 
bai rūpestingai ruošiasi. Los 
Angeles lietuviai matys tokią 
programą, kokių šįp1 miesto lie 
tuvių* parengimuose dar nėra 
buvę. Šimkaus vyrų ir mišrasis 
choras pasirodys su naujausio
mis dainomis, šoks balerina 
Vanda Blinkienė, o pianistė O. 

• BiržiškaitėrBarauskienė skam
bins Fr. Liszte kūrinius. Pirmą 
kartą šiame mieste lietuviai 
girdės Traviatos operos antro 
veiksmo ištrauką, kur su sce
niniais kostiumais ir grimu so
lo partijas atliks žinomoji A- 
merikos lietuvių' dainininkė 
Florencija Korsakaitė ir Vla
das Baltrušaitis. Abu daininin
kai vėliau dar duos duetų ir 
solo dainų. Po to įvyks iškil
mingos choro krikštynos. 
Krikštatėviai — prof. Mykolas 

. Biržiška ir F. Korsakaitė.
Vietos lietuvių visuomenėje 

susidomėjimas šiuo koncertu 
labai didelis. Keista ir liūdna, 
bet ryšium su šiuo koncertu 
visuomenėje atsirado net tam 
tikras “įtempimas,” kadangi 
pirmą kartą šiame mieste į- 
vyksta savotiškas “publikos 
skaldymas”. Kun. Kučingio 
vadovaujama vietos lietuvių 
katalikų parapija kažkodėl vi
są laiką buvo nedraugiškai 
nusistačiusi dėl šio nepriklau
somo choro gyvenimo. Ir kaip 
tik tą pačią dieną ruošia savo 
atskirą vakarą, kad atitrauk
tu publikos dalį ir pakenktų 
krikštynoms. Ligi tokio laips
nio yra nuėjęs kaikurių “veikė
jų” fanatizmas ir lietuviškų 

^‘kultūrinių jėgų “bendradar
biavimo” supratimas... Sąmo
ningoji. visuomenė dėl tokio 
skaldymo yra pasipiktinusi ir 
yra pasiryžusi savo gausiu at
silankymu paremti chorą ir 
tuo pačiu pagerbti didžiojo 
lietuvių kompozitoriaus Stasio 
Šimkaus šviesų atminimą.

Rėmėjas

HOTEL GRUSH
: RESTORANAS ir BARAS

ADAM GRUSH, Savininkas
![' Iš kitų miestų atvykę tautiečiai visada gali gauti J;
ų - patogius ir nebrangius kambarius. ![

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

UNION BRONZE- FOUNDRY
High Grade Bronze Castings

SAVININKAS
(Pėda nup Union Avenue)

Bridgeport, Conn.
TEL.: 3-4696

PHILADELPHIA, PA.
MALONI LIETUVIŠKA UŽEIGA

ANTHONY BALCHIUNAS. SAV. 
113 SOUTH 34th STREET 

Arti Pennsylvanijos Universiteto 

{ PETER DAV
VYNAI — LIKERIAI — ALUS

2327 Brown Street Philadelphia. Pa.

NIS

LAISVOS NUOMONĖS
DĖL DARIAUS-GIRĖNO PAMINKLO

Spaudoje pąsįodė_nemaža 
korespondencijų apie paminki 
lo Dariui ir Girėnui statymą, 

Pagal korespondentų aprašy
mus tai būtų kaž koks cemen
to gabalas 4 pėdų aukščio ir 6 
pėdų p|pčio su atatinkamais 
įrašais ir metaliniu stiebu 45 
pėdų aukščio.

Paminklo vieta parinkta 
Union Ave., School St. ir So. 3 
kryžkelė. Tai nėra jokia aikš
tė, o tik mažas trikampis kuria 
me auga kokie 6 medeliai ir 
stovi keli suoleliai. Vieta labai 
nešvari ____________________ _

Kaip matyti, vieta ir apra
šytasis paminklas nėra pa
trauklus ir impozantiškas, pa
minklas bus ne didingas, bet 
kaž koks antkampis, kaip ir' 
milionai antkapių, miesto ka
pinėse. Ar tas paminklas su
žadins jauno lietuvio jausmus 

. .aukotis dideliems darbams?
Atrodo, kad ne.^

Statydami paminklą, mes 
turėtume žinoti, kam jį stato
me, saviems ar svetimtau
čiams?

Jei mes statome, norėdami 
pasirodyti svetimiesiems, kaip 
•mes mokame gerbti savo did
vyrius, tai -jis bus visai men
kas ir nepatrauklus.

Bet jei mes jį statome sa
viesiems, tai mes įturime pa
galvoti, ar jis bus pakankamai, 
didingas ir ar sudarys įspūdį, 
keliantį didvyrių garbę.

Numatytasis statyti pamink
las ne tik kad neiššauks pasi
didžiavimo, bet jis greičiau iš
šauks nusivylimą.

Juk paminklai yra statomi

širdyje ir protuose, jų darbus 
perduoti kartų kartoms, kaip 
pavyzdį pasišventimo ir pasi
aukojimo savo taufai. Darius 
ir Girėnas turi būti gyvi mu
myse ir jaunoje kartoje. Jie 
turi skatinti jaunimą dide
liems, darbams ir žygiams. Jau 
nimas jų paminklą^ turi maty
ti ne pripuolamai, bet jis jį tu
ri turėti visur ir visada prieš 
savo akis. 5

O tokį paminklą mes galime 
tūrėti.

Neseniai susidarė grupė 
žmonių užsibrėžusių pastatyti 
ar įsigyti Lietuvių tautos na
mus New Yorke ar Brooklyne. 
Susirinkusi saujelė iniciatorių 
jau surinko virš 2,000 dolerių 
tiems namams statyti. Tai yra 
tik pradžia. Visuomenėje jau
čiamas didelis susidomėjimas 
tokiais namais, nes jau nuo 
seno apie juos kalbėta ir svajo 
ta senų j ųHietuvių, o dabar vi
somis bendromis jėgomis dir
bant būtų nesunku tokius na
mus pastatyti.

Tuose namuose turėtų rastiv 
prieglaudą pirmoje eilėje jau
nimo organizacijos, čia turėtų 
koncentruotis visas lietuviškas 
gyvenimas. Juose turėtų tilpti 
mūsų menas, architektūra, 
muzika, daina ir visa kas ke- 
lia lietuvišką dvasią ir sklei-

čia kaip tik ir būtų vieta 
Dariaus ir, Girėno paminklui. 
Kokiose formose jis čia įsilie
tų, tai čia jau būtų mūsų me- 

. n įninku uždavinys. Galėtų bū
ti specialiai įrengta salė, tų 

pagerbimui žmogaus už jo nu- didvyrių garbei, kurioj tilptų 
veiktus darbus, tautai, vals
tybei, ąr žmonijai. Jie turi by
loti kartų kartoms apie tuos 
žmones, kad jaunas kartas pa
trauktų ir uždegtų naujiems 

ir darbams. Pamink- 
būti reikšmingas ir 
žmones, kad juose iš-

las turi
veikti į
šauktų norą dirbti ir aukotis.

-Man atrodo, kad statydami 
Dariui rir Girėnui paminklą, 
turime jį statyti ne kur nors 
gatvėje, ar aikštėje, bet savo

juos liečią dokumentai, foto
grafijos, testamentas... čia su
sirinkęs jaunimas tikrai rastų 
jų dvasią ir jąją persiimtų 
deliems žygiams.
- Kol nėra vėlu komitetai 
retų sueiti į kontaktą ir
tarti, kad įdėtas pinigas neštų 
naudą lietuvių visuomenei ir 
drauge įamžintų Dariaus ir 
Girėno garbę.

di-

tu- 
ap-

L. Virbickas

f PUZINAS ’GARSINA LIETUVIO 
VARDĄ • PACIFIKO PAKRAŠTYJE

LOS ANGELES, CALIF. —
Čia vienas iš didžiausių so

cialinių klubų — Wilshire Eb- 
ell Club — buvo surengęs 6 ži- 
nomų Los Angeles dailininkų paskirta Visa centrinė parodos bos reikalus. Vargu kas 
meno parodą, kurioj savo dar
bus buvo išstatę Einar Hansen, 
Paul Puzinas, Hayden Nichols^ 
Gertrude Rogerman, Jam 
Hoowij ir Paul Maxwell. Viso 
buvo išstatatyta 32 aliejinės 
tapybos paveikslai ir 16 akva
relių.

Dail. P. Puzinas šioj paro
doj pasirodo su keturiais nau
jais darbais — “Prieplauka”, 
“žvejai”, “Gatvės muzikantas” 
ir “Po- darbo”. Penktasis pa
veikslas “Tremtinė” jau buvo 
matytas 1950 metu Los Ange
les miesto meno parodoj, už

DAIL.

kurį P. Puzinas buvo gavęs 
“Popular Award’ ir “Honar- 
able Mention”.

P. Puzino paveikslams buvo

JEI PRO SCRANTONĄ 
KADA TU

Mūsų
jama besvarstant lietuvių kal-

spaudoje nuaimanuo-

salės siena, kai tuo tarpu kitų 
dailininkų darbai buvo išdės
tyti kitose trijose sienose bei 
salės prieškambary.

Puzino paveikslai žymiai iš
siskyrė iš kitų dailininkų " tiek 
bendra išvaizda, tiek siužetu 
bei ^oloritu ir daugiausia 
kreipė į save lankytojų dėme
sį.
- Su savo paveikslais P. Puzi
nas prisistatė kaip šiaurės Eu
ropos dailinlninkas su savo 
dramatiniu temperamentu ir 
Pabaltijo koloritu. <

šioj nors.ir mažos apimties 
meno parodoj dail. P.Puzinas 
gražiai 

. meną ir 
lietuvių 
kraštyje.

reprezentavo lietuvių 
padarė gerą reklamą 
vardui Pacifiko pa-

P. D.

T. Wancevich Tavern

dar- 
nu- 

Mu- 
per-

Rrancūzijos valstybė 
Įsigijo Vyt. Kasiulio 
paveikslą “Gėlės”

Mūsų jaunas dailininkas Vy
tautas Kasiulis skinasi vis nau
jus garbės laurus.

Prancūzijos valstybė nupir
ko vieną jo guašu atliktą 
bą: “Gėlės”. Paveikslas 
pirktas Moderninio Meno 
ziejaus. Dėl to paveikslo
leidimo Valstybei už jų siūlo
mą kainą švietimo Ministeri
jos, Meno ir Literatūros Gene
ralinė Direkcija kreipėsi į V. 
Kasiulį oficialiu raštu pažy
mėdama, kad jo darbas buvo 
išrinktas Beaux Arts vyriausio
jo Jnspektoriaus Madame La
my.

Tokiu būdu Vytautas Kasiu
lis įeina į pačių rinktiniausių 
dailininkų tarpą ir bus pirmas 
lietuvis -“pakabintas” Moder
niojo Meno Muizejuje t. y. su
silaukia Valstybės .pripažinimo 
ir tampa įamžintas.

Balandžio mėnesio pabaigo
je Vytautas Kasiulis rengia 
savo aliejinių darbų parodą. 
Tai bus jau penktoji Kasiulio 
paroda 
dažnų 
bendro 
nuošė, o

Pa^yžiuje, neskaitant 
dalyvavimų įvairiose 
pobūdžio meno salio-

Tai vieta, kurią lanko ne tik 
Kearny, bet ir kitų New 
Jersey miestų lietuviai.

123 SCHUYLER AVENUE, 
KEARNY, N. J. •

KE 2-9838

SIMON’S CAFE
S. KRAUČIUNAS. Sav.
' Pirmos rūšies maistas 

DU BARAI
Šokiai penktadieniais ir 

šeštadieniais
26 ANDOVER STREET, 

LOWELL, MASS.
2-8568

1039 Brighton Beach
Brooklyn. N. Y.

Tues., Thurs 9:30\A. M. - 
6-8 P. M. Sat. 9:30 A. M.

V. Mariūnas, K. S. Karpius, J. 
Leonas, A. Balašaitienė, V. Ka
valiauskas, A. Kazlauskienė, B. 
Gaidžiūnas, A. Laikūnas, Nas- 
vytis, J. Stempužis, Ed. Karnė- 
nas, V. Braziulis ir kt. — ap
tarė ateities veikimo reikalus.

■ V . /

Daug svarsčius kaip pasiva
dinti, nutarta būti — “Rašto 
Klubu”. Per metus surengti 
apie 9 susirinkimus, kuriuose 

.turėti: pranešimą su diskusi
jomis ir skaityti originalios 
grožinės kūrybos, palydimos 
kritikiniu įvertinimu.

Artimiausioje ateityje nu
matyta surengti Vyt. Alanto 
“Pragaro pošvaisčių” literatū
rinį nagrinėjimą.

Kitą susirinkimą pas save 
užslkvietė K. S. Karpius.

Klubo įstatus parengti komi- 
sijon išrinkti: prof. dr. Pranas 
Skardžius ir Viktoras Mariū
nas.

nia Gaidžiūnienė pakvietė šau
nių vaišių. A. V-tis

Bylinėjasi
WILKES BARRE, PA— Mū- 

su korespondentas praneša, 
kad balandžio 7 d. Luzerne ap
skrities teisme pradėta nagri
nėti Lietuvių Romos Katalikų 
Susivienijimo bylą, kurioje tie
sioginiai paliečiamas to Susi
vienijimo pirmininkas Leonar
das šimutis, sekretorius Vin
cas Kvietkas, iždininkas Ka- 
rašauskas ir kiti valdybos na
riai. Bylą iškėlė katalikų susi
vienijimo 7-tas apskritis ir to 
paties susivienijimo kontrolės 
komisija. Bylos objektas apie 
19,000 dolerių. .

Teismui, atsisakius bylą pa
naikinti, tqlimesnis jos nagri
nėjimas atidėtas gegužės mė
nesiui. ,

LIBERTY FEDERAL SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION 

Philadelphia, Pa.
t35 NORTH BROAD STREET 

(Temporary Address)
New Buildins Under Constructiow 

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

* ASSETS
First Mortcare Loans.......SS.31S.834
Improvement Loans ........................  25,543
Loans on Savings Accounts .... 82^997
Federal Home Loan Bank Stock. . 175.000
Cash on Hand and in Banks .... 1,112,033 
Office Building and Equipment . . 166.668 
Parking Lot---- 1415 Race Street 22.723
Deferred Charges and Other Assets 15,791

TOTAL----39.917,587
• LIABILITIES

Advances----
Federal Home Loan Bank . . . 850.000

Loans In Process ............................ 55.431
Other Liabilities ............................ 10*311
Employees’ Retirement Reserve . . 22.077
Other Specific Reserves.................... 3,520
General Reserves . . . $295.500
Surplus.......................... 252.278 547.778

TOTAL---- $9.917.587
CHARLES S. CHELEDEN, President

VINCO VIDGINIO
' MAISTO KRAUTUVĖ

438 JEFFERSON ST.
Philadelphia, Pa.

TR. 7-6627

r

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

Įvairių rūšių negalavimai, skilvio, inkstų ir kepenų ligos, 
tulžies, pūslės visoki negalavimai, žėmas 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, nfes Tamsta man grąžinai sveikatą ir 
norą gyventi. Daug metų kentėjau kryžiaus skausmus, o ma
no nugarkaulis buvo perkreiptas, ir sunkiai tepaeidavau, 
pasiremdamas lazda. “Ptogreso Italo Americano” laikraštyje 
skaičiau Tamstos pacientų padėkčs laiškus. Pradžioje buvau 
skeptiškas, bet, to, man trukdė ilga ir varginanti kelionė. Bet 
pagaliau pas Tamstą atvykau, nes negalėjau pakelt skausmų.

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

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

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

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

ADAMS’ CAFE
RESTORANAS IR BARAS

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

<—  ——— ----——— ’
1 Naujai atidalytas lietuviškas restoranas ir tiaras

l TRAUN’S ’
I N. E. cor. 7th and DAUPHIN STREET, PHILADELPHIA, PA.
| TeL PO 5-9566 ?

r’. - ------------------- :— ........■■"-rrr- ... ...........
I

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

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

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

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

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI ,
■ ■■ n —1 ii ■—————■

JUOZAS KAVALIAUSKAS
I.ICFNSFD 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 4119 
PHILADELPHIA. PA.

Moderniika laidojimo įstaiga: dideli graži koplyčia, erdvi sali •« 
baro, pakelevingiems suteikiama nakvyni — viskas Bemokamai. 

Nelaimia valandą kreipkitės į tnfisij įstaigą, dieną ar naktį 
— mea rkadru oasirenge anteikti genanti patam avimą

L- ..................

ROOSEVELT FURNITURE COMPANY

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

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

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

15 MĖNESIŲ
JOKIOS GARANTUOS

' NEREIKIA

Laisvei švintant... (15) St. Butkus

LENKAI UŽĖMĖ VILNIŲ, BET MŪSŲ 
VĖLIAVA PLEVĖSAVO KALNE

Nusileidžianti saulutė metė 
savo spindulius į plevėsuojan
čią vėliavą. Gražiai sužėrėjo 
jos visos trys spalvos. Pirmą 
kartą pamačiau savo lietuviš
kąją trispalvę.

Sargybai lauke prie durų pa
likome vieną savanorį, o visi 
kiti suėjome į pilyje esantį 
kambarėlį. Viduj irgi šalta. 
Pečius buvo, bet malkų nėra. 
Pradėjome krėsti pilį ir griu
vėsius, ar nerasime kokių mal
kų. Po ilgų ieškojimų surado
me rąstgalį, bet neturėjome su 
kuo suskaldyti. Peiliuku prisi- 
drožėme skiedrų, pasikūrėme, 
tą rąstagalį į pečių įkišę ir vi
saip sukinėdami, svilinome. 
Svilo, bet nedegė, o vis dėlto 
atrodė šilčiau.

Jau sutemus ir nesulaukiant 
vakarienės, nuo kalno nuėjau 
į kareivines pats pavalgyti ir 
sargybai atnešti, šautuvą pa
likau pilies kambaryje. Einant 
miesto gatvėmis, dar buvo ra
mu ir lokio įudėsior nepastebė
jau. Nesutikau nei 
nei lenkų karių.

Pavalgęs paėmiau 
ąsoti su kruopomis

vokiečių,

skardini 
sargybai

nunešti. Gal buvo apie 6 vai. 
vakaro, kada išėjau iš kareivi
nių. Tuoj už vartų išėjęs, mies 
to pusėje pastebėjau triukšmą. 
Rėkavo lenkų legijonieriai, 
nuolat kartodami “dalėj, da
lėj!” (toliau, toliau). Vežikai 
ir žmonės per tiltą skubėjo pa
likti miesto centrą. Lenkų le
gijonieriai vįsus ragino grei
čiau palikti gatves. Atrodė, lyg 
ruoštus! kautynėms.

’ — Kokia čia velniava daro
si? — pagalvojau ir paskubi
nau greičiau eiti.

Praeidamas pro elektros sto
tį pastebėjau sustiprintas mies 
to milicijas sargybas, kuriąs 
saugojo stotį. Prieinu prie ža
liojo tilto. Pilna lenkų legijo
nierių. Pasistatę sunkiuosius 
kulkosvaidžius
apie juos. Vienas ūsuotas legl- 
jonierius sulaikė 
leidžia per tiltą, 
atgal.

PaMsakau, kad 
kareivis, grįžtąs
į savo sargybą Gedimino įkal
ne. Lenkas pasižiūri i mano ke 
purę' ir pamatęs Vytį, patiki 
mano žodžiais. Šiaip iš apda

ro buvau panašus į rusų karei
vį.

—Bet mums įsakyta nieko 
nepraleisti, — teisinasi lenkas.

— Bet mano pareiga būtinai 
į Gedimino kalną nueiti, —at
sakau.— Tamsta kareivis ir aš 
kareivis.. Mes vienas kitą su
prantame.

— Palaukite, — paprašo len
kas, — ir nubėga pas savo ka
rininką paklausti. Netrukus 
ateina su karininku, šis pasi
žiūri į mano kepurės Vytį ir 
praleidžia toliau eitL 
tebi:

— Elektros stotyje 
sų kariuomenė. Tegul
nieko nedaro. Jeigu palies, tai 
duosime!

Mat, stotis buvo netoli tilto. 
Pastebėję ginkluotą miesto mi 
liciją, lenkai pagalvojo, kad 
ten stovi lietuvių kareiviai.

Kiti kariai nebetrukdė* per 
tiltą eiti. Perėjęs tiltą, atsidū
riau tuščiame ir tamsiame, lyg 
b’m’rvsiame, mieste. Namų 
langai tamsūs, kai kure lan
ginėmis uždaryti. Gatvės irgi 
tamsios, jokio žmogaus nema
tyti. Tik retkarčiais susitikda-

stovi jū-
ji mums

krapštlnėjasi

mane ir ne- 
Liepia grįžti

esu Lietuvos 
su vakariene

ginčys nuoširdumą lietuvio — 
tėvo, norinčio savo vaikui į- 
diegti meilę mūsų senai gar
bingai kalbai, padėti vaikui 
išmokti dvi ar tris kalbas.

Bet visas reikalas sunkiai 
sukasi parpijinėse mokyklose, 
nes tik ten įmanoma rasti vie-' 
tos ir laiko. Arčiau pažįstantys 
sąlygas, klebonų užsipyrimą, 
parapijinių mokyklų vienuoles 
— mokytojas, lengvai supran
ta, kad kažin kur, aukštai ir 
tvirtai įsakymas, kuris 
ir tėvų komitetus ir klebonus 
patvarko pagal tą aukštųjų 
valdovų įstatymą... Valdovų J- 
statymas* didesnis už nuoširdų 
tėvų troškimą. •

Labai paprastai liętuvių kal
bos mokymą išsprendė Lietu
vių Tautinės Bažnyčios para
pija Scrantone. Jos klebonas, 
kun. M. Valadka, bažnyčios 
komiteto padedamas, suorga
nizavo popietinę lietuvių kal

ybos mokyklą, kur du kartu į 
°" savaitę susirenka arti 40 mo

kinių, — pipiriukų antro, tre
čio skyriaus, jau trečiosios kar 
tos lietuvių Amerikoje, kurių 
ir tėvai ne visada kalba lietu
viškai. Net mišrių šeimų vai
kai lanko tą mokyklą ir daro 
gražią pažangą.
REIKALAS SPREN
DĖSI SAVAIME

Lietuvių Tautinėje 
j e Scrantone, kaip 
•tautinėse parapijose 
maldos ir pamokslai
tik lietuviu- kalba. Prie para
pijos yra visa eilė draugijų, 
rateliai choras. Chore gieda

parūpi j o 
ir kitose 
visos pa- 
atliekami

čia gimę augę jaunuoliai, ku
riuos matydami jų mažesnieji 
broliai, -seserys panoro įstoti į 
chorą. Bet jiems pasakyta pa
ties klebono Valadkos: “Kaip 
jūs giedosite choruose lietuviš
kai, jeigu jūs lietuvių kalbos 
nemokate”.

Tai reik mokytis. Ir taip su
sirinko gražus būrys mažų vai 
kūčių. Klebono aprūpinti lietu 
viškais vadovėliais, atkakliai 
mokėsi lietuviškai, nes ir baž- 
čioje nuo pirmojo žodžio, “Iš
girsk mane, Viešpatie” iki pa
skutinio Amen skamba lietu
viškai.

Natūralūs, gyvas reikalas 
mielai pririšo vaikučius prie 
mokyklos suolo, xo lietuviška, 
jokių Irlandijos ar Vatikano 
įsakymų nevaržoma, nepri
klausoma Tautinės Bažnyčios 
parapija nori ir gali mokytis 
lietuviškai...
ĮDOMI BANYČIOS 
ISTORIJA

Tai ilįa ir nuostabi istorija, 
jeigu norėtum papasakoti, 
nors ir rupiais bruožais Scran
tono tautinės bažnyčios isto- 
ją, bet šiuo kartu tebus pažy
mėta, kad bemoksliai anglia
kasiai, iš Lietuvos lūšnelių at
keliavę vyrai, moterys prieš 
penkias dešimtis metų neišsi
gando airių vyskupų, prelatų, 
kurie norėjo savo naudai užsi
rašyti žemę, kapus, bažnyčią, 
kleboniją, bet stojo į teismą, 
grūmėsi su suktais liudijan
čiais vyskupo liudininkais, kol 
apgynė savo nuosavybę. Ir po 
ilgų kovų ir daug pinigo, triū
so 
kūr
ra piją, kurios altoriai ir mūrai 
ir žemė yra visos parapijos 
nuosavybė ir valia.

Dera pažymėti, kad daug pa
ramos lietuvių Tautinė Baž
nyčia patyrė iš lenkų tautinės 
bažnyčios, kuri Scrantone tu
ri didelę bendruomenę, kunigų 
seminariją, vyskupą Franciš- 
kų Hodurą ir kitus aukštus 
dignitorius. Tačiau be pačių 
lietuvių, kurie sudarė darnią 
tautinės bažnyčios bendruome 
nę, vargu ar būtų isikūrusi 
puošni ir turtinga* parapija, 
ant gražaus kalno * dominuo
janti visam lietuvių- apgyven
tam Providence rajonui.

Scrantono lietuvių Tautinės 
Bažnyčios parapija, is'kelioli
kos -Tautinės Bažnyčios para
pijų JAV, bene.bus pirmoji, ku
ri neturi skolų, įsipareigojimų 
vyskupijoms, kurie užgula pri
klausomas katalikų parapijas. 
NEPASTEBĖTA KNYGA

1949-metų pabaigoje pasiro
dė turininga ir puošniai išleis
ta knyga Lietuvių Katalikų 
Tautinė Bažnyčia, Scrantono 
Parapija. Tai buvo išsamiai 
parašyta Scrantono Taut. Baž
nyčios istorija, bažnyčios sie
kimai, uždaviniai. Tai buvo ne
tik Scrantono Taut. Bažnyčios 
istorija, bet ir garbinga, Scran 

> tono lietuvių kovų dėl religi-

aštavusių grumtynių... į-
Tautinės Bažnyčios pa-

GYDYMAS BE VAISTU IR OPERACIJŲ

ALBERT SCOLNICK
CHIROPRACTOR 
Ave.

5 P.M.
5 P.M.

NIGHTINGALE 8-1500

385 Parksidę Avenue
Brooklyn. N. Y.

MonC-. Wed. 8 Fri. 
1-4 P. M. 7-9 P. M.

INgersoll 2-8490

įvairaus

knygos

VILIAUS BRAIŽVILIAUS
’ ! ! KALORIJOS IR DOLERIAI ! ’.

. . t, . . j- jau išėjo iš spaudos J •
Pastarojo literatūros sezono metu skaitytojas sotinosi puikiais 

žanro kuriniais veltui "žvalgydamasis

- LINKSMO ŽANRO KNYGOS
Leidykla PATRIA džiaugiasi galinti pranešti lietuviškosios

skaitytojams, kad vėl atnaujindama savo veiklą šį kartą J. A. Valstybėse, 
šiomis dienomis pateikia skaitytojui

pirmą J. A, V. išteistą ir savoje spaastavejv-spausdintą knygą 
kurios šiandien

KIEKVIENAS SKAITYTOJAS LAUKIA
ŠI KNYGA

Vieniems — lyg kava su krupniku po skanių ir sočių pietų 
Antriems — lyg klumpakojis po veikėjų prakalbų 
Tretiems—lyg pavasario piknikas po 
Kaikam gi — lyg raugintas agurkas su 
ir t. t.__ir t. t. . . ir t. t. __
ŠIĄ KNYGĄ JAU DABAR GALIMA

žiemos subuvimų 
pipirais po ajskrymo ir

UŽSISAKYTI

' Post Office Box 1291
STAMFORD, CONNECTICUT

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

KELIAUSI...
nes laisvės istorija. Ta. istori
nį a gana būdinga kelių dešini'’ 
tų metų lietuvių__gyvenimui,
Amerikoje.

Maža reklama, brangus iš
leidimas, aprėžtas skaičius ne
leido knygai plačiau pasklisti 
po lietuviškas kolonijas ir pa
saulyje, tačiau būtų tikslu ir 
naudinga išleisti pigesnę, gal 
kiek sutrumpintą Scrantono 
Taut. Bažnyčios istoriją, kuri__
daug ką pasakytų lietuvio šir
džiai ir plačiau parodytų, kaip 
lietuvis mokėjo iškovoti ir re
liginę nepriklausomybę, kai 
to nebuvo jo tėvų žemėje. Mi
nėtos knygos išleidimą ir su- 
redagavimą atliko Kun. M. 
Valadka, kelių religinių knygų 
autorius, mišių ir maldų ver
tėjas i lietuvių kalbą ir dide
lės knygos “Ar Romos popie
žius neklaidingas” autorius.
NUOŠIRDUS PATRIOTAS 
IR DVASIŠKIS

Senesnės kartos lietuviai A- 
merikoje -dažnai girdėdavo 
kun. M. Valadkos vardą, kaip 
aktyvų lietiMškų organizacijų 

'veikėją, ypač SLA vykdomuo
se organuose, suvažiavimuose, 
Nemažai straipsnių yra rašęs 
lietuviškoje periodikoje.

Bet vėlesniais laikais Kun. 
Valadka daugiausia atsidėjo 
parapijos ugdymui, dvasinin
ko misijai, tačiau, niekad ne
atitolęs nuo lietuviško visuo- ♦ 
meninio, kultūrinio gyvenimo, - 
ypač daug- padėjo tremti
niams, išgirdęs ne vieno^pa^ ■ 
galbos šauksmą. Daug pakietų, 
sutarčių tremtiniams parūpi
no kun. Valadka. Tarp dauge
lio minėtinas 1,000 dolerių in
validumo užstatas Juozepinai 
Būgienei, didžiojo * kalbininko 
prof. Kazio Būgos našlei, kuri 
atkeliavo iš tremties į Scran- 
toną ir įsikūrė.

Kartais dėl kokios .prakalbė- 
lės ar kiauro skatiko garsiai 
alsuojamą, gi kun. Valadkos 
veiklai tektų daug rašyti, ta
čiau tai būtų netaiklu kuklu
mui, kurį Kun. Valadka visa
da pabrėžia.

Jau minėtoje knygoje viena
me straipsnyje sakoma: “Jei 
pro^Scrantoną kada*.tu keliau
si, įeik į Tautinės Bažnyčios 
vidų: išgirsi tėvų kalba “Pri
eisiu prie Tavo Altoriaus, Vieš
patie,” išgirsi kunigo Straz
delio giesmę, Pulkim ant 
kelių. Erdvioj bažnyčioj išgir
si Tautinės Bažnyčios kunigo 
jausmingus pamokslus, pama
tysi šimtus Lietuvos vaikų, po 
Amerikos ir Lietuvos vėliavo
mis sukaupta malda besimel
džiančius: “Išklausyk mūsų 
maldas, Viešpatie.

Nepajudinamai įmūryta am
žina lietuvio laisvė, teisė, mei
lė, kuri iš amžiaitš į amžius 
Lietuva ir jos vaikus, lygiai 
Tėvynėje, lygiai visame pasau
lyje, veda ir ves šviesos ir tie
sos keliais”.

Jei pro Scrantoną tu keliau
si... A. Alekna

vau lenkų legijonierių pa trūk
lius. Jie jau iš tolo šaukdavo:

— Lietuvos kareivis!— atsa
kydavau.

— Greičiau, tik greičiau! — 
pasakydavo, bet artyn tikrinti 
neidavo. . ' “ ,

t i, ,

Nejauku buvo vienam eiti 
per svetimųjų užimtą tamsų 
miestą. Be to, dar be jokio 
ginklo. Priėjęs katedrą, men
koj šviesoj pastebėjau kažką, 
lyg krūmus. Dievaž, nueinant 
tų “krūmų” nebuvo. Vis dėlto 
einu tiesiog prieš' krūmus.- Štai 
ga “krūmai” lenkiškai sušun
ka: “toliau, toliau į šoną!” Ge
riau įsižiūrėjęs pastebėjau len
kų legijonierių kavaleriją, ku
ri nejudėdama stovėjo netoli 
katedros. Visi pasiruošę sėdė
jo ant arklių.

Iki kalno atbėgau sušilęs, 
nes skubėjau eiti. Kalne esą 
mūsų vyrai matė tą judėsi, bet 
nesuprato, kas ten dedasi. 
Jiems paaiškinau, ką kelyje 
mačiau.

Naktį išgirdome mieste šau- 
dymasl. Lenkai puolė bolševi
kų štabą ir raudonuosius nu
ginklavo. Keletas raudonųjų, 
nenorėlusių lenkams pasiduo-

irgi budčiome, 
žinojome, ka lenkai 
Buvome pasiryžę gintis iki pa
skutinio šūvio. Tačiau lietu
vių nelietė.

oę v* 

o’A’vn’ą.

Lenkai užėmė Vilnių, bet jo 
kalno bokšte <plėvėsavo Lietu
vos vėliava...

Ryte pas mus atėjo pora 
jaunų lenkų legijonierių. Jau 
toliau nuo pilies’ juos pasiti
kau. Lenkai gyrė lietuvišką vė
liavą, kad ji graži, ir čia pat 
pastebėjo, kad greta lietuviš
kosios reikėtų pakabinti ir len
kišką. Nežinau, ar jie patys 
atėjo, ar jų vadovybė atsiuntė 
pasižvalgyti. Tačiau mūsų jė
gų kalne negalėjo pamatyti, 
nes visi kiti buvo pilies kam
baryje.

Lenkai taip pat pasigyrė, 
kad naktį nuginklavę bolševi
kų ginkluotąsias pajėgas. Vil
niuje ir paėmę laimingai J U 
iždą su 3,000,000 rublių. Ar tai 
buvo tiesa, neteko patirti.

Sargybos viršininkas karo 
vald. J. Nistelis nuėjo į mies
tą pusryčių pavalgyti. Žadėjo 
greit ateiti, ir tuomet mes po 
du galėsime nueiti į kareit?- 
nes pusryčių. Kai nuėjo, taip, 
ir nebesulaukėme Jo.

Pasilikus be viršininko, pir
miausia ta proga pasinaudojo 
mūsų Mikas, didelis šaudymo 
mėgėjas. Būdamas apačioje 
F’rd^iu, k*cl nilies b^kVo vir- 
šū^z?e n''ę’:o“’rdo ir '»^t- 
ns šuM«. Užbč^u į viršų it pra 
dedu Miką barti. •

— Kad lenkai į mane šaudo. 
Pro ausis’ prazvimbėė kulka.

Taigi ir aš iššoviau įjuos. Va, 
ten jie matyti, — teisinosi Mi
kas.

į komendatūrą, gavo 
uždavinį ir nebegalėjo 

pas mus. Sargybos pa- 
sulaukėme tik vakare,

manęs pora 
prašo:
nemokame

kitų

šau-

Paliepiau iš bokšto nulipti. 
Kas pirmas iššovė: Mikas ar 
lenkai — taip ir liko neaišku. 
Mikas šaudydavo, kur tik pro
gą rasdavo, ir vėliau Iš jo išė
jo taiklus šaulys. Iš karinio 
šautuvo pataikydavo į toli bė
gantį zuikį.

Priėjo prie 
sargybinių ir

— Mes dar
dyti. Parodyk kaip taikyti ir 
leisk nors vieną šūvį iššauti.

Pagalvojau valandžiukę kas 
daryti. Vis- tiek pora šūvių jau 
Iššauta kalne. Pora ar ketver
tą — blogiau nebebus, nusive- 
džiau į griuvėsius, kad kulka į 
miestą nenulėktų ir ne taip 
skardžiai šūvis aidėtų. Paro
džiau'kaip taikyti ir išauti. Po 
vieną šūvį iššovė. Jautėsi lai
mingi, lyg kažin ką brangaus 
būtų gavę.

, < — Dabar jau mokėsime šau
ti ir nebebijošime priešą susi
tikti, — patenkinti šnekėjo ir 
džiaugėsi.

Į kalną atėjo karininkas A. 
Jakštas.

— Kuris čia jūcu e^ate se
nesnis kareivis? — k’iu'ia.

— Aš! — atsiliepiau.
— Gerai’ Tamsta- liksi sar

gybos viršininku it neleisk 
sargybiniams ' šaudyti. Len
kų legijonieriai atėjo su skun-

du, kad jūs šaudote, — gavau 
jo įsakymą.

J. Nistelis, po pusryčių už
sukęs 
naują 
grįžti 
mainą
jau sutemus. Tuomet ir paval
gėme. Ar dieną ką valgėme — 
jau nebepamenu. Buvome jau 
įpratę visą dieną sargybose iš
būti nevalgę. Ir nevalgę nė vie 
nas savanoris nesiskųsdavome 
ir nemurmėdavome.

— Ką padarysi, kad dabar 
Lietuva dar nieko neturi. Pa-» 
alkime, pakentėkime! Kada 
nors prasigyvens Lietuva, ir 
tuomet geriau pavalgysime, — 
dažnai pratardavo ano meto 
savanoriai, kaimo vyrukai.

Kai kas dar Nepriklausomo
je Lietuvoje mums primesda
vo, kad ano meto savanoriai 
buvę be drausmės, o kiti ma
ne piktai yra pakritikavę, kad 
savo atsiminimuose neslepiu 
ano meto nedrausmingumo. 
Girdi, žemini savanorių kil
nius žygius. Taip? Drausmės 
neturėjome, bet turėjome gerą 
valią. 
Taigi 
buklą.

kuri atstojo drausmę.
gera valia padarė ste-
Laimėjo frontuose ko-

15 nloVn buvo at''t',^!u'i
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KAI BROOKLYNIEčIAI PASITRAUKIA Iš BIZNIO

Kas iš brooklyniečių nežino 
Prano ir Onos Simaičių, ilgus 
metus turėjusių didele siuvėjų 
dirbtuvę .Brooklyne?'/ Bet štai 
pneš trejetą metų Simaičiai 
pardavė savo dirbtuvę, gyve
namąjį namą Flushing, L.. I. ir 
išsikraustė gyventi į Connec
ticut valstybę, kur netoli Man- 
chesterio jie nusipirko 10 akrų 
žemės ir pasistatė tokį gyve
namąjį namą, kokio savo mo- 
derniškumu ir patogumais sun 
ku būtų rasti ir mieste.

Siame paveiksle matomas 
Simaičių namas ir garažas. 
Bet reikėtų pamatyti namo vi
dų... Neveltui The Hartford 
Courant, aprašydamas šią Si-

WILL1AM ‘ VALAlfiš"
Visokeriopas automobilių taisymas
730-2 E. Moyamensing Avt

1 Philadelphia, Pa.
- s Tel. Howard 8-0596

maičių rezidentą, įdėjo - net 
tris jos vaizdus: vieną iš lau
ko ir du iš vidaus.

Be rezidencijos, Simaičiai 
dar ’turi pasistatę, grynai ko
merciniais tikslais, didelį mū
rinį namą Manchester,. Conn., 
kur jiems mokamos aukštos 
nuomos.

Gyvenamasis Simaičių na
mas, kaip šiame paveiksle ma
tyti, yra pastatytas ant aukšto 
kalno su nepaprastai gražiu 
reginiu.

Amerikoje sulietuvėjo
BAYONNE, N. J. — Mūsų 

mieste, 22 E. 19th St., turi gra
žią užeigą Juozas ir Ieva WH- 
sonąi. Juozas yra gimęs Ško
tijoje ir prieš 26 metus atvy
kęs į šią šalį. Bet, paties Juo
zo žodžiais, jis Škotijoje ne
kalbėjęs lietuviškai. Tik atvy-

Reikią pasakyti, kad Simai
čiai, palikę savo draugus 
Brooklyne nenuobodžiauja. Pir 
miausia, čia pat, Manchester, 
Conn., gyvena Simaičių sūnus 
su žmona ir dviem gražiom 
mergytėm. Be to, šioje apylin
kėje, visados buvo daug lietu
vių ūkininkų, auginančių ta
baką. Be to, jie čia turi ne tik 
gražios girios, Lietuvą prime
nančių beržų, bet ir -dirbamos 
žemės. Ona turi pilnas rankas 
darbo viduje, o Pranąs-be savo 
mėgiamojo medžioklės sporto, 
dar yra neblogas daržininkas. 
Nenuostabu, kad savo svečius 
Simaičiai gali pavaišinti jų pa
čių užaugintomis daržovėmis, 
ir vaisiais. O Šimaičiai — kas 
to nežino — juk yra nepapras
tai malonūs ir vaišingi žmo
nės. 
a

žoodžiu, taip gyvena Pranas 
ir Ona Šimaičiai, išmintingai

Stasio Šimkaus vardo choras “krikštijasi”
LOS ANGELES, CALIF. — 

Prieš pustrečių metų susiorga
nizavo Los Angeles lietuvių 
choras, kuriam ligšiol pirmi
ninkavo Dainininkų Klubo pir 
mininkas Kazys Barauskas. 
Chorui pradžioje vadovavo 
muz. A. Kučiūnas (dabar Chi- 
cagoje), vėliau muz. J. Ąžuo
laitis. šiam pasitraukus, nuo

Ruošiasi vakarui
BINGHAMTON, N. Y.— SLA 

50 kuopa įvykusiame susirin
kime išrinko į SLA Seimą šiuos 
delegatus J. M. Bučinskas, A. 
Lėpa, P. B. Balčikonis, M. Pun- 
dienė, A. Maldeikienė.

1952 metams kuopos valdy
bos sąstatas: pirm. J. Morkū
nas, vicepirm. A. Lėpa, užrašų 
rašt. G. Kulokas, finan. rašt. 
J. M. Bučinskas, iždininkas P. 
B. Balčikonis, iždo globėjas A. 
Juškus ir Al. Kaminskas, dak
taras kvot. dr. J. J. Breivis.

BALF 51 skyrius ruošia ge
gužės 3 d. vaidinimą — vaka
rą, kuriame pasirodys lietuvių 
artistų grupė iš Rochester, N. 
Y. Vakąras įvyks Lietuvių sa
lėje 315 Clinton St., Bingham
ton, N. Y. Nepraleiskite progos 
atsilankyti ir pamatyti gražų 
vaidinimą ir sykiu paremti 
vargstančius mūsų brolius 
tremtyje.

Balandžio 19 dieną daug 
binbhamtoniečių važiuoja į 
Wilkes Barre, Pa., į Dainavos

• .........-... — 1 ' ............

John Baltaduonis
FRANKFORD AVENUE

CAFE
1700 Frankford Ave., 

PHILADELPHIA, PA.

QUALITY MARKET
VICTOR ABECUNAS, Sav.

’ 356 PARK STREET,
NEW BRITAIN, CONN. ;

DR. M. J. COLNEY 
148 Grand Street 

WATERBURY, CONN.
Telefonas _3~4747 

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

KARLONAS
Funeral Home

Lietuviams tarnauja dau
giau, kaip 20 metų.

280 CHESNUT STREET, 
NEW BRITAIN, CONN.

Tel. 9-1181

LIETUVIŠKA
UŽEIGA

J. GUTAUSKAS, Sav.
Įvairūs gėrimai, pirmos 

rūšies virtuvė 
201-208 E. Chapel Street 

New Haven, Conn.

j ANTHONY MARTIN'
RESTORANAS Ir BARAS 

3759 N. 7th STREET, 
PHILADELPHIA, PA.

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

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

Philadelphia, Pa.
— j

J. MARKIEWICZ *
AND

SONS, Ine.
Laidotuvių Direktoriai 

15 Trumbull Street 
New Haven, Conn. 

TeL: 5-9229

A. MIEŽIS
ALUS, DEGTINĖ, VYNAS 

2207 N. 2nd STREET, 
PHILADELPHIA, PA.

REgent 9-4156
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kęs į šią šalį, ir susidraugavęs 
su lietuviais, svarbiausia, ve
dęs dabartinę savo žmoną Ie
vą, kuri yra sąmoninga lietu- , 
vaite, ilgametė Vienybės skai
tytoja, Juozas “sulietuvėjo,” 
išmoko savo tėvų kalbos ir 
šiandien tuo labai patenkin
tas. Dabar Juozas su mielu no
ru paskaito ir Vienybę , kuri 
pirmiau būdavo tik jo žmonos 
skaitoma..

Juozas ir Ieva WUsonai,. kaip 
sakyta, tufi gražiai įrengtą Už
eigą, kurią lanko ne tik vietos 
lietuviai, bet ir kitataučiai.
SENAS VIENYBIETIS

Čia gyvena senas, bet kūnu 
ir siela dar tvirtas vienybietis 
Jonas Novickas, kuris neseniai 
minėjo savo amžiaus 80 metų 
sukaktį. Reikia pasakyti, kad 
Jonas Novickas yra ne tik se
nas veikėjas, bet ir lietuviško
biznio pionierius. Atvykęs 1896 
metais, .Jonas Novickas, kaip 
jis pats kartą išsireiškė, tik 
septynis metus dirbęs fabrike. 
Vėliau jis laikė saliūnus ir ki
tokius biznius. Jau anais lai
kais, šio amžiaus pradžioje, 
1906 m., užsidirbęs pinigų, Jo
nas buvo nuvykęs aplankyti 
savo namiškių pasilikusių Ra- 
senių apskrityje.

Bet ir jo, kaip ir daugelio 
pirmųjų ateivių, pradžia bu
vo sunki. Anot Jono, “atvažia
vęs, pirmuosius dvejus metus 
mėsos nevalgiau”. Bet Jonas 
nugalėjo visas kliūtis. Išaugi
no tris dukteris, kurios yra iš
tekėjusios už turtingti vyrų.

Jonas savo asmeniškus rei
kalus taip susitvarkė, kad 
iš biznio galėjo pasitraukti 
prieš 20 metų. Bet jis niekad 
nėra buvęs be užsiėmimo, ne
kalbant jau apie tai, kad jis 
lanko draugijų susirinkimus, 
jų pramogas ir pats visuome
ninei veiklai vadovauja. Jonas 
Novickas jau daugiau, kaip 50 
metų skaito Vienybę ir, anot 
jo, ji jam dabar labiausiai pa
tinkanti. D. P-

GERIAUSIA

INSURANCE
REAL ESTATE
OiaWi t MKHEISW

MUI JAMAICA AVX

VMM* MMX Ir-
YlryWa 7-4TH

ir, žinoma, su geru uždarbiu 
pasitraukę iš biznio ir iš... su
rūkusio Brooklyno. P.

Ansamblio koncertą, kurį iš
pildys 75 artistai. Tai bus isto
riška diena. A. Lėpa

ĮSISTEIGĖ RAŠTO
CLEVELAND, OHIO. — Ba

landžio 6 Dirvos redaktoriaus 
Balio Gaidžiūno bute įvyko 
steigiamasis “rašto žmonių” 
(taip buvo susirinkimo kvieti
muose. pažymėta)? susirinki
mas. Jį ati
darė B.. Gaidžiūnas; (jis : taip ‘ 
pat buvo, išrinktas ir susirin
kimo, pirmininku,, o sekreto
riavo J; Rimašauskas) .

Susirinkusieji gyvose disku
sijose, kuriose aktyviai dalyva
vo beveik visi dalyviai prof. dr. 
Pr. Skardžius, A. Klimas, E. 
Skuniekas, St. Barzdukas,

ŽMONIŲ. KLUBAS c-
“Rašto klubo” seniūnu ir pa

dėjėjais išrinkti: Aurelija Ba- 
iašaitienė, Emilis Skujehiekas 
(žinomas latvių rašytojas, pui 
kiai kalbąs 1 ir rašąs lietuviš
kai) ir Viktoras Mariūnas.

■ Susirinkime kilo karštesnių 
pasikalbėjimų, kad iniciatoriai, 
toli gražu ne visus Clevelande 
gyvenančius “rašto žmones” 
sukvietė, šiaip visas susirinki
mas praėjo labai gyva ir įdo
mia nuotaika. Jautėsi lyg da
rosi kažkas panašu į “žurnalis 
tų ketvirtadienius” Lietuvoje.

Pasitarimams baigiantis, po-

pereito rudenio meninę choro 
vadovybę perėmė Vladas Bal
trušaitis, žinomas buv. Vil
niaus operos teatro solistas. 
Ta proga choras pasirinko sau 
galutiną vardą — kompozito
riaus Stasio Šimkaus. Oficia
lios to choro "krikštynos” į- 
vyks š- m. balandžio 20 dieną 
rengiamame koncerte North 
Star auditorijos salėje.

Savo krikštynų koncertui la 
bai rūpestingai ruošiasi. Los 
Angeles lietuviai matys tokią 
programą, kokių šįp1 miesto lie 
tuvių* parengimuose dar nėra 
buvę. Šimkaus vyrų ir mišrasis 
choras pasirodys su naujausio
mis dainomis, šoks balerina 
Vanda Blinkienė, o pianistė O. 

• BiržiškaitėrBarauskienė skam
bins Fr. Liszte kūrinius. Pirmą 
kartą šiame mieste lietuviai 
girdės Traviatos operos antro 
veiksmo ištrauką, kur su sce
niniais kostiumais ir grimu so
lo partijas atliks žinomoji A- 
merikos lietuvių' dainininkė 
Florencija Korsakaitė ir Vla
das Baltrušaitis. Abu daininin
kai vėliau dar duos duetų ir 
solo dainų. Po to įvyks iškil
mingos choro krikštynos. 
Krikštatėviai — prof. Mykolas 

. Biržiška ir F. Korsakaitė.
Vietos lietuvių visuomenėje 

susidomėjimas šiuo koncertu 
labai didelis. Keista ir liūdna, 
bet ryšium su šiuo koncertu 
visuomenėje atsirado net tam 
tikras “įtempimas,” kadangi 
pirmą kartą šiame mieste į- 
vyksta savotiškas “publikos 
skaldymas”. Kun. Kučingio 
vadovaujama vietos lietuvių 
katalikų parapija kažkodėl vi
są laiką buvo nedraugiškai 
nusistačiusi dėl šio nepriklau
somo choro gyvenimo. Ir kaip 
tik tą pačią dieną ruošia savo 
atskirą vakarą, kad atitrauk
tu publikos dalį ir pakenktų 
krikštynoms. Ligi tokio laips
nio yra nuėjęs kaikurių “veikė
jų” fanatizmas ir lietuviškų 

^‘kultūrinių jėgų “bendradar
biavimo” supratimas... Sąmo
ningoji. visuomenė dėl tokio 
skaldymo yra pasipiktinusi ir 
yra pasiryžusi savo gausiu at
silankymu paremti chorą ir 
tuo pačiu pagerbti didžiojo 
lietuvių kompozitoriaus Stasio 
Šimkaus šviesų atminimą.

Rėmėjas

HOTEL GRUSH
: RESTORANAS ir BARAS

ADAM GRUSH, Savininkas
![' Iš kitų miestų atvykę tautiečiai visada gali gauti J;
ų - patogius ir nebrangius kambarius. ![

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

UNION BRONZE- FOUNDRY
High Grade Bronze Castings

SAVININKAS
(Pėda nup Union Avenue)

Bridgeport, Conn.
TEL.: 3-4696

PHILADELPHIA, PA.
MALONI LIETUVIŠKA UŽEIGA

ANTHONY BALCHIUNAS. SAV. 
113 SOUTH 34th STREET 

Arti Pennsylvanijos Universiteto 

{ PETER DAV
VYNAI — LIKERIAI — ALUS

2327 Brown Street Philadelphia. Pa.

NIS

LAISVOS NUOMONĖS
DĖL DARIAUS-GIRĖNO PAMINKLO

Spaudoje pąsįodė_nemaža 
korespondencijų apie paminki 
lo Dariui ir Girėnui statymą, 

Pagal korespondentų aprašy
mus tai būtų kaž koks cemen
to gabalas 4 pėdų aukščio ir 6 
pėdų p|pčio su atatinkamais 
įrašais ir metaliniu stiebu 45 
pėdų aukščio.

Paminklo vieta parinkta 
Union Ave., School St. ir So. 3 
kryžkelė. Tai nėra jokia aikš
tė, o tik mažas trikampis kuria 
me auga kokie 6 medeliai ir 
stovi keli suoleliai. Vieta labai 
nešvari ____________________ _

Kaip matyti, vieta ir apra
šytasis paminklas nėra pa
trauklus ir impozantiškas, pa
minklas bus ne didingas, bet 
kaž koks antkampis, kaip ir' 
milionai antkapių, miesto ka
pinėse. Ar tas paminklas su
žadins jauno lietuvio jausmus 

. .aukotis dideliems darbams?
Atrodo, kad ne.^

Statydami paminklą, mes 
turėtume žinoti, kam jį stato
me, saviems ar svetimtau
čiams?

Jei mes statome, norėdami 
pasirodyti svetimiesiems, kaip 
•mes mokame gerbti savo did
vyrius, tai -jis bus visai men
kas ir nepatrauklus.

Bet jei mes jį statome sa
viesiems, tai mes įturime pa
galvoti, ar jis bus pakankamai, 
didingas ir ar sudarys įspūdį, 
keliantį didvyrių garbę.

Numatytasis statyti pamink
las ne tik kad neiššauks pasi
didžiavimo, bet jis greičiau iš
šauks nusivylimą.

Juk paminklai yra statomi

širdyje ir protuose, jų darbus 
perduoti kartų kartoms, kaip 
pavyzdį pasišventimo ir pasi
aukojimo savo taufai. Darius 
ir Girėnas turi būti gyvi mu
myse ir jaunoje kartoje. Jie 
turi skatinti jaunimą dide
liems, darbams ir žygiams. Jau 
nimas jų paminklą^ turi maty
ti ne pripuolamai, bet jis jį tu
ri turėti visur ir visada prieš 
savo akis. 5

O tokį paminklą mes galime 
tūrėti.

Neseniai susidarė grupė 
žmonių užsibrėžusių pastatyti 
ar įsigyti Lietuvių tautos na
mus New Yorke ar Brooklyne. 
Susirinkusi saujelė iniciatorių 
jau surinko virš 2,000 dolerių 
tiems namams statyti. Tai yra 
tik pradžia. Visuomenėje jau
čiamas didelis susidomėjimas 
tokiais namais, nes jau nuo 
seno apie juos kalbėta ir svajo 
ta senų j ųHietuvių, o dabar vi
somis bendromis jėgomis dir
bant būtų nesunku tokius na
mus pastatyti.

Tuose namuose turėtų rastiv 
prieglaudą pirmoje eilėje jau
nimo organizacijos, čia turėtų 
koncentruotis visas lietuviškas 
gyvenimas. Juose turėtų tilpti 
mūsų menas, architektūra, 
muzika, daina ir visa kas ke- 
lia lietuvišką dvasią ir sklei-

čia kaip tik ir būtų vieta 
Dariaus ir, Girėno paminklui. 
Kokiose formose jis čia įsilie
tų, tai čia jau būtų mūsų me- 

. n įninku uždavinys. Galėtų bū
ti specialiai įrengta salė, tų 

pagerbimui žmogaus už jo nu- didvyrių garbei, kurioj tilptų 
veiktus darbus, tautai, vals
tybei, ąr žmonijai. Jie turi by
loti kartų kartoms apie tuos 
žmones, kad jaunas kartas pa
trauktų ir uždegtų naujiems 

ir darbams. Pamink- 
būti reikšmingas ir 
žmones, kad juose iš-

las turi
veikti į
šauktų norą dirbti ir aukotis.

-Man atrodo, kad statydami 
Dariui rir Girėnui paminklą, 
turime jį statyti ne kur nors 
gatvėje, ar aikštėje, bet savo

juos liečią dokumentai, foto
grafijos, testamentas... čia su
sirinkęs jaunimas tikrai rastų 
jų dvasią ir jąją persiimtų 
deliems žygiams.
- Kol nėra vėlu komitetai 
retų sueiti į kontaktą ir
tarti, kad įdėtas pinigas neštų 
naudą lietuvių visuomenei ir 
drauge įamžintų Dariaus ir 
Girėno garbę.

di-

tu- 
ap-

L. Virbickas

f PUZINAS ’GARSINA LIETUVIO 
VARDĄ • PACIFIKO PAKRAŠTYJE

LOS ANGELES, CALIF. —
Čia vienas iš didžiausių so

cialinių klubų — Wilshire Eb- 
ell Club — buvo surengęs 6 ži- 
nomų Los Angeles dailininkų paskirta Visa centrinė parodos bos reikalus. Vargu kas 
meno parodą, kurioj savo dar
bus buvo išstatę Einar Hansen, 
Paul Puzinas, Hayden Nichols^ 
Gertrude Rogerman, Jam 
Hoowij ir Paul Maxwell. Viso 
buvo išstatatyta 32 aliejinės 
tapybos paveikslai ir 16 akva
relių.

Dail. P. Puzinas šioj paro
doj pasirodo su keturiais nau
jais darbais — “Prieplauka”, 
“žvejai”, “Gatvės muzikantas” 
ir “Po- darbo”. Penktasis pa
veikslas “Tremtinė” jau buvo 
matytas 1950 metu Los Ange
les miesto meno parodoj, už

DAIL.

kurį P. Puzinas buvo gavęs 
“Popular Award’ ir “Honar- 
able Mention”.

P. Puzino paveikslams buvo

JEI PRO SCRANTONĄ 
KADA TU

Mūsų
jama besvarstant lietuvių kal-

spaudoje nuaimanuo-

salės siena, kai tuo tarpu kitų 
dailininkų darbai buvo išdės
tyti kitose trijose sienose bei 
salės prieškambary.

Puzino paveikslai žymiai iš
siskyrė iš kitų dailininkų " tiek 
bendra išvaizda, tiek siužetu 
bei ^oloritu ir daugiausia 
kreipė į save lankytojų dėme
sį.
- Su savo paveikslais P. Puzi
nas prisistatė kaip šiaurės Eu
ropos dailinlninkas su savo 
dramatiniu temperamentu ir 
Pabaltijo koloritu. <

šioj nors.ir mažos apimties 
meno parodoj dail. P.Puzinas 
gražiai 

. meną ir 
lietuvių 
kraštyje.

reprezentavo lietuvių 
padarė gerą reklamą 
vardui Pacifiko pa-

P. D.

T. Wancevich Tavern

dar- 
nu- 

Mu- 
per-

Rrancūzijos valstybė 
Įsigijo Vyt. Kasiulio 
paveikslą “Gėlės”

Mūsų jaunas dailininkas Vy
tautas Kasiulis skinasi vis nau
jus garbės laurus.

Prancūzijos valstybė nupir
ko vieną jo guašu atliktą 
bą: “Gėlės”. Paveikslas 
pirktas Moderninio Meno 
ziejaus. Dėl to paveikslo
leidimo Valstybei už jų siūlo
mą kainą švietimo Ministeri
jos, Meno ir Literatūros Gene
ralinė Direkcija kreipėsi į V. 
Kasiulį oficialiu raštu pažy
mėdama, kad jo darbas buvo 
išrinktas Beaux Arts vyriausio
jo Jnspektoriaus Madame La
my.

Tokiu būdu Vytautas Kasiu
lis įeina į pačių rinktiniausių 
dailininkų tarpą ir bus pirmas 
lietuvis -“pakabintas” Moder
niojo Meno Muizejuje t. y. su
silaukia Valstybės .pripažinimo 
ir tampa įamžintas.

Balandžio mėnesio pabaigo
je Vytautas Kasiulis rengia 
savo aliejinių darbų parodą. 
Tai bus jau penktoji Kasiulio 
paroda 
dažnų 
bendro 
nuošė, o

Pa^yžiuje, neskaitant 
dalyvavimų įvairiose 
pobūdžio meno salio-

Tai vieta, kurią lanko ne tik 
Kearny, bet ir kitų New 
Jersey miestų lietuviai.

123 SCHUYLER AVENUE, 
KEARNY, N. J. •

KE 2-9838

SIMON’S CAFE
S. KRAUČIUNAS. Sav.
' Pirmos rūšies maistas 

DU BARAI
Šokiai penktadieniais ir 

šeštadieniais
26 ANDOVER STREET, 

LOWELL, MASS.
2-8568

1039 Brighton Beach
Brooklyn. N. Y.

Tues., Thurs 9:30\A. M. - 
6-8 P. M. Sat. 9:30 A. M.

V. Mariūnas, K. S. Karpius, J. 
Leonas, A. Balašaitienė, V. Ka
valiauskas, A. Kazlauskienė, B. 
Gaidžiūnas, A. Laikūnas, Nas- 
vytis, J. Stempužis, Ed. Karnė- 
nas, V. Braziulis ir kt. — ap
tarė ateities veikimo reikalus.

■ V . /

Daug svarsčius kaip pasiva
dinti, nutarta būti — “Rašto 
Klubu”. Per metus surengti 
apie 9 susirinkimus, kuriuose 

.turėti: pranešimą su diskusi
jomis ir skaityti originalios 
grožinės kūrybos, palydimos 
kritikiniu įvertinimu.

Artimiausioje ateityje nu
matyta surengti Vyt. Alanto 
“Pragaro pošvaisčių” literatū
rinį nagrinėjimą.

Kitą susirinkimą pas save 
užslkvietė K. S. Karpius.

Klubo įstatus parengti komi- 
sijon išrinkti: prof. dr. Pranas 
Skardžius ir Viktoras Mariū
nas.

nia Gaidžiūnienė pakvietė šau
nių vaišių. A. V-tis

Bylinėjasi
WILKES BARRE, PA— Mū- 

su korespondentas praneša, 
kad balandžio 7 d. Luzerne ap
skrities teisme pradėta nagri
nėti Lietuvių Romos Katalikų 
Susivienijimo bylą, kurioje tie
sioginiai paliečiamas to Susi
vienijimo pirmininkas Leonar
das šimutis, sekretorius Vin
cas Kvietkas, iždininkas Ka- 
rašauskas ir kiti valdybos na
riai. Bylą iškėlė katalikų susi
vienijimo 7-tas apskritis ir to 
paties susivienijimo kontrolės 
komisija. Bylos objektas apie 
19,000 dolerių. .

Teismui, atsisakius bylą pa
naikinti, tqlimesnis jos nagri
nėjimas atidėtas gegužės mė
nesiui. ,

LIBERTY FEDERAL SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION 

Philadelphia, Pa.
t35 NORTH BROAD STREET 

(Temporary Address)
New Buildins Under Constructiow 

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

* ASSETS
First Mortcare Loans.......SS.31S.834
Improvement Loans ........................  25,543
Loans on Savings Accounts .... 82^997
Federal Home Loan Bank Stock. . 175.000
Cash on Hand and in Banks .... 1,112,033 
Office Building and Equipment . . 166.668 
Parking Lot---- 1415 Race Street 22.723
Deferred Charges and Other Assets 15,791

TOTAL----39.917,587
• LIABILITIES

Advances----
Federal Home Loan Bank . . . 850.000

Loans In Process ............................ 55.431
Other Liabilities ............................ 10*311
Employees’ Retirement Reserve . . 22.077
Other Specific Reserves.................... 3,520
General Reserves . . . $295.500
Surplus.......................... 252.278 547.778

TOTAL---- $9.917.587
CHARLES S. CHELEDEN, President

VINCO VIDGINIO
' MAISTO KRAUTUVĖ

438 JEFFERSON ST.
Philadelphia, Pa.

TR. 7-6627

r

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

Įvairių rūšių negalavimai, skilvio, inkstų ir kepenų ligos, 
tulžies, pūslės visoki negalavimai, žėmas 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, nfes Tamsta man grąžinai sveikatą ir 
norą gyventi. Daug metų kentėjau kryžiaus skausmus, o ma
no nugarkaulis buvo perkreiptas, ir sunkiai tepaeidavau, 
pasiremdamas lazda. “Ptogreso Italo Americano” laikraštyje 
skaičiau Tamstos pacientų padėkčs laiškus. Pradžioje buvau 
skeptiškas, bet, to, man trukdė ilga ir varginanti kelionė. Bet 
pagaliau pas Tamstą atvykau, nes negalėjau pakelt skausmų.

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

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

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

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

ADAMS’ CAFE
RESTORANAS IR BARAS

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

<—  ——— ----——— ’
1 Naujai atidalytas lietuviškas restoranas ir tiaras

l TRAUN’S ’
I N. E. cor. 7th and DAUPHIN STREET, PHILADELPHIA, PA.
| TeL PO 5-9566 ?

r’. - ------------------- :— ........■■"-rrr- ... ...........
I

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

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

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

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

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI ,
■ ■■ n —1 ii ■—————■

JUOZAS KAVALIAUSKAS
I.ICFNSFD 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 4119 
PHILADELPHIA. PA.

Moderniika laidojimo įstaiga: dideli graži koplyčia, erdvi sali •« 
baro, pakelevingiems suteikiama nakvyni — viskas Bemokamai. 

Nelaimia valandą kreipkitės į tnfisij įstaigą, dieną ar naktį 
— mea rkadru oasirenge anteikti genanti patam avimą

L- ..................

ROOSEVELT FURNITURE COMPANY

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

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

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

15 MĖNESIŲ
JOKIOS GARANTUOS

' NEREIKIA

Laisvei švintant... (15) St. Butkus

LENKAI UŽĖMĖ VILNIŲ, BET MŪSŲ 
VĖLIAVA PLEVĖSAVO KALNE

Nusileidžianti saulutė metė 
savo spindulius į plevėsuojan
čią vėliavą. Gražiai sužėrėjo 
jos visos trys spalvos. Pirmą 
kartą pamačiau savo lietuviš
kąją trispalvę.

Sargybai lauke prie durų pa
likome vieną savanorį, o visi 
kiti suėjome į pilyje esantį 
kambarėlį. Viduj irgi šalta. 
Pečius buvo, bet malkų nėra. 
Pradėjome krėsti pilį ir griu
vėsius, ar nerasime kokių mal
kų. Po ilgų ieškojimų surado
me rąstgalį, bet neturėjome su 
kuo suskaldyti. Peiliuku prisi- 
drožėme skiedrų, pasikūrėme, 
tą rąstagalį į pečių įkišę ir vi
saip sukinėdami, svilinome. 
Svilo, bet nedegė, o vis dėlto 
atrodė šilčiau.

Jau sutemus ir nesulaukiant 
vakarienės, nuo kalno nuėjau 
į kareivines pats pavalgyti ir 
sargybai atnešti, šautuvą pa
likau pilies kambaryje. Einant 
miesto gatvėmis, dar buvo ra
mu ir lokio įudėsior nepastebė
jau. Nesutikau nei 
nei lenkų karių.

Pavalgęs paėmiau 
ąsoti su kruopomis

vokiečių,

skardini 
sargybai

nunešti. Gal buvo apie 6 vai. 
vakaro, kada išėjau iš kareivi
nių. Tuoj už vartų išėjęs, mies 
to pusėje pastebėjau triukšmą. 
Rėkavo lenkų legijonieriai, 
nuolat kartodami “dalėj, da
lėj!” (toliau, toliau). Vežikai 
ir žmonės per tiltą skubėjo pa
likti miesto centrą. Lenkų le
gijonieriai vįsus ragino grei
čiau palikti gatves. Atrodė, lyg 
ruoštus! kautynėms.

’ — Kokia čia velniava daro
si? — pagalvojau ir paskubi
nau greičiau eiti.

Praeidamas pro elektros sto
tį pastebėjau sustiprintas mies 
to milicijas sargybas, kuriąs 
saugojo stotį. Prieinu prie ža
liojo tilto. Pilna lenkų legijo
nierių. Pasistatę sunkiuosius 
kulkosvaidžius
apie juos. Vienas ūsuotas legl- 
jonierius sulaikė 
leidžia per tiltą, 
atgal.

PaMsakau, kad 
kareivis, grįžtąs
į savo sargybą Gedimino įkal
ne. Lenkas pasižiūri i mano ke 
purę' ir pamatęs Vytį, patiki 
mano žodžiais. Šiaip iš apda

ro buvau panašus į rusų karei
vį.

—Bet mums įsakyta nieko 
nepraleisti, — teisinasi lenkas.

— Bet mano pareiga būtinai 
į Gedimino kalną nueiti, —at
sakau.— Tamsta kareivis ir aš 
kareivis.. Mes vienas kitą su
prantame.

— Palaukite, — paprašo len
kas, — ir nubėga pas savo ka
rininką paklausti. Netrukus 
ateina su karininku, šis pasi
žiūri į mano kepurės Vytį ir 
praleidžia toliau eitL 
tebi:

— Elektros stotyje 
sų kariuomenė. Tegul
nieko nedaro. Jeigu palies, tai 
duosime!

Mat, stotis buvo netoli tilto. 
Pastebėję ginkluotą miesto mi 
liciją, lenkai pagalvojo, kad 
ten stovi lietuvių kareiviai.

Kiti kariai nebetrukdė* per 
tiltą eiti. Perėjęs tiltą, atsidū
riau tuščiame ir tamsiame, lyg 
b’m’rvsiame, mieste. Namų 
langai tamsūs, kai kure lan
ginėmis uždaryti. Gatvės irgi 
tamsios, jokio žmogaus nema
tyti. Tik retkarčiais susitikda-

stovi jū-
ji mums

krapštlnėjasi

mane ir ne- 
Liepia grįžti

esu Lietuvos 
su vakariene

ginčys nuoširdumą lietuvio — 
tėvo, norinčio savo vaikui į- 
diegti meilę mūsų senai gar
bingai kalbai, padėti vaikui 
išmokti dvi ar tris kalbas.

Bet visas reikalas sunkiai 
sukasi parpijinėse mokyklose, 
nes tik ten įmanoma rasti vie-' 
tos ir laiko. Arčiau pažįstantys 
sąlygas, klebonų užsipyrimą, 
parapijinių mokyklų vienuoles 
— mokytojas, lengvai supran
ta, kad kažin kur, aukštai ir 
tvirtai įsakymas, kuris 
ir tėvų komitetus ir klebonus 
patvarko pagal tą aukštųjų 
valdovų įstatymą... Valdovų J- 
statymas* didesnis už nuoširdų 
tėvų troškimą. •

Labai paprastai liętuvių kal
bos mokymą išsprendė Lietu
vių Tautinės Bažnyčios para
pija Scrantone. Jos klebonas, 
kun. M. Valadka, bažnyčios 
komiteto padedamas, suorga
nizavo popietinę lietuvių kal

ybos mokyklą, kur du kartu į 
°" savaitę susirenka arti 40 mo

kinių, — pipiriukų antro, tre
čio skyriaus, jau trečiosios kar 
tos lietuvių Amerikoje, kurių 
ir tėvai ne visada kalba lietu
viškai. Net mišrių šeimų vai
kai lanko tą mokyklą ir daro 
gražią pažangą.
REIKALAS SPREN
DĖSI SAVAIME

Lietuvių Tautinėje 
j e Scrantone, kaip 
•tautinėse parapijose 
maldos ir pamokslai
tik lietuviu- kalba. Prie para
pijos yra visa eilė draugijų, 
rateliai choras. Chore gieda

parūpi j o 
ir kitose 
visos pa- 
atliekami

čia gimę augę jaunuoliai, ku
riuos matydami jų mažesnieji 
broliai, -seserys panoro įstoti į 
chorą. Bet jiems pasakyta pa
ties klebono Valadkos: “Kaip 
jūs giedosite choruose lietuviš
kai, jeigu jūs lietuvių kalbos 
nemokate”.

Tai reik mokytis. Ir taip su
sirinko gražus būrys mažų vai 
kūčių. Klebono aprūpinti lietu 
viškais vadovėliais, atkakliai 
mokėsi lietuviškai, nes ir baž- 
čioje nuo pirmojo žodžio, “Iš
girsk mane, Viešpatie” iki pa
skutinio Amen skamba lietu
viškai.

Natūralūs, gyvas reikalas 
mielai pririšo vaikučius prie 
mokyklos suolo, xo lietuviška, 
jokių Irlandijos ar Vatikano 
įsakymų nevaržoma, nepri
klausoma Tautinės Bažnyčios 
parapija nori ir gali mokytis 
lietuviškai...
ĮDOMI BANYČIOS 
ISTORIJA

Tai ilįa ir nuostabi istorija, 
jeigu norėtum papasakoti, 
nors ir rupiais bruožais Scran
tono tautinės bažnyčios isto- 
ją, bet šiuo kartu tebus pažy
mėta, kad bemoksliai anglia
kasiai, iš Lietuvos lūšnelių at
keliavę vyrai, moterys prieš 
penkias dešimtis metų neišsi
gando airių vyskupų, prelatų, 
kurie norėjo savo naudai užsi
rašyti žemę, kapus, bažnyčią, 
kleboniją, bet stojo į teismą, 
grūmėsi su suktais liudijan
čiais vyskupo liudininkais, kol 
apgynė savo nuosavybę. Ir po 
ilgų kovų ir daug pinigo, triū
so 
kūr
ra piją, kurios altoriai ir mūrai 
ir žemė yra visos parapijos 
nuosavybė ir valia.

Dera pažymėti, kad daug pa
ramos lietuvių Tautinė Baž
nyčia patyrė iš lenkų tautinės 
bažnyčios, kuri Scrantone tu
ri didelę bendruomenę, kunigų 
seminariją, vyskupą Franciš- 
kų Hodurą ir kitus aukštus 
dignitorius. Tačiau be pačių 
lietuvių, kurie sudarė darnią 
tautinės bažnyčios bendruome 
nę, vargu ar būtų isikūrusi 
puošni ir turtinga* parapija, 
ant gražaus kalno * dominuo
janti visam lietuvių- apgyven
tam Providence rajonui.

Scrantono lietuvių Tautinės 
Bažnyčios parapija, is'kelioli
kos -Tautinės Bažnyčios para
pijų JAV, bene.bus pirmoji, ku
ri neturi skolų, įsipareigojimų 
vyskupijoms, kurie užgula pri
klausomas katalikų parapijas. 
NEPASTEBĖTA KNYGA

1949-metų pabaigoje pasiro
dė turininga ir puošniai išleis
ta knyga Lietuvių Katalikų 
Tautinė Bažnyčia, Scrantono 
Parapija. Tai buvo išsamiai 
parašyta Scrantono Taut. Baž
nyčios istorija, bažnyčios sie
kimai, uždaviniai. Tai buvo ne
tik Scrantono Taut. Bažnyčios 
istorija, bet ir garbinga, Scran 

> tono lietuvių kovų dėl religi-

aštavusių grumtynių... į-
Tautinės Bažnyčios pa-

GYDYMAS BE VAISTU IR OPERACIJŲ

ALBERT SCOLNICK
CHIROPRACTOR 
Ave.

5 P.M.
5 P.M.

NIGHTINGALE 8-1500

385 Parksidę Avenue
Brooklyn. N. Y.

MonC-. Wed. 8 Fri. 
1-4 P. M. 7-9 P. M.

INgersoll 2-8490

įvairaus

knygos

VILIAUS BRAIŽVILIAUS
’ ! ! KALORIJOS IR DOLERIAI ! ’.

. . t, . . j- jau išėjo iš spaudos J •
Pastarojo literatūros sezono metu skaitytojas sotinosi puikiais 

žanro kuriniais veltui "žvalgydamasis

- LINKSMO ŽANRO KNYGOS
Leidykla PATRIA džiaugiasi galinti pranešti lietuviškosios

skaitytojams, kad vėl atnaujindama savo veiklą šį kartą J. A. Valstybėse, 
šiomis dienomis pateikia skaitytojui

pirmą J. A, V. išteistą ir savoje spaastavejv-spausdintą knygą 
kurios šiandien

KIEKVIENAS SKAITYTOJAS LAUKIA
ŠI KNYGA

Vieniems — lyg kava su krupniku po skanių ir sočių pietų 
Antriems — lyg klumpakojis po veikėjų prakalbų 
Tretiems—lyg pavasario piknikas po 
Kaikam gi — lyg raugintas agurkas su 
ir t. t.__ir t. t. . . ir t. t. __
ŠIĄ KNYGĄ JAU DABAR GALIMA

žiemos subuvimų 
pipirais po ajskrymo ir

UŽSISAKYTI

' Post Office Box 1291
STAMFORD, CONNECTICUT

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

KELIAUSI...
nes laisvės istorija. Ta. istori
nį a gana būdinga kelių dešini'’ 
tų metų lietuvių__gyvenimui,
Amerikoje.

Maža reklama, brangus iš
leidimas, aprėžtas skaičius ne
leido knygai plačiau pasklisti 
po lietuviškas kolonijas ir pa
saulyje, tačiau būtų tikslu ir 
naudinga išleisti pigesnę, gal 
kiek sutrumpintą Scrantono 
Taut. Bažnyčios istoriją, kuri__
daug ką pasakytų lietuvio šir
džiai ir plačiau parodytų, kaip 
lietuvis mokėjo iškovoti ir re
liginę nepriklausomybę, kai 
to nebuvo jo tėvų žemėje. Mi
nėtos knygos išleidimą ir su- 
redagavimą atliko Kun. M. 
Valadka, kelių religinių knygų 
autorius, mišių ir maldų ver
tėjas i lietuvių kalbą ir dide
lės knygos “Ar Romos popie
žius neklaidingas” autorius.
NUOŠIRDUS PATRIOTAS 
IR DVASIŠKIS

Senesnės kartos lietuviai A- 
merikoje -dažnai girdėdavo 
kun. M. Valadkos vardą, kaip 
aktyvų lietiMškų organizacijų 

'veikėją, ypač SLA vykdomuo
se organuose, suvažiavimuose, 
Nemažai straipsnių yra rašęs 
lietuviškoje periodikoje.

Bet vėlesniais laikais Kun. 
Valadka daugiausia atsidėjo 
parapijos ugdymui, dvasinin
ko misijai, tačiau, niekad ne
atitolęs nuo lietuviško visuo- ♦ 
meninio, kultūrinio gyvenimo, - 
ypač daug- padėjo tremti
niams, išgirdęs ne vieno^pa^ ■ 
galbos šauksmą. Daug pakietų, 
sutarčių tremtiniams parūpi
no kun. Valadka. Tarp dauge
lio minėtinas 1,000 dolerių in
validumo užstatas Juozepinai 
Būgienei, didžiojo * kalbininko 
prof. Kazio Būgos našlei, kuri 
atkeliavo iš tremties į Scran- 
toną ir įsikūrė.

Kartais dėl kokios .prakalbė- 
lės ar kiauro skatiko garsiai 
alsuojamą, gi kun. Valadkos 
veiklai tektų daug rašyti, ta
čiau tai būtų netaiklu kuklu
mui, kurį Kun. Valadka visa
da pabrėžia.

Jau minėtoje knygoje viena
me straipsnyje sakoma: “Jei 
pro^Scrantoną kada*.tu keliau
si, įeik į Tautinės Bažnyčios 
vidų: išgirsi tėvų kalba “Pri
eisiu prie Tavo Altoriaus, Vieš
patie,” išgirsi kunigo Straz
delio giesmę, Pulkim ant 
kelių. Erdvioj bažnyčioj išgir
si Tautinės Bažnyčios kunigo 
jausmingus pamokslus, pama
tysi šimtus Lietuvos vaikų, po 
Amerikos ir Lietuvos vėliavo
mis sukaupta malda besimel
džiančius: “Išklausyk mūsų 
maldas, Viešpatie.

Nepajudinamai įmūryta am
žina lietuvio laisvė, teisė, mei
lė, kuri iš amžiaitš į amžius 
Lietuva ir jos vaikus, lygiai 
Tėvynėje, lygiai visame pasau
lyje, veda ir ves šviesos ir tie
sos keliais”.

Jei pro Scrantoną tu keliau
si... A. Alekna

vau lenkų legijonierių pa trūk
lius. Jie jau iš tolo šaukdavo:

— Lietuvos kareivis!— atsa
kydavau.

— Greičiau, tik greičiau! — 
pasakydavo, bet artyn tikrinti 
neidavo. . ' “ ,

t i, ,

Nejauku buvo vienam eiti 
per svetimųjų užimtą tamsų 
miestą. Be to, dar be jokio 
ginklo. Priėjęs katedrą, men
koj šviesoj pastebėjau kažką, 
lyg krūmus. Dievaž, nueinant 
tų “krūmų” nebuvo. Vis dėlto 
einu tiesiog prieš' krūmus.- Štai 
ga “krūmai” lenkiškai sušun
ka: “toliau, toliau į šoną!” Ge
riau įsižiūrėjęs pastebėjau len
kų legijonierių kavaleriją, ku
ri nejudėdama stovėjo netoli 
katedros. Visi pasiruošę sėdė
jo ant arklių.

Iki kalno atbėgau sušilęs, 
nes skubėjau eiti. Kalne esą 
mūsų vyrai matė tą judėsi, bet 
nesuprato, kas ten dedasi. 
Jiems paaiškinau, ką kelyje 
mačiau.

Naktį išgirdome mieste šau- 
dymasl. Lenkai puolė bolševi
kų štabą ir raudonuosius nu
ginklavo. Keletas raudonųjų, 
nenorėlusių lenkams pasiduo-

irgi budčiome, 
žinojome, ka lenkai 
Buvome pasiryžę gintis iki pa
skutinio šūvio. Tačiau lietu
vių nelietė.

oę v* 

o’A’vn’ą.

Lenkai užėmė Vilnių, bet jo 
kalno bokšte <plėvėsavo Lietu
vos vėliava...

Ryte pas mus atėjo pora 
jaunų lenkų legijonierių. Jau 
toliau nuo pilies’ juos pasiti
kau. Lenkai gyrė lietuvišką vė
liavą, kad ji graži, ir čia pat 
pastebėjo, kad greta lietuviš
kosios reikėtų pakabinti ir len
kišką. Nežinau, ar jie patys 
atėjo, ar jų vadovybė atsiuntė 
pasižvalgyti. Tačiau mūsų jė
gų kalne negalėjo pamatyti, 
nes visi kiti buvo pilies kam
baryje.

Lenkai taip pat pasigyrė, 
kad naktį nuginklavę bolševi
kų ginkluotąsias pajėgas. Vil
niuje ir paėmę laimingai J U 
iždą su 3,000,000 rublių. Ar tai 
buvo tiesa, neteko patirti.

Sargybos viršininkas karo 
vald. J. Nistelis nuėjo į mies
tą pusryčių pavalgyti. Žadėjo 
greit ateiti, ir tuomet mes po 
du galėsime nueiti į kareit?- 
nes pusryčių. Kai nuėjo, taip, 
ir nebesulaukėme Jo.

Pasilikus be viršininko, pir
miausia ta proga pasinaudojo 
mūsų Mikas, didelis šaudymo 
mėgėjas. Būdamas apačioje 
F’rd^iu, k*cl nilies b^kVo vir- 
šū^z?e n''ę’:o“’rdo ir '»^t- 
ns šuM«. Užbč^u į viršų it pra 
dedu Miką barti. •

— Kad lenkai į mane šaudo. 
Pro ausis’ prazvimbėė kulka.

Taigi ir aš iššoviau įjuos. Va, 
ten jie matyti, — teisinosi Mi
kas.

į komendatūrą, gavo 
uždavinį ir nebegalėjo 

pas mus. Sargybos pa- 
sulaukėme tik vakare,

manęs pora 
prašo:
nemokame

kitų

šau-

Paliepiau iš bokšto nulipti. 
Kas pirmas iššovė: Mikas ar 
lenkai — taip ir liko neaišku. 
Mikas šaudydavo, kur tik pro
gą rasdavo, ir vėliau Iš jo išė
jo taiklus šaulys. Iš karinio 
šautuvo pataikydavo į toli bė
gantį zuikį.

Priėjo prie 
sargybinių ir

— Mes dar
dyti. Parodyk kaip taikyti ir 
leisk nors vieną šūvį iššauti.

Pagalvojau valandžiukę kas 
daryti. Vis- tiek pora šūvių jau 
Iššauta kalne. Pora ar ketver
tą — blogiau nebebus, nusive- 
džiau į griuvėsius, kad kulka į 
miestą nenulėktų ir ne taip 
skardžiai šūvis aidėtų. Paro
džiau'kaip taikyti ir išauti. Po 
vieną šūvį iššovė. Jautėsi lai
mingi, lyg kažin ką brangaus 
būtų gavę.

, < — Dabar jau mokėsime šau
ti ir nebebijošime priešą susi
tikti, — patenkinti šnekėjo ir 
džiaugėsi.

Į kalną atėjo karininkas A. 
Jakštas.

— Kuris čia jūcu e^ate se
nesnis kareivis? — k’iu'ia.

— Aš! — atsiliepiau.
— Gerai’ Tamsta- liksi sar

gybos viršininku it neleisk 
sargybiniams ' šaudyti. Len
kų legijonieriai atėjo su skun-

du, kad jūs šaudote, — gavau 
jo įsakymą.

J. Nistelis, po pusryčių už
sukęs 
naują 
grįžti 
mainą
jau sutemus. Tuomet ir paval
gėme. Ar dieną ką valgėme — 
jau nebepamenu. Buvome jau 
įpratę visą dieną sargybose iš
būti nevalgę. Ir nevalgę nė vie 
nas savanoris nesiskųsdavome 
ir nemurmėdavome.

— Ką padarysi, kad dabar 
Lietuva dar nieko neturi. Pa-» 
alkime, pakentėkime! Kada 
nors prasigyvens Lietuva, ir 
tuomet geriau pavalgysime, — 
dažnai pratardavo ano meto 
savanoriai, kaimo vyrukai.

Kai kas dar Nepriklausomo
je Lietuvoje mums primesda
vo, kad ano meto savanoriai 
buvę be drausmės, o kiti ma
ne piktai yra pakritikavę, kad 
savo atsiminimuose neslepiu 
ano meto nedrausmingumo. 
Girdi, žemini savanorių kil
nius žygius. Taip? Drausmės 
neturėjome, bet turėjome gerą 
valią. 
Taigi 
buklą.

kuri atstojo drausmę.
gera valia padarė ste-
Laimėjo frontuose ko-

15 nloVn buvo at''t',^!u'i

LIETUVIŠKOS UNI-
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KAS LAIMĖS? —I
Trek An erika, tiek visas va

karų pasenus su dideliu susi- 
d mtjmiu seka lenktynes į Bal 
tuctiUd Rūmus, nes nuo to, kas 
bus prezidentu, priklauso ir 
tarptautinių klausimų, viena 
ar kita linkme, išsprendimas.

Ilgą laiką niekam nebuvo ži
noma, kaip pasielgs Trumanas. 
Be. dabar, jam aiškiai pareiš
kus, kad *nckandidatuos atro- 
dc, jo? gen. Eisenhoweriui ker 
lias pasilieka laisvas ir už 
aštuc.aių mėnesių šis žmogus, 
kuris šiandien vadovauja At-’ 
lanto armijai, bus Amerikos 
prezidentu.

Pirmieji rinkimai parodė, 
kad izoliacionizmas Amerikoje 
mažėja.

-Visur laimi “internacionalis
tai,” kaip Eisenhoweris, Stas- 
senas ar Warrenas, ir smarkiai 
?tsilieka “ultra-nac/onalistai”, 
Taftas ir MacArthuras.*

Tas, kuri republikonai mėg
davo vadinti “Mr. Republikan,” 
nežiūrint sūvo propagandinės 
masines, tesuranka vietomis 
tik likučius. Panašiai ir pas 
demokratus.

Kas parodo, jog žmonėms at
sibodo politikieriai profesiona
lai. «

Nęra jokios abejonės, kad 
rcpubiikonų pirmuoju kandi
datu bus “Ike,” kuris draugų 
raginamas, jau ruošiasi grįžti, 
J Ameriką.

Ar tas reiškia, kad Eisenho
weris jau gali būti tikras dėl 
lapkričio triumfo? Nieko pana
šaus.

' Iki šiam laikui demokratų 
“tvirtovės’' — didieji miestai, 
kur rinkikų mases sudaro dar
bininkai, nepasakė savo žo
džio. Taip pat, dar neaišku ir 
su “Solid South” sektoriumi. 
Demokratų partijoje galės dar 
įvykti skilimas, nes pietiečiai, 
nepritardami rasinės sociali
nės reformos politikai, žada 
atskilti su savo 128 nariais iš 
demokratų partijos.

Nuo 1932 metų, kada prezi
dentas Rooseveltas išprendė su 
šypsena pačias sunkiausias 
krizės problemas, nesišypsąs

Nuobodi būtų gadynė, jei 
gyventume be iartdok.su, 
be keistų, stebinančių, netikė
tų Įvykių. O tokių Įvykių vis 
daugiau pasitaiko mūsų visuo
meninėje veikloje. Kas vakar 
neigta, šiandien tvirtinama, 
kas užvakar apšaukta blogy
bėmis ir “jėgų skaldymu,” 
šiandien anų šūkiai pasiskoli
nami. kaip savo, ir skelbiama, 
kad tai gražiausias jėgų 'ap
jungimas.

Prieš kelis metus apsiputo
jus buvo tužtama, kad Lietu
voje rezistencijos nėra ir ji sta
čiai neįmanoma. Kaikurie par
tiečiai be niekur nieko atmetė 
krašto rezistencijoj prašymą 
sudaryti tinkamą atstovybę 
užsienyje. Po trijų metų jie 
“įsitikino,” kad krašte rezis
tencija 'tikrai buvo ir yra, ir 
kad ji veikė lygiai 'tokiu pat 
vardu (BDPS), kaip ir jos i- 
g? Įjotoji delegatūra užsienyje. 
Su rezistencijos atstovais net 
sutartys tada buvo pasirašo
mos ir tada prasidėjo spaudo
je ir prakalbose baisiai karštas 
“partizanų kraujo” garbini
mas. Mat, tam tikru,’ nors ir 
nelegaliu būdu buvo sukombi- , 
nuota, neva kraštas paveda 
Vlikui būti egziline vyriausy
be. Moralė labai aiški: jei ma
nęs nepripažins! vyriausybe, 
tai tavęs “neremsime” ir iš vi
so jūs neegzistuojate... f*

Kas krašte rezistenciją at-sto 
vavo ir rėmė, tie buvo apšauk
ti fa Įsi flateriais ir vienybės 
skaldytojais. Likimas ilž melą 
atkeršijo ir prisėmė pilną bur
ną vandens. Bet ne ilgam. Ne
seniai, kaip žinome, vėl buvo 
pradėta šaukti, kad kažkas ki
ti “vienybę skaldo”, kad atsi
rado “nepageidaujamu” tau
tos laisvinimo darbe ir tt. Bet 
karkas vėl ivvko, ir vėlįprado- 

?ta-kursas keisti.
Daugelį nustebino Vliko pir

mininko M. Krupavičiaus per 
“Amerikos Balsą” pasiųstas 
“vargingos Tėvynės nelaimin
giems vaikams” sveikinimas 
Vasario 16 d. proga. Kaip ELTĄ 
(3 nr.) savo biuletenyje pra- 

;re<ė, ten buvo teks Krupavi
čiaus, be abejo, viso Vliko var
du tvirtinimas:” šia proga 
Jums pareiškiu ir užtikrinu, 
kad Vlikas savo pareigas baigs 
an t. Lietuvos ribos, nes valdžia 
privalo priklausyti tiems, ku
rie savo žemėj kentėjo ir ko
vojo su priešu žiauriu už lais
vę ir garbę bei savo teises. Lais 
va tauta laisvais rinkimais pa
sikvies prie valdžios vairo tuos, 
kuriais daugiausia pasitikės. 
Štai ko lietuvių teisių saugo
tojas ir gynėjas Vlikas siekia,

Rašo BRONYS <RAILA 

dėl ko kovoja ir ko meldžia 
Dievą ’.

Kad taip Vlikas meldžia Die
vą, tai tikrai labai gerai. Mel
džiamės ir mes ne vienas, ki
ti lietuviai. Bet kaip Vlikas dėl 
tos valdžios užsienyje ir iš da
lies tebekovoja, tai kitas klau- 
mas, ir čia ne viskas buvo taip 
Jau labai gerai. Dėl tos val
džios jau buvo perdaug žalin
gų ginčų su Lietuvos diploma
tiniu korpusu užsienyje. Dėl 
tos valdžios buvo ilgai šmei
žimai krašto reizstencijos gru
pių atstovai, kol Jie nesutiko 
VlikuU “valdžią perleisti”. Dėl 
tos valdžios buvo inkriminuo
jami ir skaldytojais bei oku
panto tarnais apšaukiami (per 
Naujienas ir dabar dar tūlų 
slapukų apšaukinėjami) visi 
tie, kurie manė, kad Vlikas be 
reikalo eikvoja energiją ir 
skaldo jėgas, savo fantazijų 
vaikydamasis.

O dabar štai tos brangiosios 
valdžios atsisakyta, bet ligi 
Eitkūnų. Ir tai yra itin gera dva 
s.inė reforma. Tik ar reikėjo 
dėl jos taip ilgai kovoti ir ki
tus niekinti? Atrodo, kad ne
reikėjo. 'Atrodo, kad Lietuvos 
kraštui ne valdžia buvo ir te
bėra svarbi, o laisvė, o okupan
to jungo nublcškimcs, para
ma tai tautos laisvės“ svajonei 
ir kovai, talka užsienyje Lie
tuvos bylai.

Kunigas Krupavičius kelis 
kartus tvirtino, kad jis su vi
sais mekąs gerai sugyventi, o 
tik niekaip- negalįs susitarti su 
ministeriu St. Lozoraičiu, Lie
tuvos Diplomatijos šefu užsie
nyje. O. min. Lozoraitis dar 
1949 metų pradžįpje, t. y. va
sario 14 dienos Minties laik
raščio puslapiuose paskelbta
me pasikalbėjime viešai buvo 
pareiškęs:

“Aš nemanau, kad Lietuvai 
atgavus laisvę, tauta krašte 
lauktų ligi kas nors jai kokią 
santvarką iš užsienio parveš. 
Tauta pati nuspręs, kurios rū
šies demokratine santvarka tu 
rčs būti nustatyta Lietuvoje.”

Tad ar ne tą patį pareiškė . 
lygiai trim metais anksčiau? 
Kodėl tad reikėjo tiek 'ginčy
tis, kedėl reikėjo susitarimus 
išardyti, savo grupės spaudo
je! leisti negirdėtus prasima
nymus ir kaltinimus? Ar rei
kėjo nutarti, . jog .Lozoraičio 
derybiniai pasiūlymai (8 punk 
tai) iš esmės Vlikui nepriimti
ni, kada jie tik tą pačią Kru
pavičiaus radijo kalbos mintį 
reiškė?
. Mums atrodo, kad jei jau

buvo apspręsta “valdžios” at
sižadėti anapus Eitkūnų, — 
tai gal jos verta “atsižadėti” ir 
šiapus Eitkūnų. Jau vien dėl 
to, čionai turime per didelę tai 
gaidžiai teritoriją, -į išskyrus 
Aziją, laisvi lietuviai gyvena 
visuose kontinentuose. Ir jie 
trokšta Lietuvos laisvės dau
giau, negu valdžios, na, kad ir 
Vliko vyriausybės. Ir nustoję 
tepliotis su tomis “valdžių” ne- 
sąmonėmis, gal geriau pradė
sime talkininkauti tikro laisvi* 

snimo darbui, kurio reikalauja 
Lietuvos byla ir okupuotosios 
Lietuvos gyventojų kova.

Maža to...
šių metų vasario 1 d. Vlike 

priimtoji rezoliucija maždaug 
taip skambėjo:

“Išklausius vakar dienos po- 
.sėdyje pranešimus ir turėda
mas galvoje reikalingumą su
intensyvinti bei suderinti Lie
tuvos laisvinimo veiklą, Vlikas 
nutarė eiti prie grupių konso
lidacijos Vlike (’), sustipri
nant Vliko veiksmingumą, re- 
prezentatyvumą ir darbingu
mą, pertvarkant Vykdomąją 
Tarybą ir siekiant visų aktu
alijų jų klausimo išsprendimo”.

Tai yra pasiryžimas sustip
rinti pačiam «ive, nors pats 
užsimojimas absoliučiai nieko 
naujo nepasako ir nieko nau
jo -neprideda. Turi įvykti tik 
stebuklas—veiksmai ir darbin
gumas sustiprėti, visi ginčyti
ni klausimai išspręsti. Reikia, 
anot Krupavičiaus, melsti Die- 
vąL kad toks stebuklas įvyktų 
nes žmonės čia nieko nebega
lėjo padaryti, ir praktika tau 
parodė.

šia proga turime pripažinti 
dar porą faktų.

Lygiai prieš pusantrų metų 
LRS pirmininkas dr. *S. Kuz
minskas kalbėdamas Coventry 
(Anglijoje) lietuvių visuome
nės susirinkime ir išdėstęs sun 
kiąsias Lietuvos laisvinimo 
problemas, tarp kitko“, pasakė: 
“Vlikas, deja, yra per silpnas 
šioms problemoms tinkamai 
išspręsti. Jis turi būti pertvar
kytas ir sudarytas daug rea
lesniais, tremties sąlygoms pri
taikintais pagrindais”.

Kaip matome, tai iš esmės 
visai panaši mintis,’ kaip ir 
minėtoje Vliko rezoliucijoje. 
Bet anuomet tie žodžiai buvo 
sutikti kaikieno su pasipikti
nimų audra. “Užkulisinėje ak
cijoje” ypač aršiai tada reiš
kėsi krikščionys demokratai, 
LRS pirmininką vadindami 
avantiūristu, vienybės skaldy
toju, net “bimbininku”...

Dar didesnis . įtūžimas, prie 
tūravojimo prisidėjo ir Naujie
nos, kilo tada, kai vienas ko

prezidentas Amerikai darosi
nebepriimtinas ir risi kandi
datai, gal kiek ir dirbtinomis 
šypsenomis, stengiasi rinkikus 
sužavėti.

“Tai dėl savo rimto veido iš
raiškos Dewey pralaimėjo pra
ėjusius rinkimus,” aiškina 
šiandien republikonai. Ir jie 
daug vilčių deda į natūralią 
“Ikc” Šypseną, kuri verčia nu
siminti visus jo konkurentus.

Sakoma, kad “Ike” šypsena 
galėsianti padaryti stebuklus 
ir sužavėti net tuos, kuriuos
per ilgą laiką sugebėjo pa
traukti į savo pusę nepavargs- 
tąs Taftas.

•
Bet kol ‘Ikc” yra Paryžiuje, 

kol jis eina aukštas atsakomin- 
gas pareigas, niekas jo nepuo
la. Nors jau pasigirsta iš pa
čių rcpubiikonų, MacArthuro 
šalininkų, demogagiškų kalti
niu-ų, bet kol kas vengiama 
smogti “žemus smūgius”. Ta
čiau bus visai kitaip, kada jis 
sugrįš į Ameriką ir įsijungs į 
rinkiminę kampaniją.

Bet Eisenhoweris nebijo ko
vos. Jis yra sukurtas kovai. Sa
vo pusėje jis jau turi didžiąją 
Amerikos spaudą. Tiek demo
kratų kandidatus visad palai
kąs N. Y. Times, tiek republi
konų “ruporas” Herald Tribu
ne ir Luce didieji žurnalai, 
kaip Life, Times ir Fortune, 
bei Columbia Broadcasting 
Chain, apsiima jį rinkimuose 
remti.

“Ikc” sugebės išlikti visą lai
ką besišypsąs, nors draugai pa
sakoja, kad jis moka, kada 
reikia ir piktai susirauktL

giau negu reikia — Jau dabar kas savaitę atvyksta po 1,000 vyru
Net ir šiais aukštos kojunk- 

tūros, “boom”, laikais, ne vi
sur Jungtinėse Valstybėse 
darbai gerai eina. O darbų su
mažėjimas, žinoma, skaudžiau 
šiai ir pirmiausiai paliečia nau 
jus ateivius. Kai kurie jų pra
deda galvoti apie “Ameriką 
Amerikoje” t. y. — Aliaską. 
Gaunu laiškų, kuriuose teirau
jasi apie sezoninių darbų‘šioje 
teritorijoje. Štai iš • Scranton, 
Pa. rašo:

“Daugelis lietuvių D. P., at
vykusių čia į Pennsylvania, 
dar negali surasti tinkamo dar

j e sezono, daugiau, negu jų rei 
kia. Darbams prasidėjus, pir
miausia stoja darban senieji 
unijos lokalo nariai. Kol parei
kalavimo nėra, unija naujų 
nepriima. Nėra darbo, nėra ir 
gyvenvietės (barakų). Turi gy
venti viešbutyje, mokėti $4.00 
už lovą nakčiai, o maistas kai
nuoja apie $5.00 dienai. Su to
kiomis išlaidomis ilgai kapita
lo neužteks.

Kai jau badas pradeda žiū
rėti į akis, darbininkas apsi- 
klausia, kad yra dar vienas ga
limumas — eiti aukso kasti.

kompanijų, kuri kontraktuoja 
darbininkus kontinentinėse J. 
V-bėse. Nuo gegužės 1 d. ji tu
ri savo agentą Seattle, Savoy 
Hotel. Inžinierius ir kt. kvali
fikuotus specialistus kontrak- 
tucja valdžia per District 
Engineers atstovus Seattle.

Statybos darbai vyksta svar 
blausiai dviejuose rajonuose: 
apie Anchorage ir apie Fair
banks. Yra sezoninių darbų 
prie žuvininkystės, bet apie 
sąlygas neturiu tikslesnių ži
nių. Per geros jos ten negali 
būti, nes toje srityje dirba nė

r
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American Artist vyr. redaktorius E. W. Wats6n sako, kad prof, V. K. Jo
nynas savo kūryboj rodo meistriš kurną ir dideli kūrybingumą

bo ir vargsta naktinėse pamai
nose už $0.85 į valandą. Pa
sklidus čia gandams, kad būk 
tai kaž kokios kompanijos re- 
registruoja darbams į Aliaską, 
nekurie gundosi, žada palikti 
šeimas ir važiuoti neva sezo
niniams darbams, neva gerai 
apmokomiems. Tad nutarėme 
kreiptis į Tamstą ir prašyti 
kai kurių paaiškinimu”.

Artėjant darbų sezono pra
džiai, į šitą ir kitus panašius 
laiškus atsakau štai čia .per 
spaudą. Sezoniniai darbai 
Aliaskoje tęsiasi nuo balan
džio — gegužės ligi spalių — 
lapkričio. Jų svarbiausios trys 
grupės: 1) kasyklos( , 2) sta
tyba, 3) žuvininkystė. Tai nė
ra jokie “government” darbai, 
kaip kai kas mano. Net ir val
džios ■ darbus vykdo kontrak- 
toriai, jie ir samdo darbinin
kus — per unijas. Statybos 
darbininkų (kur geriausiai už
dirbama) jokios kompanijos J. 

’ V-bėse neregistruoja ir nesam
do, tam nėra reikalo. Tie dar
bininkai savo rizika suplaukia 
į čia -jr visados, bent pradžio-

respondentas Nepriklausomoje 
Lietuvoj e’ir Vienybėje paskel
bė pasikalbėjimą su LRS pir
mininku Kuzmicku, kuris ir 
tą kartą, panašiais motyvais 
remdamasis, iškėlė veiksnių 
pertvarkymo ir konsolidacijos 
būtinumą. .

,krfr pftgaJiauĄ, tretį kartą tą 
pačią Vlike reformos 'mintį, 
konsolidacijos reikalingumą ir 
naujos sveikesnės valstybinės 
ir rezistencinės dvasios įneši
mą į laisvinimo veiklos sritį pa
brėžė 30 su viršum asmenų, 
kurie buvo įgalioti Lietuvių 
Rezistencinės Santarvės vardu 
pasirašyti viešą pareiškimą lie
tuvių visuomenei.

Nors Naujienos tada prasi
tarė, kad LRS galbūt dirba tal
koje su enkavedistais (!), ta
čiau tas jos pareiškimas rado 

(Nukelta į 6 psl.)

Tai menkiausiai apmokamas 
darbas. F. E. Mining Company, 
Fairbanks, moka $1.26 valan
dai, bet samdo ir be unijos, jei 
reikalas yra. Uždirbti čia kiek 
pinigo galima tik nesvietiškai 
ilgu savaitės darbu: dirba 63 
valandas per savaitę, na, ir kas 
virš 40 vai. — time and half. 
Kompanija duoda room and 
beard už $2.25 dienai. Čia, dan 
tis sukandus dirbant ir tau
pant, galima per tris mėne
sius sutaupyti apie $1,000. Bet 
kadangi kelionė iš Pennsylva- 
nijos ir atgal kaštuos apie 
$800, tad biznis, atrodo, ne
koks.

Dėl menko atlyginimo auk- 
sakasyklos pastovių darbinin
kų kaip ir neturi, 'tai lyg per
einamoji stovykla. Bedirbdami 
ten darbininkai stengiasi įsi
sprausti į construction labor 
union. Daugeliui tas ir pavyks
ta sezonui įsibėgėjus, darbams 
išsiplėtus’, darbininkų antplū
džiui susojus: taip, apie liepos 
mėnesi. Statyboje labor atlygi
nimas minimum $2.98 už re
guliarias 40 vai., kas virš—time 
and half._ Dirba paprastai 54 
vai., kai kur ir 63. Room and 
board barakuose — $40.25 per 
savaitę. Skaičiuojama, kad su
taupyti čia galima apie $1,500 
per sezoną. Tai jau apsimokė
tų kelionę ir atliktų.

Darbininkai čia suvažiuoja 
daugiausia iš vakarų pakraš
čio, nes jiems "kelionės išlaidos* 
mažesnės. Važiuoja visaip: kas. 
lėktuvu, kai laivu, arba kelie
se-susimetą į kokį seną auto
mobilį. Ir atvažiavę gyvena vi
saip...

žinantieji sąlygas ir nesitiki * 
padaryti daug pinigo pirmai
siais metais. Svarbu pasidaryti 
lokalinės unijos nariu, o gal ir 
įsiterpti į kokią specialybę. Sa 
vaime aišku, kad specialistams, 
kaip štai elektrotechnikams, 
plumberiams ir atlyginimas 
žymiai didesnis ir darbas gau
ti lengviau. Beje, F. E. Mining 
Co. yra viena tų nedaugelio

mažai indėnų, kinų ir kt.
Tiems, kurie teiraujasi apie 

klimatą ir bendrąsias sąlygas, 
galiu pasakyti tiek: Vasaros 
metu Aliaskos klimato nerei
kia bijoti. Berods, tokiam di
džiuliam plote, kaip Aliaska, 
ir klimatas labai nevienodas 
pagal rajonus. Pietrytinėje da
lyje, apie Anchorage-Seward, 
yra lietinga, ypačiai į galą va
saros lyja, kartais be. .per
traukos kelias savaites. Apie 
Fairbanks, vadin. Inerior Terr
itory, klimatas kontinentalus, 
sausas, žiemos smarkiai šaltos,- 
vasaros giedrios ir šiltos, gana 
panašios-į sausų metų'vasarą 
Lietuvoje. Ir dar viena pasta
ba: kas ryžtųsi vykti i Aliaską, 
turi atminti, kad kita jokia 
kalba čia nesusikalbės, kaip 
angliškai, šiaip žmonės čia yra 
malonūs, paprasti ir draugiški.

Iš šių mano trumpų pastabų 
gali kiekvienas interesayęsis 
pasidaryti sau išvadas. Aš as
meniškai manau, kad jauni 
viengungiai vyrai, kurie netu-, 
ri tinkamo nuolatinio darbo, o 
turi pakankamai palinkimo į 
nuotykius ir šiek tiek santau
pų kelionei ir atsargai, galėtų 
ir rizikuoti. Nėra abejojimo, 
kad čia darbininkui yra dau
giau galimybių padaryti greitu 
laiku pinigo., negu bet kur ki
tur ‘Amerikoje. Bet tai laimi
kio dalykas. Mėgėjų tą laimikį 
bandyti netrūksta: į Fairbanks 
rajoną, šiuo metu (kovo mė
nesio antroj e pusėj e) kas • sa
vaitę atvyksta apiė 1,000 vyrų! 
Kol darbai prasidės, kol pa
vyks kur nors įsiskverbti, ne 
vienam teks juodą dieną per
gyventi. O kai statybos įsisiū
buos — plauks‘doleriai: kieno 
į banką, o kieno -į Fairbankso 
šimtus barų...

Jei kas tikrai galvotų vykti 
ir turėtų konkrečių klausimų, 
mielai atsakysiu laišku, kiek ir 
ką galėsiu išsiaiškinti.

Dr. J. Pajaujis 
College, Box 122> 
Aliaska.

PCCIA f DŪDĄ
Paskutiniu laiku Paleckis su 

visa savo klika iš visų jėgų 
pūčia į Stalino dūdą, bijoda
mas nukripti nuo “linijos”.

Per Vilniaus radiją kasdien 
tik ir girdisi koliojimai, nu
kreipti prieš Ameriką. Teofilis 
Tilvytis, Vytautas Sir. Gira, 
Vladas Grybas, Mieželaitis, An 
tanas Jonynas, Br. Mackevi
čius ir kiti gal kiek pavėluotai 
kalba apie bakteriologinį ka
rą, stengdamiesi įtikinti neįti
kinamais argumentais, kad a- 
merikiečiai paseję Korėjoje 
bakterijas...

Pavėluotai, nes jie užmiršo 
pasakyti, jog panašios epide
mijos siautė jau 1941 metais 
Vilniuje... Kas tada ten pasė
jo bakterijas. Ar.tik ne tie pa
tys utėlėti ruskiai? ’
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Vienas esminių sunkumų? 
kalbant apie lietuvių kultūrą 
tarptautiniame forume, buvo 
dar netolimoj praeity stoka 
užsienio autoritetų pozityvių 
pasisakymų apie lietuvių me
ną. šią spragą, kai.p nekeista, 
užpildė tremtinis. Didžios ver
tės atsiliepimai pasauly gerai 
žinomų menė istorikų bei kri
tikų apie Adomo Galdiko, V. 
K. Jonyno ir Vytauto Kasiulio 
parodas leidžia ir mums stip
riau užakcentuoti mūsų vaiz
duojamos dailės reikšmę- inter 
nacionaline prasme, šalia M. 
K. Čiurlionio, V. K. Jonynas 
yra tas lietuvis dailninkas, ku
ris iš įtakingų dabarties meno 
teoretikų gavęs patį didžiau
sią pripažinimą. Prancūzijoje 
ir Vokietijoje jis buvo 
gerbiamas ir daug kam 
įdomu ką apie jį pasakys 
rikiečių kritika. Ir štai
rikiečių meno žurnalas Ame-

labai
buvo -
ame-
ame-

nean Artist balandžio mene
sio numery deda vyriausiojo 
redaktoriaus ir žymaus meno 
kritiko Ernest W. Watsono 
straipsnį apie lietuvių grafikos 
meisterį ir, be to, astuonias 
dailininko darbų reprodukci
jas bei jo nuotrauką. Repro- 
duktuoti yra sekantieji prbf. 
V. K. Jonyno kūriniai: 3 iliu
stracijos Prosper Merimee lie
tuviškai novelei “Lokys,” lais
va kompozicija “Šventas Anta
nas” (atspausdinta per visą 
puslapį), laisva kompozicija 
“Kalėdų žvaigždė,” Stasio Lo
zoraičio ir V. K. Jonyno ex li- 
brisai ir trijų spalvų reproduk
cija iš serijos piešinių padary
tų Goethes veikalui “Mainzo 
apgulimas,” kuriai skiriamas 
irgi visas puslapis. Ernest W. 
Watson apibudina tokiais žo
džiais prof. V. K. Jonyno kū
rybą:

Vis daugiau ir baugiau Ame-

Religijų istorija (1)

TAUTOS SUKURIA RELIGIJAS,
BET NE RELIGIJOS TAUTAS

Žmones dažnai tiki patys nežinodami kaip ir kodėl — Šventieji karai bu
vo vedami tik po religijų priedanga — Pas laukinius 

tikėjimo dogmas pažįsta tik dvasiškiai
Religijų istorija, kaip sako 

Londono universiteto profeso
rius Denis Saurat, tikrumoje 
yra istorija žmogaus dviejų 
norų vystimosi, artimai suriš
tų vienas su kitu: Dievo buvi
mo reikalingumas ir noras pa
siekti nemirtingumą. Dažniau
siai pirmasis tarnauja', kaip 
priemenė, atsiekti antrajam 
tikslui.

Tie, kurie mano, kad su re- 
ligijcm baigta, ar bus baigta, 
lygiai klysta, kaip ir tie. kurie 
mano, kad religijos yra svar
biausias žmonijos dalykas.

Iš religijos istorijos, parašy
tos prof. Denis Saurat, kurios 
ištraukas pradedame spausdin 
tj nuo šio numerio, galima pa
matyti, jog religija žmogaus 
gyvenime užima nedidelę vie
tą.

Pasaulyje yra trijų katego
rijų žmonės:

1. Nedidelis skaičius žmonių, 
stipriai tikinčių. tačiau ir 
jiems religija dar toli iki to, 
kad jai skirtų visas.jėgas.

2. Nedidelis skaičius visiškai 
netikinčių ,bet ir jie tikrumo

je tiki daugiau, negu mano ar
ba prisipažįsta.

3. Pagaliau, yra masės žmo
nių, kurie išpažįsta vieną ar ki 
tą religiją tik todėl, kad gyve
na toj aplinkumoj, kur ta reli
gija yra paplitusi, bet dažniau
siai patys nežinodami kaip ir 
kedėl jie tiki, arba jiems patin 
ka tai sakyti, kad jie tiki. Bet 
tas juk dar nėra religija.

šiandien mes gyvename ne 
taip jau didelio religingumo 
perijode, bet jei mūsų civiliza
cija staiga žūtų, ateities istori
kai užtinkamų maldyklų, kny 
gų ir dvasiškių skaičiaus pasa
kytų, jog mes gyvenome pačia
me religingiausiame istorijos 
perijode, lygiai kaip mes daž
nai mėgstame sakyti, jog se
novės tautos buvo labiau ti
kinčios.

Tikrumoje yra visai kitaip. 
Istorijoje užtinkame labai ma
žai religinių karų. Net, ir tie ku 
rie. buvo vedami religijų var
du. mažai ką bendro turi su re 
llgijom. Trisdešimties metų ka 
ras buv© labiau politinis negu 
religinis. O kryžiubčių karai su

Lietuva? Lygiai kaip ir babi- 
loniečiij; karai prieš egiptie
čius, Aleksandro Didžiojo ir 
romėnų. Užkariavimai, barbarų 
invazijos,-' mongolų žygiai ir 
šimto metų karas... Juose vi
suose religijos tesuvaidino tokią 
rolę, kai^ 1914 m. ar paskuti
niame kare.

Arabų užkariavimai ir kry
žiaus karai buvo vedami neva 
tai religiniais motyvais. Bet 
geriau patirinejus istoriją, ran 
dame, kad‘jie buvo vedami vi
sai dėl kitų priežasčių.

Sakysim, po vieno pasiseku
sio mūšio kada arabų sultonas 
norėjo apovanoti pasižymėju
sius karius, nesurado ne vieno 
arabo, kuris būtų galėjęs pa
sakyti bent vieną pastraipą iš 
Korano (musulmonų šventraš
čio). Jie mušėsi ne už musul
monų religiją, bet tam, kad 
užmušus priešą ir neleidus sa
ve užmušti, gi religija rūpintis 
palikdami dvasiškiams.

Studijuojant religijų istori
ją pamatome, kad tai tautos 
sukūrė religijas, bet ne religi
jos tautas. x

Krikščionybė buvo palaips
niui sukurta Europoje ir ji 
mažai kuo panaši į krikščiony
bę .buvusią XV amžiuje, o dar 
mažiau turi panašumo su ta, 
kuri buvo pirmiausiais metais 
Mažoje Azijoje. Budizmas už 
Indijos sienų prisitaikinda7 
vo pagal tą kraštą, kuriame į- 
sikurdavo, bet mažai kuo pa
keisdavo patį kraštą.

Guignebert savo knygoje “Le 
cristianisme antique” sako, kad 
vakariečiai niekad nebuvo tik 
raišiais krikščionimis. Jie su-^ 
kūrė religiją, kuri jiems pati
ko ir pritaikė krikščionybę 
taip, kaip geriau tiko.

Tirinėjant laukinių žmonių 
religijas, randamas tikras cha
osas. Religijos keičiasi ne tik 
šimtų mylių atstume, bet daž
nai net toj pačioj tautelėj.

Pas laukinius kiekvienas ki
taip aiškina tikėjimą. Bet dėl 
to nėra ko stebėtis, nes ir ki
tur religijos dogmas dažniau
siai tepažįsta tik dvasiškiai.

Ne tiktai nuotoliai,, bet ir 
metai keičia laukinių religiją. 
Po dešimties metų pravedus 
tirinėjimą tame pačiąme Af
rikos kaimelyje, buvo rasta re
ligija žymiai pasikeituąi.

Neliesdami visų smulkmenų 
lauiknių religijose, galima vie
ną pasakyti, kad beveik visos 
pripažįsta galybę, (“mana”) 
draudimą, (“tabu”) praktikuo
ja magiją, tiki į dvasias, įsi
kūnijimą, spiritizmą ir į die
vus.

Kai kuriems daiktams, jie 
priduoda didelę jėgą (“ma
na“).

Malinowski savo knygoje 
“Argonauts of the Western 
Pacific,” pasakoja, kaip lauki
nės tautelės vieno kaimo vir
šininkas turėjo savo palapinė
je puodą, kuriame buvo užda
ręs visas jėgas: saulė, lietaus, 
vėjų... Jis karts nuo karto ap
lankydavo savo kaimo gyven
tojus reikalaudamas duoklės ir 
jei kuris atsisakydavo mokėti, 
grasindavo tuo magiškuoju 
puodu, žadėdamas paleisti už
darytas jėgas.

Andaman giminės vyrai ne
bijojo ryklių jūroje jei prie dir 
žo prisigega Anadendron me
džio gabalėlį, kuris atbaido vi
sas jūros baisenybes. Hibiscus 
tiliaceus t^ip pat gina nuo jū
rų baisenybių, bet neturi jo
kios jėgos prieš miškų baiseny
bes.

Bet tomis jėgomis ręikia 
mokėti naudotft ir iš čia atsi
randa “tabu” (draudimas). 
Juo dažniausiai nusakoma kas 
nereikia daryti,’ kad šie daik
tai išlaikytų jėgą...

Šie “tabu” smarkiai kompli
kuoja laukinių gyvenimą. Sa
kysim, Trobrianderų tautelės 
vyrai, išvykdami žvejoti, lei
džia moterims verkti, .bet pas
kui joms draudžiama verkti, 
nes nekibs žuvys. Moterys ne
turi teisės išeiti iš kaimo ir 
priiminėti pas save svetimus 
vyrus. Nes jei kuri iš jų ap
gaudinėja savo vyrą, tai vyro 
laivelis nustoja greičio. Daž
nai būna neteisingų apkaltini
mų. Sugrįžęs iš žvejybos vyras 
'primuša žmoną, nes jo laive
lis nebuvęs greitas... ^Cas ten

buvo kaltas, žmona ar laive
lis, sunku pasakyti.

Tačiau laukiniai moka apei
ti “tabu”.

Dobus salose (netoli N. Gvi
nėjos) žymesniam asmeniui 
mirus, tam tikrą laikotarpį 
draudžiama lipti <į medžius ir 
raškyti vaisius. Tokiu būdu 
per gėdulos perijodą^ jei gyven 
tojai neturi susidarę vaisių at
sargos, būna pasmerkti badui. 
Bet jie moka tą uždraudimą 
apeiti. Kada jiems atsibosta 
“tabu,” susitaria su kaimyni
nės salelės Kiriwina gyvento
jais, kad jie užpultų Dobus sa
lą.

Kiriwiniečiai puola dobusie- 
čius, šie neva tai ginasi. Tada 
sulipaiųa į medžius ir prade
dama raškyti vaisius.

Štai ką kiriwinietis pasako
ja:

“Dobusiečiai nusidažo karo 
spalvom ir pasiėmę ietis, su
sėdę žiūri šypsodamiesi į mus, 
kaip mes puolame kaimą ir 
lipame į medžius, jie bėga prie 

'mūsų ir šaukia: nelipkite. Bet 
mes spiauname ant ju su im- 
bero šaknim ir jie meta ietis. 
Tada jie sako: lipkite ir rašy
kite vaisius”.

Reikia pastebėti, kad dobu
siečiai yra labai geri kariai, o 
kiriwiniečiai bailiai ir dobusie- 
čiams turi būti tikrai-juokin
ga, kad jie pasiduoda bailiams. 
Sekančiame numeryje: KAD 
MIRUSIEJI NEPRISIKELTŲ 
UŽVERČIAMI SUNKIAIS AK
MENIMIS.

Vienai prancūzijos vienuo
lei, kuri su kitom vienuolėm 
uždaryta vienoj Vengrijos sto
vykloj pavyko aulinkiniais ke
liais į Prancūziją savo tėvams 
atsiųsti laišką: —

“Tai baisu, kokį mes gyveni
mą čia turime pakeltu Mes 
esame apie 1500 vienuolių, su 
kuriomis elgiamasi, kaip su 
gyvuliais... Jei darbas neeina 
užtenkamai greitai, arba jei 
stovyklos sargas yra blogos 
nuotaikos, botago kirčiai kren
ta ant mūsų...

“Pradžioj mes dirbome prie 
statybos vieno didelio tilto: 
darbas buvo sunkus, kurį tega
lėtų pakelti tik vyras. Mes tu
rėjome nešioti plieninius bal
kius. Tos kurios pasilenkdavo, 
gaudavo su botagu. Jei nepa- 
sikeldavo, tai buvo metamos 
už kojų į vandenį.

“Šiuo metu* mes dirbame 
( kasykloje ir būname po žeme 

. visą dięjąą.... Dąu&elis .iš mūsų 
jau mire...M

Tai turėtų būti geras įspė
jimas visiems “progresistams,” 
kurie dar nepažįsta Stalino 
“knuto”.

TAI NE BALANDŽIO 
PIRMOJO ŠPOSAI!

Mus pasiekė Belgijoj išleis
tas Balandžio Pirmosios pro
ga “Raudonosios Vėliavos” spe 
rialus numeris, visai panašus 
į belgų komunistų organą.

Jame nei kiek nesigailima 
užberti druskos stalinistams 
ant ...

Pirmame puslapy įdėtos gre
timais dvi fotografijos. Vienoj 
Ponia Višinskienė, užsidėjusi 
ant pečių brangią sidabrinę 
lapę, o kitoj nuotraukoj vaiz
duojama rusė darbininkė, ku
ri ant savo pečių neša sunkų 
plieninį balkį.

Paskutiniajame puslapy, ku
rį komunistai visad klijuoja 
ant sienų, pagerbiama penki 
liaudies demokratų dingusieji 
partijos generaliniai sekreto
riai: Patraseanu, rūmunas, din 
gęs 1947 m., išbuvęs 27 metus 
komunistų tarnyboje, Gomul
ka, lenkas, jau nuo 1948 m. sė
dįs kalėjime, 25 metai komu
nistų tarnyboje, Kostov, bulga
ras, pakartas 1950 metais, 30 
metų komunistų tarnyboje, 
Rajk, vengras, pakartas 1948 
m., 20 metų komunistų tarny
boje, Slanskis, čekoslovakas, 
sėdįs kalėjime nuo 1951 metų, 

' 33 metai komunistų tarnybo
je...

Ir šitos žinios, deja, nėra 
• joks balandžio šposas.

KOKS RUSŲ ATSAKYMAfS?
Koks r bus rusų atsakymas į 

vakariečių notą Vokietijos 
klausimu! Dėl to ginčijosi du 
diplomatai.

— Net jei rusai sutiks su 
laisvais rinkimais visoje Vo
kietijoje, tas dar nereiškia, 
kad jie panašiai supras “lais
vę,” kaip vakariečiai. Prisimin 
kite Teherano ir Jaltos kon
ferencijas. Jie viskam pritarė. 
Bet kada buvo “išlaisvintos” 

t Lenkija, Rumunija, pasidarė 
faišku, kad rusai žodį “demo-

fe

Prosper Merimee
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pasakoja
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kratija” visai kitaip supranta 
negu mes.

— Tai lygiai kaip atsikiko 
Philadelphijoje, — 
kitas diplomatas. -
areštavo tūlą Hendrick Jack- 
son, pavogusį tramvajų ir val
džiusį girtame stovyje. Tardo
mas jis pasiaiškino: “Aš pa
klausiau praeivio kelio, šis 
man patarė paimti tramwaju. 
Ką aš ir padariau.”

TAFTAS NEPATENKINTAS
Po Minnesotos rinkimų, kur 

Taftas gavo tik 24,000 balsų 
vietoj 106,000 kurie ėjo už 
Eisenhowerj, vienas jo artimų 
draugų, norėdamas paguosti, 
papasakojo tokį anekdotą:

Du žmonės išlipa iš požemi
nio traukinio.

— Oh! — nustebęs sušunka 
pirmasis. — Kada mes prieš 
valandą nusileidome, tai švie
tė puiki saulė, o dabar lyja.

— Tai vis geriau, kaip nieko, 
— pasakė antrasis.

Bet sakoma, kad šį anekdo
tą Taftas neįvertino.

būti

rie
da r-

Ta

GERAS PAVYZDYS
Mums lietuviams gali 

geru pavyzdžiu, kaip mūsų kai 
mynai estai, kurie pergyvena 
lygiai tokią pat *nelaimę, kaip 
ir mes, moka sugyventi ir 
ningai dirbti laisvinimo 
bą.

Neseniai Estų Tautinės
rybos pirmininkas A. Rei, Estų 
grupės prie Laisvosios Europos 
pirmininkas L. Vahter ir Pa
saulio Estų Bendruomenės pir 
mininkas prof. W. Pats, spau- 

. doj padarė pareiškimą, kad eg 
zilinės estų vyriausybės suda
rymas Šiuo metu neįmanomas 
dalykas ir net nenaudingas.

*

ria knygos menine visuma. To
kia jo ypatinga funkcija apra
šyta 1947 m Vokietijoje, Ba- 
den-Badene išleistoje apie jį 
monografijoje. — (Toliau Er
nest W. Watson plačiai cituo
ja Aleksio Rannito studijos 
tekstą). “Pa.' Jonyną yra įdo
mus knygos iliustravimo kū
rybinis metodas. Knyga visiš
kai užvaldė grafiką. Jis studi
juoja veikėjų gestus ir charak
terius, visą vidinę ir išorinę 
fabulos vystymosi dinamiką, 
pagauna stipriuosius momen
tus ir iškelia jų specifini gra
fiškumą, t. y. galimumą visa 
taj išraiškingai perduoti- juodu 
ir baltu. Jis visuomet lieka sto
vįs prie pagrindinių dalykų. Jį 
mažiau traukia jau tekste vi
siškai išryškintos figūros. Jam 
yra daug svarbiau pagauti tai, 
ką rašytojas tik tarp ko kita 
užuominomis yra palietęs. Tas 
suteikia menininkui didelę 
laisvę nebūti priverstam vien 
tik pasyviai papartoti atvaiz
duotą žodžiais figūrą, šita 
prasme reikia suprasti iliustra
cijų vertę — nekartoti aprašo
mąją “figūrą, bet ją. išmode- 
liuoti, išryškinti ir papildyti.

Veiksmas, judesys ir raida 
yra pagrindiniai . dalykai, ką 
Jonynas savo medžio raižiniuo
se nori'užfiksuoti. Jis mato ne 
pavienius reiškinius jr epizo
dus, bet visą jų vidinį ryšį ir 
būtiną priežastingumą. Vien 
tik psichologija, be veiksmo, 
jam neegzistuoja.

Kartu jis betgi stengiasi ne 
tik pagauti išorinį veiksmą, 
bet taip pat atvaizduoti ir jo 
emociją.

Jonynas yra titulinių pusla
pių meisteris. Pradžios ir pa
baigos vinjetės, taip inicialai, 
neturi obstraktaus ornamenti
nio charakterio, bet yra susi
eję su fabula ir papildo pa
grindinius paveikslus”.

Visoj savo kūryboj Jonynas 
rodo piešinio meisteriškumą ir 
tą nepappaštą lengvumą, ku
riuo jisai * naudoja savo spe
cialybės instrumentus: teptu
ką, ^lunksną^Tr graverio- kaltą. 
Jis vienodoj apvaldo ir didelio 
formato darbus ir miniatiūras, 
kaip tai įrodyta, pa v., jo pašto 
ženklų serijoje sukurtoj .piet
vakarių Vokietijai,— neabejo
tinai jie priklauso gražiausių 
pašto ženklų;- kuriuos kada 
nors teko mdfyti.

Jonyno piešinys yra giliai 
kūrybingo dailininko, kuris į- 
prastai nenaudoja linijas tam, 
kad pedantiškai kopijuotų tik
rovę, bet tam, kad 
dailininko vidinio
subjektyvų įspūdį. Kartais jo 
kūryba yra visiškai abstrakti 
ir tada išsiskyrusi nuo gamtos 
rekomendacijų ji atitinka sim-

išreikštų 
pasaulio

savp galingos kūrybos 
Mes išrinkom keletą jo 
re.produktavimui ir pir- 
Amerikoje prezentuojam 
puslapiuose šio prana-

rika motiniškai priglaudžia 
dailininkus, kurie prisiskynę 
laurų Europoje, bando išnau- 
duoti fas galimybes, kurias 
jiems duoda mūsų kraštas, 
žmonės arti stovintieji taip 
vadinamo pritaikomojo meno 
negali nepastebėti, kad eilė tų 
adoptuotų sūnų įsigijo ir pas 
mus didelius vardus. Daugelis 
jų duoda šviežio gyvenimo ir 
šviežios dvasios mūsų menui. 
Savu inašu jie pasidarė mūsų 
kultūros dailininkais.

šešias savaite^ po savo at
vykimo į JAV V. K. Jonynas 
aplankė mūsų redakciją su di
dele 
mape. 
darbų 
mieji 
šiuose
šaus lietuvio darbus.

Jonynas yra gerai žinoma 
asmenybė Vokietijoje ir Pran
cūzijoje, taip pat kaip ir savo 
tėvynėje, kur jis iš pradžios 
dirbo kaip mokytojas, o vėliau 
kaip Kauno ' meno mokyklos 
direktorius. Vėliau jis buvo pa
skirtas paminklų apsaugos i- 
staigos vedėju. Nepaisant to, 
kad jis daugiausia įgavo gar
sumo medžio raižiniais ir lito
grafijomis, Jonynas dirbo dau 
gelyje meno sričių, įskaitant 
net projektus baldams. Ligi- 
šiol, tai yra jo medžio graviū
roje, realizuotos iliustracijos, 
.kurios mums parodo jo, kaip 
dailininko, pradinį genijų. Bū
damas lietuviu, jisai priklauso 
tai rasei, kurios ypatingas 
jautrumas medžio panaudoji
mo mene siekia net priešisto
rinius laikus. Kaip šios atmos
feros mediumas, jis sukūrė ei
lę kilnių interpretacijų vokie
čių, prancūzų, anglų ir lietu
viu poezijai, šis jo leidėjajns 
skirtas darbas neaprėžtas vien 
tik piešiniais bei medžio gra-

Ratas ant ašies braškėdamas sukasi sunkiai...

Vytauto K. Jonyno me
džio raižinys iš K. Do
nelaičio “Metai

NĖRA GALINGESN10 ĮRANKIO
KOVOJE UŽ LAISVĖ KAIP DAINA 

“Atvažiuojam ne pramogų ieškodami, bet daina prašydami savo tautai 
laisvės, o jums, mieli broliai, paguodą ir kovai sustiprinimą nešdami,” rašo 

savo laiške Dainavos AnsambEo dirigentas Stepas Sodeika
Jūs prašote manęs parašyti bet viską nusakančios išmin- 

apie dainą. Man būtų labai 
lengva atsakyti, nes aš nera
šau, bet dainuoju.

Argi reikėtų žmonėms ką 
nors pasakoti apie dainas, ku
rie apie jas daugiau žino, ne
gu aš? Juk žmonės tas dainas 
sukūrė. Žmonės - sukūrė ir išsi
reiškimą, nusakantį dainos 
prasmę: gyveno, kentėjo, į dai
nas sudėjo... ;

Ar gali kas nors daugiau a- 
pie dainą pasakyti? Prašmat
niausių galvų savinirfkai, ma
nau, nepasakys tokios trumpos, 
jam akis. Ji jam visko priža
dėjo. Ji pakėlė jo krūtinę ir 
išplėtė t

ties.
Gyveno žmogus ir kentėjo. 

Su jo atėjimu atėjo ir jo kan
čia.'Taip buvo nuo pradžios ir 
tur būt, bus iki pabaigos. Ir 
niekas nepakeis šios žmogaus 
paskirties, niekas neatims ir 
nepalengvins jo kančios.

plačiausiai viltis,

bolio esmę. Jo linija yra pilna 
.ugnies, regisi laukinė, bet iš 
tikrųjų savo meisterio ranka 
visiškai kontroliuojama. Kitais 
atvejais, kad laisvas formų 
transliavimas jo nebeįkvepia, 
Jonynas dirba su klasišku tiks
lumu realistiniame styliuje. Jis 
yra tas menininkas, kuris be
tarpiai sprendžia savo , meno 
problemas, nežiūrint, kokią 
kryptį jam nepadiktuotų ypa
tinga kūrybinė situacija.

Dainavos ansamblio solistė 
Stasė Klimaitė
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Ateis ir praeis naujausios 
žmonijos santvarkos, ateis ir 
praeis nauji, daug žadanti, bet 
nieko neduodanti diktatoriai 
ir rinkti valdovai, bet žmogus 
vis kentės. Žmogus, tur būt, ir 
yra žmogumi, kad jis kenčia. 
Ir kančia tampa visa ko pras
mė. Kančia — kelias į laimės 
pažinimą. Jei nepažintume il
gesio ir kančios, nežinotume, 
kas yra laimė. O laimė gali bū
tį tik trumpa. Jeigu ji ilgiau 
su mumis pabus, ji vėl taps 
kančia. Laimė ateina pas žmo
gų tik tada, kai jau žmogus 
nebeturi jėgų ilgiau kentėti. 
Trumpa akimirka ji atgaivina 
žmogų ir vėl jį atiduoda tikra
jai jo paskirčiai — kančiai.

žmogus apsikrovęs save gra
žiausiu mūru, eidamas per pla
čius ir vešlius savo laukus, sė
dėdamas gausingai apkrautoj 
užstalėj, ar stigdamas pašto- ' 
ges, rūbų ir maisto trupinio— 
vis kažko ilgisi. Daiktai žmo
gaus pilnai nepaguodžia ir jo 
nenuramina. Juk žmogus 
daiktas, jis — žmogus.

Ir ateina žmogaus širdin 
kia šviesa, kuri jam siūlo:
liai, tyliai niūnuok ir dėk į tą 
raudą savo vargo, nedalios ir 
ilgesio žodžius.

žmogus 
vo paties 
kad kažin 
atleidžia
lengvėja galva ir įkaitę smil
kiniai atvėsta lyg nuo brangių 
rankų paglostymo.

Jo širdy gimė žmogaus di
džiausia laimė — daina. Ji jį 
apglėbė, išglostė, nušluostė

lyg pievoje baltas drobes. Ir 
pasakė: kur tu eisi, aš eisiu su 
tavim. Tu dabar nebūsi vienas. 
Aš tavęs neišnaudosiu, nenu- 
vilsiu ir neišduosiu. Aš tavęs 
nepaliksiu skausmuose. Ag ta
ve taip mylėsiu, kaip dar nie
kas nemylėjo. Tokia esu aš tik 
viena, — aš* esu tavo dainą. Aš 
esu kūdikis tavo kančios ir ly
dėsiu tavo žingsnius. Su ma
nim tu viską laimėsi: laisvę, 
ramybę, žmoniškumą ir garbę. 
Sų manim tu atrasi kelią į s$l- 
vo prarastą-' pastogę. Kur tu 
manęs nesigėdinsi parodyti, 
kad aš esu su tavim, tu visur 
pasirodysi, kad esi žmogus. Ir 
tautos tave gerbs, ir tu tau
toms savosios tautos šviesą pa 
rodysi. Kur esi, visiems tu sa
kyk, kad aš esu tavo neatima
mas turtas. Esu turtas — di
džiausias už visus turtus. Kur 
tu mane parodysi, visi didieji 
turtai tau nusilenks. Kur tu 
mane parodysi, visokia niekšy
bė ir šlykštybė tau pasitrauks 
iš kelio. Aš esu kartu su tavim 
tavo Kūrėjo duota, ir aš esu 
pati didžioji tavo dalis.

Atėjo diena, kada visi išė
jom iš namų, nieko iš jų nepa- 
siimdami, ką buvome per ilgą 
savo trūsą į juos sukrovę. Ir 
kai tik atsidūrėme ant .sveti
mos žemės pirmojo rėžio ir at- 
sisukom, gal paskutinį kartą, 
pažvelgti į savo gimtąją šalį, 
atrodė ,kad kentėjimams ne
užteks jėgų. Čia ir prabilo šir
dyje daina: eik ir nebijok, kad 
nieko nepasiėmei.. Aš einu 
drauge su tavim. Aš tave ve
siu ir tau sugrįžti į namus pa
dėsiu.

Ir kokia laiminga ta maža, < 
maža, bet graži mūsų šalis, 
kad jos žmogus visą savo šir
dies erdvę atidavė dainai. Jis 
neleido savo širdin 
kerštui ir brutalumui 
bet atsiradusią jos 
užpildė nauja daina.

Benamiais ėjome per sveti
mas žemes visai 
kad nešamės su 
visą šį brangiausi 
Ir kur sustojome
nome tos dainos parodyti, sve
timų šalių žmonės kalbėjo: 
ak. žiūrėkit, ir jie žmonės. Jie 
verti laisvės, jie neturi mirti.

Ir nieko neturime galinges
nio, kas mums šiandien šiame 
žūtbūtiniame žygyje tiek pa
dėtų, kaip daina.

Atvažiuojame į patį didžiau
sią ir 
miestą 
bet su 
tautai 
broliai,
stiprinimą nešdami.

Stepas Sodeika

pykčiui, 
įsigalėti, 
tuštumą

nejausdami, 
savim visą, 
tautos turtą, 
ir nesigėdi-

ne

to- 
ty-

supa save tuose sa- 
garsuose ir jaučia, 

kokia maloni šiluma 
jo suskaustą širdi,

turtingiausią pasaulio 
ne pramogų ieškodami, 
daina prašydami savai 
laisvės, o jums, mieli 
paguodą ir kovai su-

iartdok.su


f

f
*

.3s*s_J

VIENYBĖ TIKRA DVASINĖ REFORMA, ALIASKOJE GALIMA SUSITAUPYTI
- i— ",K'1 AR TIK PAMĖGDŽIOJIMAI PER DARBO SEZONĄ 1500 DOLERIU

uvOZAS TYSLIAVA .. . . . _ . . . . b
editor and Publisher Naujiena: Krupavicus jau taip pat pradėjo galvoti, kaip Lozoraits... Dirbant vasaros metu kasyklose, prie statybos ar žuvininkystes — Darbi
nį —----------------------------- Ar išsigydysime nuo “valdžios pamiš mo” ligos? nirkai i Aliaską suvažiuoja savo rizika ir pradžioj sezono jų būna dau-

tditorul and Business ’ Oi t icc:
412 Bedford Avenue.
Brooklyn 11.'N. Y 

LVergrevn 4 0862

tnurcd as Second Class Matter 
Octobu 2 5. lQU' at the Post Office 

of Brooklyn. N Y.

Subscription Rates:
USA per war __ _ $5.00
CANADA and others countries $0.00

Advertising Rates on Application

KAS LAIMĖS? —I
Trek An erika, tiek visas va

karų pasenus su dideliu susi- 
d mtjmiu seka lenktynes į Bal 
tuctiUd Rūmus, nes nuo to, kas 
bus prezidentu, priklauso ir 
tarptautinių klausimų, viena 
ar kita linkme, išsprendimas.

Ilgą laiką niekam nebuvo ži
noma, kaip pasielgs Trumanas. 
Be. dabar, jam aiškiai pareiš
kus, kad *nckandidatuos atro- 
dc, jo? gen. Eisenhoweriui ker 
lias pasilieka laisvas ir už 
aštuc.aių mėnesių šis žmogus, 
kuris šiandien vadovauja At-’ 
lanto armijai, bus Amerikos 
prezidentu.

Pirmieji rinkimai parodė, 
kad izoliacionizmas Amerikoje 
mažėja.

-Visur laimi “internacionalis
tai,” kaip Eisenhoweris, Stas- 
senas ar Warrenas, ir smarkiai 
?tsilieka “ultra-nac/onalistai”, 
Taftas ir MacArthuras.*

Tas, kuri republikonai mėg
davo vadinti “Mr. Republikan,” 
nežiūrint sūvo propagandinės 
masines, tesuranka vietomis 
tik likučius. Panašiai ir pas 
demokratus.

Kas parodo, jog žmonėms at
sibodo politikieriai profesiona
lai. «

Nęra jokios abejonės, kad 
rcpubiikonų pirmuoju kandi
datu bus “Ike,” kuris draugų 
raginamas, jau ruošiasi grįžti, 
J Ameriką.

Ar tas reiškia, kad Eisenho
weris jau gali būti tikras dėl 
lapkričio triumfo? Nieko pana
šaus.

' Iki šiam laikui demokratų 
“tvirtovės’' — didieji miestai, 
kur rinkikų mases sudaro dar
bininkai, nepasakė savo žo
džio. Taip pat, dar neaišku ir 
su “Solid South” sektoriumi. 
Demokratų partijoje galės dar 
įvykti skilimas, nes pietiečiai, 
nepritardami rasinės sociali
nės reformos politikai, žada 
atskilti su savo 128 nariais iš 
demokratų partijos.

Nuo 1932 metų, kada prezi
dentas Rooseveltas išprendė su 
šypsena pačias sunkiausias 
krizės problemas, nesišypsąs

Nuobodi būtų gadynė, jei 
gyventume be iartdok.su, 
be keistų, stebinančių, netikė
tų Įvykių. O tokių Įvykių vis 
daugiau pasitaiko mūsų visuo
meninėje veikloje. Kas vakar 
neigta, šiandien tvirtinama, 
kas užvakar apšaukta blogy
bėmis ir “jėgų skaldymu,” 
šiandien anų šūkiai pasiskoli
nami. kaip savo, ir skelbiama, 
kad tai gražiausias jėgų 'ap
jungimas.

Prieš kelis metus apsiputo
jus buvo tužtama, kad Lietu
voje rezistencijos nėra ir ji sta
čiai neįmanoma. Kaikurie par
tiečiai be niekur nieko atmetė 
krašto rezistencijoj prašymą 
sudaryti tinkamą atstovybę 
užsienyje. Po trijų metų jie 
“įsitikino,” kad krašte rezis
tencija 'tikrai buvo ir yra, ir 
kad ji veikė lygiai 'tokiu pat 
vardu (BDPS), kaip ir jos i- 
g? Įjotoji delegatūra užsienyje. 
Su rezistencijos atstovais net 
sutartys tada buvo pasirašo
mos ir tada prasidėjo spaudo
je ir prakalbose baisiai karštas 
“partizanų kraujo” garbini
mas. Mat, tam tikru,’ nors ir 
nelegaliu būdu buvo sukombi- , 
nuota, neva kraštas paveda 
Vlikui būti egziline vyriausy
be. Moralė labai aiški: jei ma
nęs nepripažins! vyriausybe, 
tai tavęs “neremsime” ir iš vi
so jūs neegzistuojate... f*

Kas krašte rezistenciją at-sto 
vavo ir rėmė, tie buvo apšauk
ti fa Įsi flateriais ir vienybės 
skaldytojais. Likimas ilž melą 
atkeršijo ir prisėmė pilną bur
ną vandens. Bet ne ilgam. Ne
seniai, kaip žinome, vėl buvo 
pradėta šaukti, kad kažkas ki
ti “vienybę skaldo”, kad atsi
rado “nepageidaujamu” tau
tos laisvinimo darbe ir tt. Bet 
karkas vėl ivvko, ir vėlįprado- 

?ta-kursas keisti.
Daugelį nustebino Vliko pir

mininko M. Krupavičiaus per 
“Amerikos Balsą” pasiųstas 
“vargingos Tėvynės nelaimin
giems vaikams” sveikinimas 
Vasario 16 d. proga. Kaip ELTĄ 
(3 nr.) savo biuletenyje pra- 

;re<ė, ten buvo teks Krupavi
čiaus, be abejo, viso Vliko var
du tvirtinimas:” šia proga 
Jums pareiškiu ir užtikrinu, 
kad Vlikas savo pareigas baigs 
an t. Lietuvos ribos, nes valdžia 
privalo priklausyti tiems, ku
rie savo žemėj kentėjo ir ko
vojo su priešu žiauriu už lais
vę ir garbę bei savo teises. Lais 
va tauta laisvais rinkimais pa
sikvies prie valdžios vairo tuos, 
kuriais daugiausia pasitikės. 
Štai ko lietuvių teisių saugo
tojas ir gynėjas Vlikas siekia,

Rašo BRONYS <RAILA 

dėl ko kovoja ir ko meldžia 
Dievą ’.

Kad taip Vlikas meldžia Die
vą, tai tikrai labai gerai. Mel
džiamės ir mes ne vienas, ki
ti lietuviai. Bet kaip Vlikas dėl 
tos valdžios užsienyje ir iš da
lies tebekovoja, tai kitas klau- 
mas, ir čia ne viskas buvo taip 
Jau labai gerai. Dėl tos val
džios jau buvo perdaug žalin
gų ginčų su Lietuvos diploma
tiniu korpusu užsienyje. Dėl 
tos valdžios buvo ilgai šmei
žimai krašto reizstencijos gru
pių atstovai, kol Jie nesutiko 
VlikuU “valdžią perleisti”. Dėl 
tos valdžios buvo inkriminuo
jami ir skaldytojais bei oku
panto tarnais apšaukiami (per 
Naujienas ir dabar dar tūlų 
slapukų apšaukinėjami) visi 
tie, kurie manė, kad Vlikas be 
reikalo eikvoja energiją ir 
skaldo jėgas, savo fantazijų 
vaikydamasis.

O dabar štai tos brangiosios 
valdžios atsisakyta, bet ligi 
Eitkūnų. Ir tai yra itin gera dva 
s.inė reforma. Tik ar reikėjo 
dėl jos taip ilgai kovoti ir ki
tus niekinti? Atrodo, kad ne
reikėjo. 'Atrodo, kad Lietuvos 
kraštui ne valdžia buvo ir te
bėra svarbi, o laisvė, o okupan
to jungo nublcškimcs, para
ma tai tautos laisvės“ svajonei 
ir kovai, talka užsienyje Lie
tuvos bylai.

Kunigas Krupavičius kelis 
kartus tvirtino, kad jis su vi
sais mekąs gerai sugyventi, o 
tik niekaip- negalįs susitarti su 
ministeriu St. Lozoraičiu, Lie
tuvos Diplomatijos šefu užsie
nyje. O. min. Lozoraitis dar 
1949 metų pradžįpje, t. y. va
sario 14 dienos Minties laik
raščio puslapiuose paskelbta
me pasikalbėjime viešai buvo 
pareiškęs:

“Aš nemanau, kad Lietuvai 
atgavus laisvę, tauta krašte 
lauktų ligi kas nors jai kokią 
santvarką iš užsienio parveš. 
Tauta pati nuspręs, kurios rū
šies demokratine santvarka tu 
rčs būti nustatyta Lietuvoje.”

Tad ar ne tą patį pareiškė . 
lygiai trim metais anksčiau? 
Kodėl tad reikėjo tiek 'ginčy
tis, kedėl reikėjo susitarimus 
išardyti, savo grupės spaudo
je! leisti negirdėtus prasima
nymus ir kaltinimus? Ar rei
kėjo nutarti, . jog .Lozoraičio 
derybiniai pasiūlymai (8 punk 
tai) iš esmės Vlikui nepriimti
ni, kada jie tik tą pačią Kru
pavičiaus radijo kalbos mintį 
reiškė?
. Mums atrodo, kad jei jau

buvo apspręsta “valdžios” at
sižadėti anapus Eitkūnų, — 
tai gal jos verta “atsižadėti” ir 
šiapus Eitkūnų. Jau vien dėl 
to, čionai turime per didelę tai 
gaidžiai teritoriją, -į išskyrus 
Aziją, laisvi lietuviai gyvena 
visuose kontinentuose. Ir jie 
trokšta Lietuvos laisvės dau
giau, negu valdžios, na, kad ir 
Vliko vyriausybės. Ir nustoję 
tepliotis su tomis “valdžių” ne- 
sąmonėmis, gal geriau pradė
sime talkininkauti tikro laisvi* 

snimo darbui, kurio reikalauja 
Lietuvos byla ir okupuotosios 
Lietuvos gyventojų kova.

Maža to...
šių metų vasario 1 d. Vlike 

priimtoji rezoliucija maždaug 
taip skambėjo:

“Išklausius vakar dienos po- 
.sėdyje pranešimus ir turėda
mas galvoje reikalingumą su
intensyvinti bei suderinti Lie
tuvos laisvinimo veiklą, Vlikas 
nutarė eiti prie grupių konso
lidacijos Vlike (’), sustipri
nant Vliko veiksmingumą, re- 
prezentatyvumą ir darbingu
mą, pertvarkant Vykdomąją 
Tarybą ir siekiant visų aktu
alijų jų klausimo išsprendimo”.

Tai yra pasiryžimas sustip
rinti pačiam «ive, nors pats 
užsimojimas absoliučiai nieko 
naujo nepasako ir nieko nau
jo -neprideda. Turi įvykti tik 
stebuklas—veiksmai ir darbin
gumas sustiprėti, visi ginčyti
ni klausimai išspręsti. Reikia, 
anot Krupavičiaus, melsti Die- 
vąL kad toks stebuklas įvyktų 
nes žmonės čia nieko nebega
lėjo padaryti, ir praktika tau 
parodė.

šia proga turime pripažinti 
dar porą faktų.

Lygiai prieš pusantrų metų 
LRS pirmininkas dr. *S. Kuz
minskas kalbėdamas Coventry 
(Anglijoje) lietuvių visuome
nės susirinkime ir išdėstęs sun 
kiąsias Lietuvos laisvinimo 
problemas, tarp kitko“, pasakė: 
“Vlikas, deja, yra per silpnas 
šioms problemoms tinkamai 
išspręsti. Jis turi būti pertvar
kytas ir sudarytas daug rea
lesniais, tremties sąlygoms pri
taikintais pagrindais”.

Kaip matome, tai iš esmės 
visai panaši mintis,’ kaip ir 
minėtoje Vliko rezoliucijoje. 
Bet anuomet tie žodžiai buvo 
sutikti kaikieno su pasipikti
nimų audra. “Užkulisinėje ak
cijoje” ypač aršiai tada reiš
kėsi krikščionys demokratai, 
LRS pirmininką vadindami 
avantiūristu, vienybės skaldy
toju, net “bimbininku”...

Dar didesnis . įtūžimas, prie 
tūravojimo prisidėjo ir Naujie
nos, kilo tada, kai vienas ko

prezidentas Amerikai darosi
nebepriimtinas ir risi kandi
datai, gal kiek ir dirbtinomis 
šypsenomis, stengiasi rinkikus 
sužavėti.

“Tai dėl savo rimto veido iš
raiškos Dewey pralaimėjo pra
ėjusius rinkimus,” aiškina 
šiandien republikonai. Ir jie 
daug vilčių deda į natūralią 
“Ikc” Šypseną, kuri verčia nu
siminti visus jo konkurentus.

Sakoma, kad “Ike” šypsena 
galėsianti padaryti stebuklus 
ir sužavėti net tuos, kuriuos
per ilgą laiką sugebėjo pa
traukti į savo pusę nepavargs- 
tąs Taftas.

•
Bet kol ‘Ikc” yra Paryžiuje, 

kol jis eina aukštas atsakomin- 
gas pareigas, niekas jo nepuo
la. Nors jau pasigirsta iš pa
čių rcpubiikonų, MacArthuro 
šalininkų, demogagiškų kalti
niu-ų, bet kol kas vengiama 
smogti “žemus smūgius”. Ta
čiau bus visai kitaip, kada jis 
sugrįš į Ameriką ir įsijungs į 
rinkiminę kampaniją.

Bet Eisenhoweris nebijo ko
vos. Jis yra sukurtas kovai. Sa
vo pusėje jis jau turi didžiąją 
Amerikos spaudą. Tiek demo
kratų kandidatus visad palai
kąs N. Y. Times, tiek republi
konų “ruporas” Herald Tribu
ne ir Luce didieji žurnalai, 
kaip Life, Times ir Fortune, 
bei Columbia Broadcasting 
Chain, apsiima jį rinkimuose 
remti.

“Ikc” sugebės išlikti visą lai
ką besišypsąs, nors draugai pa
sakoja, kad jis moka, kada 
reikia ir piktai susirauktL

giau negu reikia — Jau dabar kas savaitę atvyksta po 1,000 vyru
Net ir šiais aukštos kojunk- 

tūros, “boom”, laikais, ne vi
sur Jungtinėse Valstybėse 
darbai gerai eina. O darbų su
mažėjimas, žinoma, skaudžiau 
šiai ir pirmiausiai paliečia nau 
jus ateivius. Kai kurie jų pra
deda galvoti apie “Ameriką 
Amerikoje” t. y. — Aliaską. 
Gaunu laiškų, kuriuose teirau
jasi apie sezoninių darbų‘šioje 
teritorijoje. Štai iš • Scranton, 
Pa. rašo:

“Daugelis lietuvių D. P., at
vykusių čia į Pennsylvania, 
dar negali surasti tinkamo dar

j e sezono, daugiau, negu jų rei 
kia. Darbams prasidėjus, pir
miausia stoja darban senieji 
unijos lokalo nariai. Kol parei
kalavimo nėra, unija naujų 
nepriima. Nėra darbo, nėra ir 
gyvenvietės (barakų). Turi gy
venti viešbutyje, mokėti $4.00 
už lovą nakčiai, o maistas kai
nuoja apie $5.00 dienai. Su to
kiomis išlaidomis ilgai kapita
lo neužteks.

Kai jau badas pradeda žiū
rėti į akis, darbininkas apsi- 
klausia, kad yra dar vienas ga
limumas — eiti aukso kasti.

kompanijų, kuri kontraktuoja 
darbininkus kontinentinėse J. 
V-bėse. Nuo gegužės 1 d. ji tu
ri savo agentą Seattle, Savoy 
Hotel. Inžinierius ir kt. kvali
fikuotus specialistus kontrak- 
tucja valdžia per District 
Engineers atstovus Seattle.

Statybos darbai vyksta svar 
blausiai dviejuose rajonuose: 
apie Anchorage ir apie Fair
banks. Yra sezoninių darbų 
prie žuvininkystės, bet apie 
sąlygas neturiu tikslesnių ži
nių. Per geros jos ten negali 
būti, nes toje srityje dirba nė

r
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AMERIKIEČIAI VYTAUTĄ K. JONYNĄ 
PRIPAŽĮSTA DIDELIU DAILININKU 
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American Artist vyr. redaktorius E. W. Wats6n sako, kad prof, V. K. Jo
nynas savo kūryboj rodo meistriš kurną ir dideli kūrybingumą

bo ir vargsta naktinėse pamai
nose už $0.85 į valandą. Pa
sklidus čia gandams, kad būk 
tai kaž kokios kompanijos re- 
registruoja darbams į Aliaską, 
nekurie gundosi, žada palikti 
šeimas ir važiuoti neva sezo
niniams darbams, neva gerai 
apmokomiems. Tad nutarėme 
kreiptis į Tamstą ir prašyti 
kai kurių paaiškinimu”.

Artėjant darbų sezono pra
džiai, į šitą ir kitus panašius 
laiškus atsakau štai čia .per 
spaudą. Sezoniniai darbai 
Aliaskoje tęsiasi nuo balan
džio — gegužės ligi spalių — 
lapkričio. Jų svarbiausios trys 
grupės: 1) kasyklos( , 2) sta
tyba, 3) žuvininkystė. Tai nė
ra jokie “government” darbai, 
kaip kai kas mano. Net ir val
džios ■ darbus vykdo kontrak- 
toriai, jie ir samdo darbinin
kus — per unijas. Statybos 
darbininkų (kur geriausiai už
dirbama) jokios kompanijos J. 

’ V-bėse neregistruoja ir nesam
do, tam nėra reikalo. Tie dar
bininkai savo rizika suplaukia 
į čia -jr visados, bent pradžio-

respondentas Nepriklausomoje 
Lietuvoj e’ir Vienybėje paskel
bė pasikalbėjimą su LRS pir
mininku Kuzmicku, kuris ir 
tą kartą, panašiais motyvais 
remdamasis, iškėlė veiksnių 
pertvarkymo ir konsolidacijos 
būtinumą. .

,krfr pftgaJiauĄ, tretį kartą tą 
pačią Vlike reformos 'mintį, 
konsolidacijos reikalingumą ir 
naujos sveikesnės valstybinės 
ir rezistencinės dvasios įneši
mą į laisvinimo veiklos sritį pa
brėžė 30 su viršum asmenų, 
kurie buvo įgalioti Lietuvių 
Rezistencinės Santarvės vardu 
pasirašyti viešą pareiškimą lie
tuvių visuomenei.

Nors Naujienos tada prasi
tarė, kad LRS galbūt dirba tal
koje su enkavedistais (!), ta
čiau tas jos pareiškimas rado 

(Nukelta į 6 psl.)

Tai menkiausiai apmokamas 
darbas. F. E. Mining Company, 
Fairbanks, moka $1.26 valan
dai, bet samdo ir be unijos, jei 
reikalas yra. Uždirbti čia kiek 
pinigo galima tik nesvietiškai 
ilgu savaitės darbu: dirba 63 
valandas per savaitę, na, ir kas 
virš 40 vai. — time and half. 
Kompanija duoda room and 
beard už $2.25 dienai. Čia, dan 
tis sukandus dirbant ir tau
pant, galima per tris mėne
sius sutaupyti apie $1,000. Bet 
kadangi kelionė iš Pennsylva- 
nijos ir atgal kaštuos apie 
$800, tad biznis, atrodo, ne
koks.

Dėl menko atlyginimo auk- 
sakasyklos pastovių darbinin
kų kaip ir neturi, 'tai lyg per
einamoji stovykla. Bedirbdami 
ten darbininkai stengiasi įsi
sprausti į construction labor 
union. Daugeliui tas ir pavyks
ta sezonui įsibėgėjus, darbams 
išsiplėtus’, darbininkų antplū
džiui susojus: taip, apie liepos 
mėnesi. Statyboje labor atlygi
nimas minimum $2.98 už re
guliarias 40 vai., kas virš—time 
and half._ Dirba paprastai 54 
vai., kai kur ir 63. Room and 
board barakuose — $40.25 per 
savaitę. Skaičiuojama, kad su
taupyti čia galima apie $1,500 
per sezoną. Tai jau apsimokė
tų kelionę ir atliktų.

Darbininkai čia suvažiuoja 
daugiausia iš vakarų pakraš
čio, nes jiems "kelionės išlaidos* 
mažesnės. Važiuoja visaip: kas. 
lėktuvu, kai laivu, arba kelie
se-susimetą į kokį seną auto
mobilį. Ir atvažiavę gyvena vi
saip...

žinantieji sąlygas ir nesitiki * 
padaryti daug pinigo pirmai
siais metais. Svarbu pasidaryti 
lokalinės unijos nariu, o gal ir 
įsiterpti į kokią specialybę. Sa 
vaime aišku, kad specialistams, 
kaip štai elektrotechnikams, 
plumberiams ir atlyginimas 
žymiai didesnis ir darbas gau
ti lengviau. Beje, F. E. Mining 
Co. yra viena tų nedaugelio

mažai indėnų, kinų ir kt.
Tiems, kurie teiraujasi apie 

klimatą ir bendrąsias sąlygas, 
galiu pasakyti tiek: Vasaros 
metu Aliaskos klimato nerei
kia bijoti. Berods, tokiam di
džiuliam plote, kaip Aliaska, 
ir klimatas labai nevienodas 
pagal rajonus. Pietrytinėje da
lyje, apie Anchorage-Seward, 
yra lietinga, ypačiai į galą va
saros lyja, kartais be. .per
traukos kelias savaites. Apie 
Fairbanks, vadin. Inerior Terr
itory, klimatas kontinentalus, 
sausas, žiemos smarkiai šaltos,- 
vasaros giedrios ir šiltos, gana 
panašios-į sausų metų'vasarą 
Lietuvoje. Ir dar viena pasta
ba: kas ryžtųsi vykti i Aliaską, 
turi atminti, kad kita jokia 
kalba čia nesusikalbės, kaip 
angliškai, šiaip žmonės čia yra 
malonūs, paprasti ir draugiški.

Iš šių mano trumpų pastabų 
gali kiekvienas interesayęsis 
pasidaryti sau išvadas. Aš as
meniškai manau, kad jauni 
viengungiai vyrai, kurie netu-, 
ri tinkamo nuolatinio darbo, o 
turi pakankamai palinkimo į 
nuotykius ir šiek tiek santau
pų kelionei ir atsargai, galėtų 
ir rizikuoti. Nėra abejojimo, 
kad čia darbininkui yra dau
giau galimybių padaryti greitu 
laiku pinigo., negu bet kur ki
tur ‘Amerikoje. Bet tai laimi
kio dalykas. Mėgėjų tą laimikį 
bandyti netrūksta: į Fairbanks 
rajoną, šiuo metu (kovo mė
nesio antroj e pusėj e) kas • sa
vaitę atvyksta apiė 1,000 vyrų! 
Kol darbai prasidės, kol pa
vyks kur nors įsiskverbti, ne 
vienam teks juodą dieną per
gyventi. O kai statybos įsisiū
buos — plauks‘doleriai: kieno 
į banką, o kieno -į Fairbankso 
šimtus barų...

Jei kas tikrai galvotų vykti 
ir turėtų konkrečių klausimų, 
mielai atsakysiu laišku, kiek ir 
ką galėsiu išsiaiškinti.

Dr. J. Pajaujis 
College, Box 122> 
Aliaska.

PCCIA f DŪDĄ
Paskutiniu laiku Paleckis su 

visa savo klika iš visų jėgų 
pūčia į Stalino dūdą, bijoda
mas nukripti nuo “linijos”.

Per Vilniaus radiją kasdien 
tik ir girdisi koliojimai, nu
kreipti prieš Ameriką. Teofilis 
Tilvytis, Vytautas Sir. Gira, 
Vladas Grybas, Mieželaitis, An 
tanas Jonynas, Br. Mackevi
čius ir kiti gal kiek pavėluotai 
kalba apie bakteriologinį ka
rą, stengdamiesi įtikinti neįti
kinamais argumentais, kad a- 
merikiečiai paseję Korėjoje 
bakterijas...

Pavėluotai, nes jie užmiršo 
pasakyti, jog panašios epide
mijos siautė jau 1941 metais 
Vilniuje... Kas tada ten pasė
jo bakterijas. Ar.tik ne tie pa
tys utėlėti ruskiai? ’
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Vienas esminių sunkumų? 
kalbant apie lietuvių kultūrą 
tarptautiniame forume, buvo 
dar netolimoj praeity stoka 
užsienio autoritetų pozityvių 
pasisakymų apie lietuvių me
ną. šią spragą, kai.p nekeista, 
užpildė tremtinis. Didžios ver
tės atsiliepimai pasauly gerai 
žinomų menė istorikų bei kri
tikų apie Adomo Galdiko, V. 
K. Jonyno ir Vytauto Kasiulio 
parodas leidžia ir mums stip
riau užakcentuoti mūsų vaiz
duojamos dailės reikšmę- inter 
nacionaline prasme, šalia M. 
K. Čiurlionio, V. K. Jonynas 
yra tas lietuvis dailninkas, ku
ris iš įtakingų dabarties meno 
teoretikų gavęs patį didžiau
sią pripažinimą. Prancūzijoje 
ir Vokietijoje jis buvo 
gerbiamas ir daug kam 
įdomu ką apie jį pasakys 
rikiečių kritika. Ir štai
rikiečių meno žurnalas Ame-

labai
buvo -
ame-
ame-

nean Artist balandžio mene
sio numery deda vyriausiojo 
redaktoriaus ir žymaus meno 
kritiko Ernest W. Watsono 
straipsnį apie lietuvių grafikos 
meisterį ir, be to, astuonias 
dailininko darbų reprodukci
jas bei jo nuotrauką. Repro- 
duktuoti yra sekantieji prbf. 
V. K. Jonyno kūriniai: 3 iliu
stracijos Prosper Merimee lie
tuviškai novelei “Lokys,” lais
va kompozicija “Šventas Anta
nas” (atspausdinta per visą 
puslapį), laisva kompozicija 
“Kalėdų žvaigždė,” Stasio Lo
zoraičio ir V. K. Jonyno ex li- 
brisai ir trijų spalvų reproduk
cija iš serijos piešinių padary
tų Goethes veikalui “Mainzo 
apgulimas,” kuriai skiriamas 
irgi visas puslapis. Ernest W. 
Watson apibudina tokiais žo
džiais prof. V. K. Jonyno kū
rybą:

Vis daugiau ir baugiau Ame-

Religijų istorija (1)

TAUTOS SUKURIA RELIGIJAS,
BET NE RELIGIJOS TAUTAS

Žmones dažnai tiki patys nežinodami kaip ir kodėl — Šventieji karai bu
vo vedami tik po religijų priedanga — Pas laukinius 

tikėjimo dogmas pažįsta tik dvasiškiai
Religijų istorija, kaip sako 

Londono universiteto profeso
rius Denis Saurat, tikrumoje 
yra istorija žmogaus dviejų 
norų vystimosi, artimai suriš
tų vienas su kitu: Dievo buvi
mo reikalingumas ir noras pa
siekti nemirtingumą. Dažniau
siai pirmasis tarnauja', kaip 
priemenė, atsiekti antrajam 
tikslui.

Tie, kurie mano, kad su re- 
ligijcm baigta, ar bus baigta, 
lygiai klysta, kaip ir tie. kurie 
mano, kad religijos yra svar
biausias žmonijos dalykas.

Iš religijos istorijos, parašy
tos prof. Denis Saurat, kurios 
ištraukas pradedame spausdin 
tj nuo šio numerio, galima pa
matyti, jog religija žmogaus 
gyvenime užima nedidelę vie
tą.

Pasaulyje yra trijų katego
rijų žmonės:

1. Nedidelis skaičius žmonių, 
stipriai tikinčių. tačiau ir 
jiems religija dar toli iki to, 
kad jai skirtų visas.jėgas.

2. Nedidelis skaičius visiškai 
netikinčių ,bet ir jie tikrumo

je tiki daugiau, negu mano ar
ba prisipažįsta.

3. Pagaliau, yra masės žmo
nių, kurie išpažįsta vieną ar ki 
tą religiją tik todėl, kad gyve
na toj aplinkumoj, kur ta reli
gija yra paplitusi, bet dažniau
siai patys nežinodami kaip ir 
kedėl jie tiki, arba jiems patin 
ka tai sakyti, kad jie tiki. Bet 
tas juk dar nėra religija.

šiandien mes gyvename ne 
taip jau didelio religingumo 
perijode, bet jei mūsų civiliza
cija staiga žūtų, ateities istori
kai užtinkamų maldyklų, kny 
gų ir dvasiškių skaičiaus pasa
kytų, jog mes gyvenome pačia
me religingiausiame istorijos 
perijode, lygiai kaip mes daž
nai mėgstame sakyti, jog se
novės tautos buvo labiau ti
kinčios.

Tikrumoje yra visai kitaip. 
Istorijoje užtinkame labai ma
žai religinių karų. Net, ir tie ku 
rie. buvo vedami religijų var
du. mažai ką bendro turi su re 
llgijom. Trisdešimties metų ka 
ras buv© labiau politinis negu 
religinis. O kryžiubčių karai su

Lietuva? Lygiai kaip ir babi- 
loniečiij; karai prieš egiptie
čius, Aleksandro Didžiojo ir 
romėnų. Užkariavimai, barbarų 
invazijos,-' mongolų žygiai ir 
šimto metų karas... Juose vi
suose religijos tesuvaidino tokią 
rolę, kai^ 1914 m. ar paskuti
niame kare.

Arabų užkariavimai ir kry
žiaus karai buvo vedami neva 
tai religiniais motyvais. Bet 
geriau patirinejus istoriją, ran 
dame, kad‘jie buvo vedami vi
sai dėl kitų priežasčių.

Sakysim, po vieno pasiseku
sio mūšio kada arabų sultonas 
norėjo apovanoti pasižymėju
sius karius, nesurado ne vieno 
arabo, kuris būtų galėjęs pa
sakyti bent vieną pastraipą iš 
Korano (musulmonų šventraš
čio). Jie mušėsi ne už musul
monų religiją, bet tam, kad 
užmušus priešą ir neleidus sa
ve užmušti, gi religija rūpintis 
palikdami dvasiškiams.

Studijuojant religijų istori
ją pamatome, kad tai tautos 
sukūrė religijas, bet ne religi
jos tautas. x

Krikščionybė buvo palaips
niui sukurta Europoje ir ji 
mažai kuo panaši į krikščiony
bę .buvusią XV amžiuje, o dar 
mažiau turi panašumo su ta, 
kuri buvo pirmiausiais metais 
Mažoje Azijoje. Budizmas už 
Indijos sienų prisitaikinda7 
vo pagal tą kraštą, kuriame į- 
sikurdavo, bet mažai kuo pa
keisdavo patį kraštą.

Guignebert savo knygoje “Le 
cristianisme antique” sako, kad 
vakariečiai niekad nebuvo tik 
raišiais krikščionimis. Jie su-^ 
kūrė religiją, kuri jiems pati
ko ir pritaikė krikščionybę 
taip, kaip geriau tiko.

Tirinėjant laukinių žmonių 
religijas, randamas tikras cha
osas. Religijos keičiasi ne tik 
šimtų mylių atstume, bet daž
nai net toj pačioj tautelėj.

Pas laukinius kiekvienas ki
taip aiškina tikėjimą. Bet dėl 
to nėra ko stebėtis, nes ir ki
tur religijos dogmas dažniau
siai tepažįsta tik dvasiškiai.

Ne tiktai nuotoliai,, bet ir 
metai keičia laukinių religiją. 
Po dešimties metų pravedus 
tirinėjimą tame pačiąme Af
rikos kaimelyje, buvo rasta re
ligija žymiai pasikeituąi.

Neliesdami visų smulkmenų 
lauiknių religijose, galima vie
ną pasakyti, kad beveik visos 
pripažįsta galybę, (“mana”) 
draudimą, (“tabu”) praktikuo
ja magiją, tiki į dvasias, įsi
kūnijimą, spiritizmą ir į die
vus.

Kai kuriems daiktams, jie 
priduoda didelę jėgą (“ma
na“).

Malinowski savo knygoje 
“Argonauts of the Western 
Pacific,” pasakoja, kaip lauki
nės tautelės vieno kaimo vir
šininkas turėjo savo palapinė
je puodą, kuriame buvo užda
ręs visas jėgas: saulė, lietaus, 
vėjų... Jis karts nuo karto ap
lankydavo savo kaimo gyven
tojus reikalaudamas duoklės ir 
jei kuris atsisakydavo mokėti, 
grasindavo tuo magiškuoju 
puodu, žadėdamas paleisti už
darytas jėgas.

Andaman giminės vyrai ne
bijojo ryklių jūroje jei prie dir 
žo prisigega Anadendron me
džio gabalėlį, kuris atbaido vi
sas jūros baisenybes. Hibiscus 
tiliaceus t^ip pat gina nuo jū
rų baisenybių, bet neturi jo
kios jėgos prieš miškų baiseny
bes.

Bet tomis jėgomis ręikia 
mokėti naudotft ir iš čia atsi
randa “tabu” (draudimas). 
Juo dažniausiai nusakoma kas 
nereikia daryti,’ kad šie daik
tai išlaikytų jėgą...

Šie “tabu” smarkiai kompli
kuoja laukinių gyvenimą. Sa
kysim, Trobrianderų tautelės 
vyrai, išvykdami žvejoti, lei
džia moterims verkti, .bet pas
kui joms draudžiama verkti, 
nes nekibs žuvys. Moterys ne
turi teisės išeiti iš kaimo ir 
priiminėti pas save svetimus 
vyrus. Nes jei kuri iš jų ap
gaudinėja savo vyrą, tai vyro 
laivelis nustoja greičio. Daž
nai būna neteisingų apkaltini
mų. Sugrįžęs iš žvejybos vyras 
'primuša žmoną, nes jo laive
lis nebuvęs greitas... ^Cas ten

buvo kaltas, žmona ar laive
lis, sunku pasakyti.

Tačiau laukiniai moka apei
ti “tabu”.

Dobus salose (netoli N. Gvi
nėjos) žymesniam asmeniui 
mirus, tam tikrą laikotarpį 
draudžiama lipti <į medžius ir 
raškyti vaisius. Tokiu būdu 
per gėdulos perijodą^ jei gyven 
tojai neturi susidarę vaisių at
sargos, būna pasmerkti badui. 
Bet jie moka tą uždraudimą 
apeiti. Kada jiems atsibosta 
“tabu,” susitaria su kaimyni
nės salelės Kiriwina gyvento
jais, kad jie užpultų Dobus sa
lą.

Kiriwiniečiai puola dobusie- 
čius, šie neva tai ginasi. Tada 
sulipaiųa į medžius ir prade
dama raškyti vaisius.

Štai ką kiriwinietis pasako
ja:

“Dobusiečiai nusidažo karo 
spalvom ir pasiėmę ietis, su
sėdę žiūri šypsodamiesi į mus, 
kaip mes puolame kaimą ir 
lipame į medžius, jie bėga prie 

'mūsų ir šaukia: nelipkite. Bet 
mes spiauname ant ju su im- 
bero šaknim ir jie meta ietis. 
Tada jie sako: lipkite ir rašy
kite vaisius”.

Reikia pastebėti, kad dobu
siečiai yra labai geri kariai, o 
kiriwiniečiai bailiai ir dobusie- 
čiams turi būti tikrai-juokin
ga, kad jie pasiduoda bailiams. 
Sekančiame numeryje: KAD 
MIRUSIEJI NEPRISIKELTŲ 
UŽVERČIAMI SUNKIAIS AK
MENIMIS.

Vienai prancūzijos vienuo
lei, kuri su kitom vienuolėm 
uždaryta vienoj Vengrijos sto
vykloj pavyko aulinkiniais ke
liais į Prancūziją savo tėvams 
atsiųsti laišką: —

“Tai baisu, kokį mes gyveni
mą čia turime pakeltu Mes 
esame apie 1500 vienuolių, su 
kuriomis elgiamasi, kaip su 
gyvuliais... Jei darbas neeina 
užtenkamai greitai, arba jei 
stovyklos sargas yra blogos 
nuotaikos, botago kirčiai kren
ta ant mūsų...

“Pradžioj mes dirbome prie 
statybos vieno didelio tilto: 
darbas buvo sunkus, kurį tega
lėtų pakelti tik vyras. Mes tu
rėjome nešioti plieninius bal
kius. Tos kurios pasilenkdavo, 
gaudavo su botagu. Jei nepa- 
sikeldavo, tai buvo metamos 
už kojų į vandenį.

“Šiuo metu* mes dirbame 
( kasykloje ir būname po žeme 

. visą dięjąą.... Dąu&elis .iš mūsų 
jau mire...M

Tai turėtų būti geras įspė
jimas visiems “progresistams,” 
kurie dar nepažįsta Stalino 
“knuto”.

TAI NE BALANDŽIO 
PIRMOJO ŠPOSAI!

Mus pasiekė Belgijoj išleis
tas Balandžio Pirmosios pro
ga “Raudonosios Vėliavos” spe 
rialus numeris, visai panašus 
į belgų komunistų organą.

Jame nei kiek nesigailima 
užberti druskos stalinistams 
ant ...

Pirmame puslapy įdėtos gre
timais dvi fotografijos. Vienoj 
Ponia Višinskienė, užsidėjusi 
ant pečių brangią sidabrinę 
lapę, o kitoj nuotraukoj vaiz
duojama rusė darbininkė, ku
ri ant savo pečių neša sunkų 
plieninį balkį.

Paskutiniajame puslapy, ku
rį komunistai visad klijuoja 
ant sienų, pagerbiama penki 
liaudies demokratų dingusieji 
partijos generaliniai sekreto
riai: Patraseanu, rūmunas, din 
gęs 1947 m., išbuvęs 27 metus 
komunistų tarnyboje, Gomul
ka, lenkas, jau nuo 1948 m. sė
dįs kalėjime, 25 metai komu
nistų tarnyboje, Kostov, bulga
ras, pakartas 1950 metais, 30 
metų komunistų tarnyboje, 
Rajk, vengras, pakartas 1948 
m., 20 metų komunistų tarny
boje, Slanskis, čekoslovakas, 
sėdįs kalėjime nuo 1951 metų, 

' 33 metai komunistų tarnybo
je...

Ir šitos žinios, deja, nėra 
• joks balandžio šposas.

KOKS RUSŲ ATSAKYMAfS?
Koks r bus rusų atsakymas į 

vakariečių notą Vokietijos 
klausimu! Dėl to ginčijosi du 
diplomatai.

— Net jei rusai sutiks su 
laisvais rinkimais visoje Vo
kietijoje, tas dar nereiškia, 
kad jie panašiai supras “lais
vę,” kaip vakariečiai. Prisimin 
kite Teherano ir Jaltos kon
ferencijas. Jie viskam pritarė. 
Bet kada buvo “išlaisvintos” 

t Lenkija, Rumunija, pasidarė 
faišku, kad rusai žodį “demo-

fe
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kratija” visai kitaip supranta 
negu mes.

— Tai lygiai kaip atsikiko 
Philadelphijoje, — 
kitas diplomatas. -
areštavo tūlą Hendrick Jack- 
son, pavogusį tramvajų ir val
džiusį girtame stovyje. Tardo
mas jis pasiaiškino: “Aš pa
klausiau praeivio kelio, šis 
man patarė paimti tramwaju. 
Ką aš ir padariau.”

TAFTAS NEPATENKINTAS
Po Minnesotos rinkimų, kur 

Taftas gavo tik 24,000 balsų 
vietoj 106,000 kurie ėjo už 
Eisenhowerj, vienas jo artimų 
draugų, norėdamas paguosti, 
papasakojo tokį anekdotą:

Du žmonės išlipa iš požemi
nio traukinio.

— Oh! — nustebęs sušunka 
pirmasis. — Kada mes prieš 
valandą nusileidome, tai švie
tė puiki saulė, o dabar lyja.

— Tai vis geriau, kaip nieko, 
— pasakė antrasis.

Bet sakoma, kad šį anekdo
tą Taftas neįvertino.

būti

rie
da r-
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GERAS PAVYZDYS
Mums lietuviams gali 

geru pavyzdžiu, kaip mūsų kai 
mynai estai, kurie pergyvena 
lygiai tokią pat *nelaimę, kaip 
ir mes, moka sugyventi ir 
ningai dirbti laisvinimo 
bą.

Neseniai Estų Tautinės
rybos pirmininkas A. Rei, Estų 
grupės prie Laisvosios Europos 
pirmininkas L. Vahter ir Pa
saulio Estų Bendruomenės pir 
mininkas prof. W. Pats, spau- 

. doj padarė pareiškimą, kad eg 
zilinės estų vyriausybės suda
rymas Šiuo metu neįmanomas 
dalykas ir net nenaudingas.

*

ria knygos menine visuma. To
kia jo ypatinga funkcija apra
šyta 1947 m Vokietijoje, Ba- 
den-Badene išleistoje apie jį 
monografijoje. — (Toliau Er
nest W. Watson plačiai cituo
ja Aleksio Rannito studijos 
tekstą). “Pa.' Jonyną yra įdo
mus knygos iliustravimo kū
rybinis metodas. Knyga visiš
kai užvaldė grafiką. Jis studi
juoja veikėjų gestus ir charak
terius, visą vidinę ir išorinę 
fabulos vystymosi dinamiką, 
pagauna stipriuosius momen
tus ir iškelia jų specifini gra
fiškumą, t. y. galimumą visa 
taj išraiškingai perduoti- juodu 
ir baltu. Jis visuomet lieka sto
vįs prie pagrindinių dalykų. Jį 
mažiau traukia jau tekste vi
siškai išryškintos figūros. Jam 
yra daug svarbiau pagauti tai, 
ką rašytojas tik tarp ko kita 
užuominomis yra palietęs. Tas 
suteikia menininkui didelę 
laisvę nebūti priverstam vien 
tik pasyviai papartoti atvaiz
duotą žodžiais figūrą, šita 
prasme reikia suprasti iliustra
cijų vertę — nekartoti aprašo
mąją “figūrą, bet ją. išmode- 
liuoti, išryškinti ir papildyti.

Veiksmas, judesys ir raida 
yra pagrindiniai . dalykai, ką 
Jonynas savo medžio raižiniuo
se nori'užfiksuoti. Jis mato ne 
pavienius reiškinius jr epizo
dus, bet visą jų vidinį ryšį ir 
būtiną priežastingumą. Vien 
tik psichologija, be veiksmo, 
jam neegzistuoja.

Kartu jis betgi stengiasi ne 
tik pagauti išorinį veiksmą, 
bet taip pat atvaizduoti ir jo 
emociją.

Jonynas yra titulinių pusla
pių meisteris. Pradžios ir pa
baigos vinjetės, taip inicialai, 
neturi obstraktaus ornamenti
nio charakterio, bet yra susi
eję su fabula ir papildo pa
grindinius paveikslus”.

Visoj savo kūryboj Jonynas 
rodo piešinio meisteriškumą ir 
tą nepappaštą lengvumą, ku
riuo jisai * naudoja savo spe
cialybės instrumentus: teptu
ką, ^lunksną^Tr graverio- kaltą. 
Jis vienodoj apvaldo ir didelio 
formato darbus ir miniatiūras, 
kaip tai įrodyta, pa v., jo pašto 
ženklų serijoje sukurtoj .piet
vakarių Vokietijai,— neabejo
tinai jie priklauso gražiausių 
pašto ženklų;- kuriuos kada 
nors teko mdfyti.

Jonyno piešinys yra giliai 
kūrybingo dailininko, kuris į- 
prastai nenaudoja linijas tam, 
kad pedantiškai kopijuotų tik
rovę, bet tam, kad 
dailininko vidinio
subjektyvų įspūdį. Kartais jo 
kūryba yra visiškai abstrakti 
ir tada išsiskyrusi nuo gamtos 
rekomendacijų ji atitinka sim-

išreikštų 
pasaulio

savp galingos kūrybos 
Mes išrinkom keletą jo 
re.produktavimui ir pir- 
Amerikoje prezentuojam 
puslapiuose šio prana-

rika motiniškai priglaudžia 
dailininkus, kurie prisiskynę 
laurų Europoje, bando išnau- 
duoti fas galimybes, kurias 
jiems duoda mūsų kraštas, 
žmonės arti stovintieji taip 
vadinamo pritaikomojo meno 
negali nepastebėti, kad eilė tų 
adoptuotų sūnų įsigijo ir pas 
mus didelius vardus. Daugelis 
jų duoda šviežio gyvenimo ir 
šviežios dvasios mūsų menui. 
Savu inašu jie pasidarė mūsų 
kultūros dailininkais.

šešias savaite^ po savo at
vykimo į JAV V. K. Jonynas 
aplankė mūsų redakciją su di
dele 
mape. 
darbų 
mieji 
šiuose
šaus lietuvio darbus.

Jonynas yra gerai žinoma 
asmenybė Vokietijoje ir Pran
cūzijoje, taip pat kaip ir savo 
tėvynėje, kur jis iš pradžios 
dirbo kaip mokytojas, o vėliau 
kaip Kauno ' meno mokyklos 
direktorius. Vėliau jis buvo pa
skirtas paminklų apsaugos i- 
staigos vedėju. Nepaisant to, 
kad jis daugiausia įgavo gar
sumo medžio raižiniais ir lito
grafijomis, Jonynas dirbo dau 
gelyje meno sričių, įskaitant 
net projektus baldams. Ligi- 
šiol, tai yra jo medžio graviū
roje, realizuotos iliustracijos, 
.kurios mums parodo jo, kaip 
dailininko, pradinį genijų. Bū
damas lietuviu, jisai priklauso 
tai rasei, kurios ypatingas 
jautrumas medžio panaudoji
mo mene siekia net priešisto
rinius laikus. Kaip šios atmos
feros mediumas, jis sukūrė ei
lę kilnių interpretacijų vokie
čių, prancūzų, anglų ir lietu
viu poezijai, šis jo leidėjajns 
skirtas darbas neaprėžtas vien 
tik piešiniais bei medžio gra-

Ratas ant ašies braškėdamas sukasi sunkiai...

Vytauto K. Jonyno me
džio raižinys iš K. Do
nelaičio “Metai

NĖRA GALINGESN10 ĮRANKIO
KOVOJE UŽ LAISVĖ KAIP DAINA 

“Atvažiuojam ne pramogų ieškodami, bet daina prašydami savo tautai 
laisvės, o jums, mieli broliai, paguodą ir kovai sustiprinimą nešdami,” rašo 

savo laiške Dainavos AnsambEo dirigentas Stepas Sodeika
Jūs prašote manęs parašyti bet viską nusakančios išmin- 

apie dainą. Man būtų labai 
lengva atsakyti, nes aš nera
šau, bet dainuoju.

Argi reikėtų žmonėms ką 
nors pasakoti apie dainas, ku
rie apie jas daugiau žino, ne
gu aš? Juk žmonės tas dainas 
sukūrė. Žmonės - sukūrė ir išsi
reiškimą, nusakantį dainos 
prasmę: gyveno, kentėjo, į dai
nas sudėjo... ;

Ar gali kas nors daugiau a- 
pie dainą pasakyti? Prašmat
niausių galvų savinirfkai, ma
nau, nepasakys tokios trumpos, 
jam akis. Ji jam visko priža
dėjo. Ji pakėlė jo krūtinę ir 
išplėtė t

ties.
Gyveno žmogus ir kentėjo. 

Su jo atėjimu atėjo ir jo kan
čia.'Taip buvo nuo pradžios ir 
tur būt, bus iki pabaigos. Ir 
niekas nepakeis šios žmogaus 
paskirties, niekas neatims ir 
nepalengvins jo kančios.

plačiausiai viltis,

bolio esmę. Jo linija yra pilna 
.ugnies, regisi laukinė, bet iš 
tikrųjų savo meisterio ranka 
visiškai kontroliuojama. Kitais 
atvejais, kad laisvas formų 
transliavimas jo nebeįkvepia, 
Jonynas dirba su klasišku tiks
lumu realistiniame styliuje. Jis 
yra tas menininkas, kuris be
tarpiai sprendžia savo , meno 
problemas, nežiūrint, kokią 
kryptį jam nepadiktuotų ypa
tinga kūrybinė situacija.

Dainavos ansamblio solistė 
Stasė Klimaitė
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Ateis ir praeis naujausios 
žmonijos santvarkos, ateis ir 
praeis nauji, daug žadanti, bet 
nieko neduodanti diktatoriai 
ir rinkti valdovai, bet žmogus 
vis kentės. Žmogus, tur būt, ir 
yra žmogumi, kad jis kenčia. 
Ir kančia tampa visa ko pras
mė. Kančia — kelias į laimės 
pažinimą. Jei nepažintume il
gesio ir kančios, nežinotume, 
kas yra laimė. O laimė gali bū
tį tik trumpa. Jeigu ji ilgiau 
su mumis pabus, ji vėl taps 
kančia. Laimė ateina pas žmo
gų tik tada, kai jau žmogus 
nebeturi jėgų ilgiau kentėti. 
Trumpa akimirka ji atgaivina 
žmogų ir vėl jį atiduoda tikra
jai jo paskirčiai — kančiai.

žmogus apsikrovęs save gra
žiausiu mūru, eidamas per pla
čius ir vešlius savo laukus, sė
dėdamas gausingai apkrautoj 
užstalėj, ar stigdamas pašto- ' 
ges, rūbų ir maisto trupinio— 
vis kažko ilgisi. Daiktai žmo
gaus pilnai nepaguodžia ir jo 
nenuramina. Juk žmogus 
daiktas, jis — žmogus.

Ir ateina žmogaus širdin 
kia šviesa, kuri jam siūlo:
liai, tyliai niūnuok ir dėk į tą 
raudą savo vargo, nedalios ir 
ilgesio žodžius.

žmogus 
vo paties 
kad kažin 
atleidžia
lengvėja galva ir įkaitę smil
kiniai atvėsta lyg nuo brangių 
rankų paglostymo.

Jo širdy gimė žmogaus di
džiausia laimė — daina. Ji jį 
apglėbė, išglostė, nušluostė

lyg pievoje baltas drobes. Ir 
pasakė: kur tu eisi, aš eisiu su 
tavim. Tu dabar nebūsi vienas. 
Aš tavęs neišnaudosiu, nenu- 
vilsiu ir neišduosiu. Aš tavęs 
nepaliksiu skausmuose. Ag ta
ve taip mylėsiu, kaip dar nie
kas nemylėjo. Tokia esu aš tik 
viena, — aš* esu tavo dainą. Aš 
esu kūdikis tavo kančios ir ly
dėsiu tavo žingsnius. Su ma
nim tu viską laimėsi: laisvę, 
ramybę, žmoniškumą ir garbę. 
Sų manim tu atrasi kelią į s$l- 
vo prarastą-' pastogę. Kur tu 
manęs nesigėdinsi parodyti, 
kad aš esu su tavim, tu visur 
pasirodysi, kad esi žmogus. Ir 
tautos tave gerbs, ir tu tau
toms savosios tautos šviesą pa 
rodysi. Kur esi, visiems tu sa
kyk, kad aš esu tavo neatima
mas turtas. Esu turtas — di
džiausias už visus turtus. Kur 
tu mane parodysi, visi didieji 
turtai tau nusilenks. Kur tu 
mane parodysi, visokia niekšy
bė ir šlykštybė tau pasitrauks 
iš kelio. Aš esu kartu su tavim 
tavo Kūrėjo duota, ir aš esu 
pati didžioji tavo dalis.

Atėjo diena, kada visi išė
jom iš namų, nieko iš jų nepa- 
siimdami, ką buvome per ilgą 
savo trūsą į juos sukrovę. Ir 
kai tik atsidūrėme ant .sveti
mos žemės pirmojo rėžio ir at- 
sisukom, gal paskutinį kartą, 
pažvelgti į savo gimtąją šalį, 
atrodė ,kad kentėjimams ne
užteks jėgų. Čia ir prabilo šir
dyje daina: eik ir nebijok, kad 
nieko nepasiėmei.. Aš einu 
drauge su tavim. Aš tave ve
siu ir tau sugrįžti į namus pa
dėsiu.

Ir kokia laiminga ta maža, < 
maža, bet graži mūsų šalis, 
kad jos žmogus visą savo šir
dies erdvę atidavė dainai. Jis 
neleido savo širdin 
kerštui ir brutalumui 
bet atsiradusią jos 
užpildė nauja daina.

Benamiais ėjome per sveti
mas žemes visai 
kad nešamės su 
visą šį brangiausi 
Ir kur sustojome
nome tos dainos parodyti, sve
timų šalių žmonės kalbėjo: 
ak. žiūrėkit, ir jie žmonės. Jie 
verti laisvės, jie neturi mirti.

Ir nieko neturime galinges
nio, kas mums šiandien šiame 
žūtbūtiniame žygyje tiek pa
dėtų, kaip daina.

Atvažiuojame į patį didžiau
sią ir 
miestą 
bet su 
tautai 
broliai,
stiprinimą nešdami.

Stepas Sodeika

pykčiui, 
įsigalėti, 
tuštumą

nejausdami, 
savim visą, 
tautos turtą, 
ir nesigėdi-

ne

to- 
ty-

supa save tuose sa- 
garsuose ir jaučia, 

kokia maloni šiluma 
jo suskaustą širdi,

turtingiausią pasaulio 
ne pramogų ieškodami, 
daina prašydami savai 
laisvės, o jums, mieli 
paguodą ir kovai su-



Paskatinės Hitlerio valandos (2)

KUR DINGO STEINERIO ARMIJA?
Hitleris buvo pasimosęs prieš rusus atakai, bet... — Generolai ginčijosi 

dėl jo Įsakymų — Rusai Berlyne! —Hitleris pasijuto išduotas SS
— Nutarimas nusižudyti priimtas...

Artėjant rusams prie Berly
no, Hitleris dar bandė gelbėti 
Reicho sostinę, sumobilizuo
damas paskutines jėgas ir pa
vesdama^ SS generolui Steine- 
riui atmušti rusus. Bet rusai 
jau baigė apsupti Berlyną.

Vidurnaktį Hitleris pašaukė 
kirpėją ir, kada šis kirpo jo 
žilstančius plaukus, išsireiškė 
buvusiam šalia vienam Štabo 
karininkui:

— Jūs pamatysite, kaip ru
sai susilauks savo istorijoje 
patį didžiausi ir kruviniausi 
pralaimėjimą prie Berlyno var 
tų‘

Tą naktį visą laiką telefono 
vielomis buvo perduodami Hit
lerio įsakymai.

Pasiuntiniai lėktuvais, moto-’ 
eikliais ir automobiliais prista 
tinėjo pranešimus, kaip vyks
ta manevras, kuris turės rusus 
sutriuškinti ir nustumti į 
pusę Oderio.
HITLERIS RUOŠIASI 
FANTOMINEI ATAKAI

Paskui Hitleris paskambino 
Luftwaffe vadui gen. Kolleriui, 
įsakydamas: ;

— Visi lakūnai , kuriem yra 
tarp Berlyno ir Hamburgo turi 
būti pasiruošę išpildyti mano

Hitleris surinko aplink save 
visus štabo karininkus.

— Ar Steiner puolė rusus?— 
paklausė drebančiu balsu.

Tada gen. Jodl, vyriausiojo 
štabo viršininkas, išėjęs į prie
kį, ramiu Lalsu pranešė:

— Mano Fiurerį, Steineris 
nepuolė... *

yra Išdavikai! Visi 
yra bailiai! Vokieti- 
susldeda iš išsigimė-

nedrįso Hitlerį per-

kitą

Koller paaiškino jam, kad 
jis galįs suorganizuoti .tik mi
nias, bet ne kautynėms pasi
ruošusius vienetus. Pagaliau, 
kur ši ataka turėsianti įvykti? 
Bet Hitleris padėjo triubelę. 
Tada Koller paskambino sau
sumos kariuomenės štabo vir
šininkui gen. Krebsui, teirau
damasis jo, kur ši ataka įvyks.

Staiga į jų telefono pasikal
bėjimą įsiterpė aštrus balsas:

— Ką visa tai- reiškia? Jūs 
ginčijatės dėl mano įsakymų? 
Jūs privalote klausyti! Visos 
aviacijos jėgos, turi būti pa
siųstos gen. Steiner žinion. Tas 
kuris bandys neduoti visų ka
reivių per penkias valandas 
bus sušaudytas. Ir jūs savo.:

generolai 
kareiviai 
jos tauta 
lių! .

Niekas
traukti. Staiga jis sustojo rė
kęs. Užmerkė akis. Pyktis at
rodo užgeso. Bet ne. Tik laiki
nai. Jis vėl užsidegė, atsisaky-

DIKTATORLUS PAJUTO -damas toliau gelbėti vokiečius, 
ATSIVERIANT žĖMę... nes jie neverti laimėjimo...

Atrodė, lyg Hitleris būtų per * — Aš nusišausiu iš revolve
rio, — drebančiu balsu pasa
kė ir sudribo į fotelį, v

Maršalas Keitei pirmasis pri 
siartino prie šio suglebusio pus 
dievio. Jis maldavo Hitlerį ne 
padaryti to žesto.

— Vokietijai dar reikalinga 
jūsų, mano Fiureri. Pasauly 
niekad nebuvo kito žmogaus, 
kaip jūs.

Bet Hitleris buvo nepermal
daujamas. Jis norėjo pirma 
nusinuodyti ir paskui paleisti 
sau kulką į kaktą, kad būti tik 
ram, jog mirė, kad negalėtų 
matyti, kaip vokiečių tauta 
lies ašaras pralaimėjusi karą 
dėl to, kad jo neklausė.

Jis pasišaukė Eva Braun, a- 
bi sekretores ir savo virėją, 
liepdamas joms: -

—Apsirenkite. Už dviejų va
landų lėktuvas pasikels. Aš pa
silieku čia mirti, bet jūs turi
te išvykti kol nevėlu.

Eva Braun prabilo pirmoji:
— Tu gerai žinai, kad aš pa

silieku su tavim.

pasijuto išduotas, 
laiką neapkentė re- 
armijos, bet dabar

gyvenęs žemės drebėjimą ir 
žemė būtų po jo kojom prasi
vėrusi. Išokusiom iš kaktos 
akim pažiūrėjo į karininkus 
nustebęs. Taj neįtikėtina! Kad 
jo armija pralaimi, dar nieko, 
bet kad nebūtų vykdomi įsa
kymai, tai neįsivaizduojama! 
Kurį momentą jis pasiliko ty
lus ir paskui lyg ugniakalnis 
išsiveržė.

Hitleris
Jis visą 

guliarios
savo pyktį nukreipė ir prieš 
favoritus SS. Kada 1934 me
tais jis apvalė armiją ir į auk- 
čiausias komandavimo vietas 
pastatė SS, kiekvienas žmogus 
turėjo duoti priesaiką nacio- 
nal-socialistų partijai. SS su
darė jo asmeninę sargybą, lik
vidavo jo priešus, visi uždavi
niai^ reikalaują didžiausio at
sidavimo, buvo pildomi Schultz 
Stafflen juodoj uniformoj ap
sirengusių žmonių. Hitleris 
dažnai atsisakydavo į aukštas 
vietas paskirti prityrusius ge
nerolus, vien dėl to, kad jie ro
dė jam neužtenkamą ištikimy
bę.

šiai ofenzyvai prieš rusus 
komanduoti Hitleris pasirinko 
Steinerį, nes jis turėjo reputa
ciją giliai suprantančio nacių 
doktriną.

Bet Steiner neišlaikė.
— Ag buvau išduotas SS! To 

aš niekad negalėjau tikėtis! 
Mano SS! Tai išdavikai! Visi
Į------------ -------- -——

Sekančiame numery: DIK
TATORIAUS MEILUŽĖ EVA 
BRAUN
r

Atsiųsta paminėti
IŠĖJO ĮDOMI ST. BŪDAVO 

APYSAKA ‘VARPAI SKAMBA’
Jau platinama visuose kny

gynuose ir liet, spaudos r kios
kuose Stasiaus Rudavo apysa- 
ka “Varpai Skamba”. 
180 pusi., kaina $2.50. 
piešė dail. P. Puzinas. 
Lietuvių Dienų leidykla
S. Broadway, Los Angeles X 
Calif.

Knyga 
Viršelį 
Išleido 
—9204

NAUJAS LIETUVIŲ 
DIENŲ NUMERIS

Šių metų 3-ėias Lietuvių Die 
nų numeris tikrai daro puikiai 
iliustruoto žurnalo įspūdį. Vir
šelį puošia Amerikos Lietuvių 
Tarybos delegacija pas JAV

Bronys Railą...
(Atkelta iš 4 psl.) 

atbalsį mūsų visuomenėje, ir 
santarvininkų eilėse pradėjo 
sparčiai augti. Bet tam tikros 
spaudos akcija, jog tai visvien 
yra “Lietuvos priešų” darbas, 
nesiliovė. Galima tikėti, kad ir 
nesiliaus, ir tokios mizerijos 
mes visuomet turėsime, tai jau 
šios ašarų pakalnės būtinybė. 
Ar kitaip buvo Petrapilio ir A- 
merikos lietuvių seimuose, jų 
spaudos puslapiuose prieš 35— 
30 metų? ________ '______

Dabar ir Vilkas pareiškė, 
kad jis pradėjo “reformuotis”. 
Nejaugi ir jo grupės tampa 
avantiūristais, vienybės skal-

prezidentą Trumaną. Žurnale dytojais ir gal net “bimbinin- 
telpa virš 40 aktualiausių ir 
naujausių iliustracijų iš viso 
pasaulio lietuvių gyvenimo.

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI r
DR. JANINA SN1EŠKA 

(DANTŲ GYDYTOJA)
408 Jay Str. Room 306, 

kamp. Fulton Str. (miesto cei

Namų tel. TAylor 7-8231

DR. VACLOVAS PAPROCKAS 
1357 Bushwick Ave.

Ofiso tel. GLenmore 5-3094
Namų tel. GLenmore 3-4445 

' (važiuoti Jamaica line iki
Chauncey St.).

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

IŠ DŪMINĖS LŪŠNELĖS, 
K. B. Kraučiūno satyriškų ei
lių, tinkamų deklamavimui ir 
dainavimui, rinkinys, ši įdomi 
Lietuvos ir Amerikos lietuvių 
gyvenimą vaizduojanti knyga 
teparduodazna 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. Dayųard Drive, Can
ton, Conn.
■--------------------1----------------------------- I

Woodhaven, L. L, N. Y.

dalis? Nuo to, ži- 
priklausys visokių 
konferencijų, per 
bei sutvirtinimų

DR. BLADAS K. VENCIUS
(DANTŲ GYDYTOJAS)

499 Grand Street

VALANDOS: 
9—12 ryte 
2—7 vakare 
susitarus 
Ketvirtadieniais visą dieną

GYVENIMAS
Redaguoja KESTUTIS ČERKEUCNAS

Latest Credited and
Declared 1A /(9 Compounded

Interest Rate /^ / Quarterly
A Year

On Regular Savings Accounts

uždaryta.

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

Sekmadieniais uždažyta

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

STALO TENISININKAI
Balandžio 5 d. Broadway 

Table Tennis Courts Manhat- 
tene, patalpose buvo pravestas 
DAFB stalo teniso turnyras. 
Dalyviai, vien tik vyrai, buvo 
suskirstyti į dvi klases. A kl. 
iš lietuvių dalyvavo Garunkš- 
tis, Daukša, Vaitkevičius, Na- 
ruševius ir B kl. Bagdžiūnas, 
Grabnickas. šie žaidikai yra iš 
LAK vieneto, kuris DAFB ko
mandinėse pirmenybėse spėjo 
pasipuošti pirmąja vieta, šį

Jokūbaitis — 2, Kalašinskas— 
1, Gražys— 1.

Po sekmadienio rungtynių, 
pirmenybėse daugiausia įvar- . 
čių yra pasiekęs Kalašinskas— , 
31, toliau: Adomavičius — 27, , 
Gražys — 18, Jokūbaitis — 11, 
Steponavičius — 8, Sabaliaus
kas — 7, Bagdžiūnas — 2, J. 
Simonavičius — 2, V. Kligys 
1, Jėgeris — 1.

Lietuvių SK po 20 r. turi 37 
tšk. ir įvarčių santykį 108-22. 
Matematiškai skaičiuojant,

keleivių, bagažo ir daiktų
-"mieste ir už

miesty ik r bet 
kokio nuo
tolio•'S*

Bagažas garinamas ir pristatoma 
iš visų gelež. ir aut. stočių ir uos
tų.

i Skambinti: 6-10 ryto ir 6-10 vak į
Tel. CYpress 9-7879

(neatsiliepus, skambinti
LUdlow 8-7567)

M. Shulgin Transportation 
2068 Anthony Avenue, 

New York 57, N. Y.

ALBRECHT & KOELBER

MĖSOS URMO PARDAVIMAS
197 NORTH 6th ST., BROOKLYN 11, N. Y.

EVergreen 8-6322

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

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

first of such months if lelt to the end of a

r------------------------------------------------------------------------------

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

GAUNAMI ĮVAIRIAUSIO STILIAUS PAMINKLAI, 
MAUZOLIEJAI IR STATULOS.

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

Darbas atliekamas artistiškai, sąžinin
gai ir prieinamomis kainomis.

- - Pasirinkimas neribotas. Tik teikia aplankyti Fasollao 
Memorials paminklų parodai...
DIRBTUVĖ IR PARODA:

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

supo Berlyną, 
bombardavo

tesugebėjo su-

Įvykdymą! Tai Fiureris jums 
kalĮ>a.
RUSAI BERLYNE!

Tuo laiku rusų tankai pra
laužė vokiečių gynimosi liniją. 
Erkner ir .kiti septyni prie
miesčiai jau pateko rusams į 
rankas. Ir kada jų armija iš 
šiaurės ir pietų 
artilerija jau 
miesto centrą.

Gen. Stumpf
rinkti tik 15,000 vyrų. Apie vi
durnaktį balandžio 21 _ d. Hit
leris iššaukė gen. Koller už
klausdamas jo, ką ’ jis padarė 
atakos paruošimui, kuri numa
tyta auštant. Koller buvo .pe
simistas. Ką jis galėjo padary
ti su neišlavintais kareiviais, 
kurie neturėjo sunkiųjų gink
lų?

Raportai rodo, kad balan
džio 22 d. rusai įžengė į Ber
lyną, pralaužę vokiečių liniją 
30 mylių distancijoje šiaurėje 
ir jau grasino Oranięnburgo
sričiai. Smarkus kulkosvai
džių mūšis vyko Stetino gele
žinkelio stoty, per vieną mylią 
nuo Berlyno centro. Sostinė 
buvo jau beveik visiškai ap
supta, tik prie Spandau dar 
buvo 7 mylių plyšys.

Bet Hitleris dar buvo ramus. 
Jis tikėjo,^ kad užpuolėjai bus 
.sumušti staigiu puolimu iš šo
nų ir jų likučiai bus išblaškyti 
ir atstumti už Oderio.
KUR STEINERIS?

Ryšio agentai važinėjo mo
tociklais apdulkėję, telegrafas 
ir telefoną^ be pertraukos dir
bo ir visi jau kalbėjo apie be
siartinantį į Berlyną “plieno 
mūrą”, šitas “mūras” jau pa
siekė Rosenthal. Rusų tankai 
jau mušėsi Landsbergo plen
te... Bet ko laukė Steiner? Ko
dėl jis nepuolė vokiečių?

Hitleris pareikalavo pasiaiš
kinimo iš gen. Koller.

Ką jūs žinote apie Steiner? 
Ar jis suardė rusų liniją?

Bet ryšio karininkai, kurių 
pilna buvo Hitlerio bunkery, 
nedrįso pasakyti tiesą apie 
Steinerį. Vidurdienį rusai paė
mė dar 6 priemiesčius ir Drez
deno keliu veržėsi i sostinę.

VALANDOS: 
9—12 ryte 
2 — 9 vakare 

Penktadieniais uždaryta 
Tel. Ofiso STagg 2-07Č6 
Namų — Jamaica 6-3834

DR. A. PETRIKĄ

(DANTŲ GYDYTOJAS)

VALANDOS:

1 — 8 vakare
Penktadieniais uždaryta 

Tel. EVergreen 7-6868
J

DR. A. S. KASHLANSKY • 
DANTŲ GYDYTOJA

222 West 83 St., kampas Broadway, New York City, N. Y.
susi- 
(nes 

“ver- 
Treti

7 MIČIULIO RŪBŲ KRAUTUVĖJE

Lietuviai advokatai
ST. BREDIS, JR.

. 197 Havemeyer Street,
BROOKLYN 11. N. Y. * 

EVergreen 7 9394-'

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 
(V1ŽLANSKAS) 

16 Court Street, 
BROOKLYN. N. .Y.

MAin 5-1260
I ■ - .. -.... —-- '

----------------------------------- 1

!; w. j. downer , ;
Pirmas lietuvis vaistiniu- !

J; kas Amerikojė.-
229 BEDFORD AVR, 
Brooklyn U, N. Y.

meisterio vardas dar neužtik
rintas, nes, atveju jei mūsiškiai 
visus tolesnius taškus prarastų 
o vienas kuris iš stipriųjų var
žovų (Magyr SC, Sportfreunde 
Passaic, Minerva) visus taškus 
susemtų, priešininkams įma
noma dasikrapštyti iki 39 ir 38 
tšk. Tuo būdu, mūsiškiams dar 
būtina išgriebti bent 3 tšk. (iš 
likusių 4 r.) ir tada jie nepa
vejami.

Lietuvių SK rezervinė sek
madienį laimėjo prieš. West 
New York rezervinę 5-3 (2-2). 
SEKMADIENĮ FUTBOLAS

Balandžio 13 d., Velykų sek
madienį, Lietuvių SK žaidžia 
DAFB lygos kl. pirmenybių 
rungtynes su White Plains. 
Vieta — Queens Soccer Field 
(222nd St. ir Braddock Ave., 
Bellerose, L. L). Pradžia — 3 
vai/

White Plains lentelėj eina 
dešimtoj vietoj (l$)r., 12 tšk., 
29-50 įv.) Lauktina, kad mū
siškiai nusikratys formos nely
gumų ir grįš į įprastines vėžes. 
, Paskutinėmis žiniomis sek
madieni rungtynės greičiau
siai neįvyks, nes futbolininkai 
nepageidauja žaisti per Vely
kas.

Atrodo bus susitarta rungty- 
»nesa atidėti.
ŠACHMATININKAI

Balandžio 5 d. LAK šachma
tininkai turėjo antrąsias Met
ropolitan lygos B kl. pirmeny
bių rungtynes ir žaidė su Log 
Cabin Chess Club 4-4. Pasek
mės: Škėma — R. Hurttlin 1-0, 
Paškevičius — Haefner 0-1, 
Staknys — Yarmak 1-0, Gal- 
minas — Overeem 0-1, Šukys 

Dr. Allen 1-0,' Merkevičius— 
Couglin 0-1, Vilpišauskas — 
Czermak 1-0, Milčius — N. 
Hurttlin 0-1. Laimėjo visi šach 
matininkai, kurie žaidė baltais.

Balandžio 12 d. mūsiškiai 
rungtynių neturi. Balandžio 19 
d. teks susikibti su Queens Ja
maica Chess Club/

šiose pirmenybėse koman
doj turi būti nemažiau šešių 
žaidikų. Galima ir daugiau, 
bet už komandinę pergalę žy
mimas tik vienas taškas. Ame
rikiečių šachmatininkų sluoks
niuose gyvai komentuojama 
pirmoji lietuvių pergalė, prieš 
Woodside Chess Club 5-1. 
Woodside klubas yra laikomas 
vienas iš B. kl. stipriųjų .viene
tų. Iš viso B kl. pirmenybėse 
dalyvauja devynios komandos.
KREPIŠNINKAI

Balandžio mėn. pabaigoj 
Newarke numatomos krepši
nio rungtynės tarp Brooklyno 
Atletų Klubo ir vietos lietuvių. 
Tai būtų vasarinio krepšinio 
pradžia, nes normalus krepši
nio sezonas yra baigtas. Brook 
lyno Lietuvių . Atletų Klubo 
krepšininkai šį sezoną yra pa
sitenkinę dvejomis rungtynė
mis su Bostąno LSK. Newarko 
lietuvių komanda buvo akty
vesnė.

kartą buvo progos pasireikšti 
individualiai ir či-a- mūsiškiai 
nepatingėjo sugraibyti pirmą
sias vietas.

A kl. dalyviai buvo suskirs
tyti ilgėjas grupes. Pirmojon 
gę^patekęs Daukša nugalėjo 

4<uhn 2-0, Chuchra 2-1, Koe- 
nigman 2-0, Schmid 2-0 ir taip 
pat pateko į baigminius žaidi
mus. Antrojoj gr. laurus nu
raškė Gėarunkštis, priešinin
kams neatidavęs nė vieno se
to. Nugalėjo: Baumann, Frey, 
Otehertenko, Gavroloff, Pro- 
dyns (visus po 2-0). Trečioj gr. 
iš mūsiškių žaidęs Vaitkevi
čius laimėjo prieš Naruševičių 
2-1,; Theis 2-1, Finsterwald 
2-1, Grigoleit 2-ft, bet turėjo 
pasiduoti prieš Golts 0-2. Na
ruševičius įveikė Theis 2-1, 
Gregoleit 2-0 ir turėjo su pa
suoti prieš Finsterwald 1-2, 
Golts <15-2 ir Vaitkevičių 1-2. 
šioj gr. iš karto nugalėtojas 
nebuvo išaiškintas, nes trys 
žaidikai, Vaitkevičius, Finster
wald ir Golts, buvo surinkę, po 
lygiai pergalių. Papildomose 
rungtynėse Vaitkevičius nuga- 
galėjo Finsterwald2-1, bet ne
pajėgė įveikti Golts, kuris ta
po gr. nugalėtoju.

Tuo būdu baigminiuose žai
dimuose -atsidūrė du lietuviai. 
Daukša įrašė pergalę prieš 
Golts 21-13, 21-9, Garunkštis 
taip pat sulikvidaivo tą patį 
Golts 21-15, 21-12 ir dėl pirmos 
antros vietos Garunkštis per 

•tris setus nuginklavo Daukšą 
(24-22, 15-21, 21-17). Daukša 
smarkiai spyrėsi ir lemiamam 
sete iki paskutinio vedė, bet 
Garunkštis spustelėjo ir užsi
tikrino pergalę.

B kl. Bagdžiūnas savo gr. už
ėmė \ntrą vietą, pralaimėjęs 
tik vėliau išryškėjusiam B kl. 
nugalėtojui Zwarycz 1-2. Kitoj 
grupėj dalyvavo Grabnickas, 

..bet jam teko pasitenkinti kuk
lesnėm pasekmėm.

Dvejetuose Garunkštis-Dauk 
ša be didesnio vargo iškopė į 
baigmę ir čia nugalėjo Golts- 
Chuchra 21-16, 21-11. Kiti mū
siškių dvejetai iškirto ketvirt- 
baigmėj.

Šis DAFB turnyras aukšta 
klase nepasižymėjo, bet viena 
svarbu, jog mūsiškiams buvo 
progos plačiau pasireikšti ir jų 
pastangos atžymėtos pergalėm. 
Nugalėtojams atiteko gražios 
dovanėlės, o LAK šeštukui, 
kaip DAFB komandinių pirme- 
 nybių meisteriui, ta pat proga 
Įteikta pereinamoji taurė.
FUTBOLE LYGIOSIOS

Balandžio 6 d. Lietuvių SK 
vienuolikė DAFB lygos kl. pir
menybėse turėjo pasitenkinti 
lygiomis prieš West New York 
1-1. Pirmąjį kėlinį geltonai — 
žalieji buvo pralaimėję 0-1. Po 

- vykusio žaidiiųo prieš Schwa- 
ben SC (laimėta 4-0), sekma
dienį mūsiškiai parodė smuk 
telėjimo žymių ir, kaip koman 
da, nepatenkino. Vienas tik Jė
geris buvo nepametęs įprati
nęs klasės. Išlyginamąjį įvartį 
Įkirto Sabaliauskas. West New 
York pasirodė labai pasiryžu
siai ir, ko gero, būtų pergalę 
nusvėrę savo naudai.

Beje, pr. nr. buvo Įsiterpęs 
netikslumas ir įvarčių autoriai 
prieš Schwabe n SC atrodo taip:

135 BROADWAY at BEDFORD AVE.
539 Eastern Parkway at Nostrand Avenue 

Your Deposits in This Bank Are Fully Insured Up to 510,000.
Member Federal Deposit Insurance Corporation

Jau 10 metų, kai visi klauso

“LIETUVOS ATSIMINIMŲ” 
radijo valandų,

kurios yra transliuojamos šeštadieniai* nuo 4,45 iki 5,30 va- 
i; landos iš stotie* WEVD (1330 klc. — 5000 W).

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

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

66-56 80th STREET, MIDDLE VILLAGE, L L
FASOLINO MEMORIALS

(PRIEŠ PAT ŠVENTO JONO KAPŲ VARTUS)
DAvenport 6-1282

STEAMBOAT INN
ALMA KASMOCIUS, Vedėja -

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

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

' TELEFONAI:
Great Neck 2-1546 Great Neck 2-3389

(Biznio) (Rez.)

r JOSEPH VASTUNAS 
i! Real Estate & Insurance 
i; Paskolos namams 

1008 Gates Avenue 
Brooklyn, N. Y. 

GLenmore 5-7285

Tel. Virginia 9-3112DR. ANNA MESSING
Gydomoji kosmetika

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

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

kais”?... ’
Ar tikrai dabar būsime visi 

tokie, ar tik 
noma, daug 
planuojamų 
tvarkymų
tikslingumas ir pasisekimas.

Kaip matėme, mintis visur 
ta pati: — visi nori “veiksnių” 
sutvirtinimo, vienybės ir Lie
tuvos laisvinimo darbų veiks
mingumo... Skiria ir “skaldo” 
tik motyvai. Vieni, kalbėdami 
apie susitarimą, j ieško jo tik 
sau arba tikisi iš bendro susi
tarimo gauti sau didžiausią 
dalį. Kiti nori stiprintis tik 
tam, kad “sustiprėję” galėtų 
perblokšti tą, kuris prie 
tarimo nebus prileistas 
jau dabar svarstoma, ką 
ta” prisileisti, o ko ne),
šauks apie vienybę, rodys pirš
tais į “ardytojus,” o patys ar- 

‘ dys iki apalpimo. Ketvirtį visa 
gerkle šauks apie demokratiją, 
bet sieks diktatūros. Penkti 
kalbės apie susitarimą, bet da
rys viską, kad prie jo būtų ne
prieita ir kad partneris būtų 
galima apskelbti “ardytoju”, 
šešti skelbs, kad kas jų prog
ramos nelaiko evangelijos tie
sa, tas tikras Lietuvos priešas.. 
Ir t. t.

Karolio Drungos tvirtinimas, 
jog mažiausiai pusė jėgų ir lai
ko bus skiriama tarpusavio 
rietenoms, o ne. Lietuvos lais
vinimui, — gal dar ilgai bus 
teisingas. Perdaug “Bismarkų” 
ir “Maikiaveliu” ’ turime mūsų 
tarpe, ir net sunkus fabriko 
darbas ne kiekvieną išgydo. O 
ką jau bekalbėti apie tuos, ku
lte gauna geęas stipendijas 
“laisvinimo reikalams”... Pa
galiau, ir skaldymo veiklos pa
tyrimas gerokai nelygus. Vie
ni skaldo dar tik apie pusant
rų metų, o kiįį yra per septy
nerius metus žymiai geriau iš- 
sispecializavę. Jeigu lygiam su 
lygiu sunku susikalbėti, tai ne
lygius dar sunkiau net prie 
vieno stalo susodinti.

Sunku pasakyti, kada ir ar 
iš viso atslūgs tas emigranti
nis pamišimas, šiandien dar 
jam nesimato galo. Mes, san

tarvininkai, tai akyliai stebime 
dr 'hematome prasmės daly
vauti visose politikierių orgi
jos, nes jos bergždios ir Lie
tuvai žalingos. Mes aptarėme 
savo kelią ir jo kietai laikysi
mės. Mes turime barą, kurį 
varysime toliau ir kur mums 
buvo dar tiek maža pakaitalų. 
Bet tarsime žodį visuomet, kur 
to reikalaus lietuvių rezisten
cijos ir Tėvynės interesas.

r

WINTER GARDEN TAVERN,
VYTAUTAS BELECKAS, savininkas

VESTUVĖMS IR KITOKIOMS PUOTOMS
VISI KVIEČIAMI

1883 MADISON STREET,

Tel: EV.

ATSILANKYTI
BROOKLYN 27, N. Y.

(RIDGEWOOD)
2-9586

Matthew Mažeika
Gėlės priistatomos Į bet kurią 

pasaulio vietą.
8015 JAMAICA AVE., WOODHAVEN 21, N. Y.

_(Skersai nuo Haven teatro)

LIETUVIŲ RADIJO PROGRAMA
JUOZAS GINKUS, VEDĖJAS

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

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

Telefonas: EVergreen 4-8934

PARAMOUNT BAR & GRILL
j STANLEY MISIŪNAS IR SONUS EDWARDAS MISIŪNAS 

SAVININKAI
■ . Į

Lietuviška Užeiga, kur visi myli užeiti.
Pavieniai ir su šeimom, ir svečiai būsite maloniai aptarnauti i

Importuoti konjakai — Užkandžiai — Televizija — Muzika — Sportas į.

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

JONAS PATAŠIUS / 
žiedai, laikrodžiai, jų tai

symas, kosmetika ir 
religiniai dalykai. • 

307 GRAND STREET
• Brooklyn, N. Y. >

' ROEBLING SUPPLY Co?
I. FISHMAN

Mes taisome viską, kas priklauso 
gaso pečiams. Parduodame naujus 
geso pečius žemomis kainomis.

Patarnavimas garantuotas.
V244 ROEBLING SHREET,

BROOKLYN 11, N. Y. į .
. ../. Tehfonah-'EV:*

UL. 5-0083 ' |

PHILIP BENDER
AVALINĖS KRAUTUVE

Mūsų krautuvėje-galima gauti l^tų, 
tinkamų visiems keturiems metų sčzdnams.

Lietuviams ypač gerai žinoma 
mūsų avalinės kokybe.

245-247 GRANJ) ST., BROOKLYN, N. Y.
Telefonas: EV. 7-2043

-------------——------------- ----------------- A

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

LEONA’S BAR & RESTAURANT

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

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

Virš ‘Lexington Ave. požeminio traukinio stoties. Lengva privažiuoti ii 
visur. Atskiri laukimo kambariai vyrams ir flOCaUBS.

ir siūtų žemesnėmis kaiJūs galite gauti .pal 
nomis, negu bet kurioje New Yorko krautuvėje 

 

Bet, svarbiausia, jūs čia turite tą patį, šimto 
procentų vilnos ir pirmos rūšies darbo drabužių 
pasirinkimą. Nueikite persitikrinti!

E. P. MITCHELL CO
Manufactures of

FINE CLOTHES FOR MEN

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

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

BŪKIT SVEIKI---------------------------------- Dr. S. Bieži.

KODĖL ŠIOS KARTOS JAUNUOLIAI 
YRA AUKŠTESNI UŽ SAVO TĖVUS?

VITAMINAI IR JŲ REIKŠMĖ
ŽMOGAUS ORGANIZMUI ,

Dar šio šimtmečio pradžioje buvo moksli
ninkų manyta, kad gerai sveikatai, išlaikyti pa
kanka „proteinių, krakmolų/riebalų ir trupu
čio tam tikrų mineralų. Buvo manyta net dirb
tini maistą gaminti, bet praktiški bandymai 
visai kita parodė.

Vienas mokslininkas visiškai atsitiktinai 
pastebėjo prieš 70 metų, kad pelės, maitina- 

3 mos tokiu maistu neauga ir Veikiai nudvesia.
Įfnaišius į tą maistą visiškai nedaug natūrą- 

■ lauš pieno, pelytės staiga pagydavo ir augda
vo. Tas mokslininkas išvedžiojo, kad piene tu
rėtų būti kas nors tokio ypatingo, būtinai rei
kalingo augimui. Tuo laiku betgi niekas į tai 
nektkreipė dėmesio.

šio šimtmečio pradžioje panašūs tyrimai 
buvo pakartoti, gaunant tokius pat rezulta
tus. Kiek vėliau buvo surasta, kad J tą dirbtinį 
maistą įdėjus sviesto ir kiaušinio trynio, žiur
kės staigiai pagyvėdavo ir pradėdavo norma
liai augti. Tai davė suprasti, kad greičiausia 
ir Čia yra to misteriško elemento, reikalingo 
au<timui. čia ir buvo tikroji mokslinė pradžia 
dabartiniams vitaminams, kurie pradžioje bu
vo vadinami kitokiais vardais, negu dabar. Bet

vėliau žodis “vitaminas” prigijo ir dabar jau 
yra visiems žinomas.

•Vitaminai susideda iš *2 dalių: Vita (loty
niškai reiškia gyvybę) ir arnin, ką reiškia svar
bus chemikalas virškinimo procese. Taigi, vi
taminas, galima pasakyti reiškia pačią gyvybę, 
kas tikrumoje taip ir yra, nes be vitaminų gy
vybė ilgai negali išsilaikyti. Be jų,# gyvybė 
tikrai neilgai laikosi, o jų trūkurrftis pažeidžia 
sveikatą. Todėl į vitaminų buvimą reikia žiū
rėti visu rimtumu ir saugotis jų.netekliaus.

Vitaminus galima apibudinti kaip organi
nius sudėtinius, išsiskiriančius iš visų kitų mais 
to medžiagų, reikalingų normaliai augti ir 
sveikatai išlaikyti. Jų niekas kitas negali pa
vaduoti. Jie visiškai neturi maisto vertybių ir 
yra reikalingi tik mažais kiekiais. Pavyzdžiui, 
vitamino C užtenka 40 miligram į dieną. (Mi
ligramas yra tūkstantinė gramo dalis). Vita
minai sveriami miligramais, bet dažniausiai 
skaičiuojami tarptautiniais vienetais, kurių 20 
prilygsta vienam gramui. Dabar yra Žinoma 
per penkiolika atskirų vitaminų ir dar kitatiek 
numatyta, nors patikrintų duomenų neturima. 
Ne visi jie yra reikalingi žmogui. Jie tik tiek 
turi bendrumo, kad vieni ištirpsta vandenyje, 
o kiti riebaluose, šiaip jau kiekvienas jų turi

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

EVergreen 4-9414

savo paskirtį ir negali vienas kito atstoti.
Pačioje pradžioje jie buvo pavadinti alfa

beto raidėmis A, B, C ir t. t. Toliau, nuodugniau 
juos studijuojant ir labiau suprantant, pradė
ta juos vadinti atitinkamais vardais, kurie ei
liniam žmogui sunku ištarti ir atsiminti. Todėl 
čia apsiribosime tik radiniais jų pavadinimais.

Vitaminai gamtoje labai plačiai sutinka
mi. Jie visi pareina iš augalų, ypač lapuočių, 
jų apsčiai randame vaisiuose, daržovėse, ja
vuose, žolėj ė, kiek mažiau šaknyse, medžių ka
mienuose ir jų šakose. Gyvulių produktuose, 
mėsoje, taukuose ir piene taipgi vitaminų yra. 
žuvis savo taukuose ir kepenyse taip pa jų turi 
daug. Betgi, kaip gyvuliai, tafp ir žuvis tuos vi
taminus gauna iš augalų. IVtaminų ikekis pas 
vienus, tiek pas kitus, kartais net labai smar
kiai įvairuojasi. Pavyzdžiui vaisiuose ir dar
žovėse daugiausia pareina nuo to, kaip jie yra 
nuskinti, užlaikomi ir paruošiami maistui. 
Pačioje pradžioje paprastai jų būna daugiau, 
bet, ilgi jie pereina visą gaminimo procesą, 
nekiek telieka.

Bet jau ir laboratorijose chemikai išmoko 
dirbtiniu būdu vitaminų pagaminti. Todėl, jei 
maiste jo negaunama pakankamai, galima įsi
gyti ir naudoti nurodytom dozom. Tačiau yra 
pilnai pakankama jų gauti iš maisto, jei jis 
yra balansuotas.

Yra* žinoma, kok$ vitaminų minimumas rei
kalingas žmogui per parą. Vartojant jų dau
giau, gaunamh geresnių rezultatų. Vaikai, gau
dami jų pakankamai, yra žymiai sveikesni ir 
sparčiau auga, ir suaugę yra veiklesni ir ener- 
gingesni visais atžvilgiais.

Nors kiekvienas vitaminas turi savo ypa
tingą veikimą, tačiau, kaip visa grupė, turi šias 
reguliavimo funkcijas: >

1. Skatina normalų augimą.
2. Teikia galimybės gimti sveikiems kū
dikiams, . ?
3. Išlaiko vidurius normalioje padėtyje,
4. Palaiko normalią mitybą, ypatingai 
sunaudojant mineralus ir krakmolus,
5. Normuoja nervų balansą,
6. Apsaugo audinius ir suteikia atsparu
mo prieš infekciją.

šią santrauką kiekvienam pravartu atsi
minti. Tais atvejais, kai vitaminai turi atlikti 
maždaug vienokias funkcijas, vitaminų stoka 
pasireiškia neigiamai, nes kiti to štoku o j an- 
čiojo nepavaduoja. Pavyzdžiui, vitaminai »A, 
Bl, B2, C ir,D visi turi įtakos vaikų augimui. 
Jei kad ir vieno4 kurio stokojama, tai augimas 
nesustoja.

Vitaminai pradėti vartoti nuo*pat gyvybės 
atsiradimo, nuo pat jos užsimezgimo motinos 
gimdoje. Jei motina vitaminų stokoja, tai ir 
jos gimdoje besimezganti gyvybė jų stokoja. 
Dažniausiai tokie kūdikiai gimsta silpnesni ir 
turi didesnį palinkimą ligoms.

Kadangi JAV per pastarąjį šimtmečio ket
virtadalį bendra mitybos padėtis žymiai page
rėjo, tai kūdikiai dabar gimsta sveikesni. Taip 
pat yra pastebėta, kad šios kartos jaunuoliai 
esti net aukštesnio ūgio, negu jų tėvai, jau ne
kalbant apie bendrai pagerėjusį sveikatingu
mą. Bet šiais laikais dar yra vietos pagerini
mams. Aukštumas dar nėra galutinai pasiek
ta.

JONAS SUTKAITIS, 
Laikrodininkas. 

Parduodami nauji ir 
taisomi bei atnaujinami 

seni laikrodžiai.
449 Grand Street, 

Brooklyn 11, N. Y.

BRETOCOL POWDERS ir SYR. BRETOCOL
Geriausi vaistai nuo slogos ir kosulio.Bretocol Powders — 50 c. Syr Bre- 
tocol — 3 uncijos 50 c.. 8 unc ijos $1.00.

Brooklyno lietuviai kreipiasi j
A. b’ONOFRIO’S PHARMACY

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

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

Mūsų firma be vardo, už tai mūsų 
prekės turi gerą vardą.

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

Telefonas: EVer green 7-7411
KLEEN KOL COAL CO. ,

LISAUSKO ANGLIŲ KOMPANIJA
Anglys, Coke ir Aliejus

496 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
Gyvenamoji vieta:

65-43 Grand Ave., TWining 4-8087 Maspeth, N. Y. 
Telefonuoti po 5 vai. vakarais

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
JUOZAS GARŠVA

231 Bedford Avenue, Brooklyn, N. Y..
KOPLYČIA LAIDOTUVĖMS 

Telefonas, EVergreen 8-9770

STEPHEN -AROMISKIS
(ARMAKAUSKAS)

423 Metropolitan Ave., — Brooklyn, N. Y.
Tel. *EVergreen 7-4335 Koplyčia Laidotuvėm*

MATHEW P. BALLAS FUNERAL HOME
MATHEW P. BALLAS, ALB. BALTRŪNAS-BALTON,

Direktorius Reikalų Vedėjas

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 privažiavimai: '
BMT Subway — Canarsie Linija iki DeKalb Ave. Stoties.

- - -f

ĮC A PP IE L LO ^KRAUTUVĖ JE
Galite gauti radijo bei televizijos aparatų, šaldy
tuvų, skalbimo mašinų, dulkių siurblių, prosų ra
šomųjų mašinėlių, dūjomis 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.

660 GRAND STREET,
Tel. STagg 2-5043

BROOKLYN, N. T.
NOTARY PUBLIC

Eastate of A. J. VALANTIEJUS 
V. R. VALANTIEJUS, Mgr. 

GENERAL INSURANCE AGENT 
54-41 — 72nd Street, Maspeth, L. I., N. Y.
NOTARY PUBLIC. Tel. NEwton 9.4464

ŠHAUNS FUNERAL HOME
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

F. W. SHALINS, Jr. J. B. SHALINS
84-02 Jamaica Avenue, • Woodhaven, N. Y.
Tel. Virginia 7-4499 Koplyčia Laidotuvėm*

CAPPIELLO KRAUTUVĖ .
706 GRAND ST., BROOKLYN 11, N. Y.

EVergreen 8-7848

NAUJAI ATIDARYTAS

JULIUS’ RESTAURANT
b JULIUS DAUGMAUDIS,
b Savininkas

;; ĮVAIRŪS GĖRIMAI, PIRMOS RŪŠIES MAISTAS
273 GRAND STREET, BROOKLYN 11, N. Y.

EVergreen 4-9533.
L—

ROGERS FUNERAL HOME
P. RADZEVIČIUS, Direktorius 

Telefoną*. STagg 2-4409
Koplyčia Laidotuvėm* NOTARE PUBLIC

Visi šie laidotuvių direktoriai išnuomoja 
automobilius {vairiems reikalams

—— —.
A J A R Ų ŠAKNYS

_____Ajarų šaknys gelb- 
sti nuo vidurių už- 

©i J kietėjimo, gerai 
veikia skilvį, pa- 

-^7 d e d a pašalinti, 
'vjc die&lius» nereika- \ \ 2/^ lingus pilvo ga- 

’ žus, paskatina ne
veikliuosius kūno organus ir 
taip pat naudinga mažakrau- 
jams. Mokslininkai sako, kad 
ajarų šaknys turi šių minera
lų: sulfuro, fosforo ir potasl- 
jaus. Visi šie mineralai reika
lingi žmogaus 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. Misa

f THOMAS MATAS Į:
Į REAL ESTATE * 

81 Fox Street 
Waterbury, Conn.

7 psa



Paskatinės Hitlerio valandos (2)

KUR DINGO STEINERIO ARMIJA?
Hitleris buvo pasimosęs prieš rusus atakai, bet... — Generolai ginčijosi 

dėl jo Įsakymų — Rusai Berlyne! —Hitleris pasijuto išduotas SS
— Nutarimas nusižudyti priimtas...

Artėjant rusams prie Berly
no, Hitleris dar bandė gelbėti 
Reicho sostinę, sumobilizuo
damas paskutines jėgas ir pa
vesdama^ SS generolui Steine- 
riui atmušti rusus. Bet rusai 
jau baigė apsupti Berlyną.

Vidurnaktį Hitleris pašaukė 
kirpėją ir, kada šis kirpo jo 
žilstančius plaukus, išsireiškė 
buvusiam šalia vienam Štabo 
karininkui:

— Jūs pamatysite, kaip ru
sai susilauks savo istorijoje 
patį didžiausi ir kruviniausi 
pralaimėjimą prie Berlyno var 
tų‘

Tą naktį visą laiką telefono 
vielomis buvo perduodami Hit
lerio įsakymai.

Pasiuntiniai lėktuvais, moto-’ 
eikliais ir automobiliais prista 
tinėjo pranešimus, kaip vyks
ta manevras, kuris turės rusus 
sutriuškinti ir nustumti į 
pusę Oderio.
HITLERIS RUOŠIASI 
FANTOMINEI ATAKAI

Paskui Hitleris paskambino 
Luftwaffe vadui gen. Kolleriui, 
įsakydamas: ;

— Visi lakūnai , kuriem yra 
tarp Berlyno ir Hamburgo turi 
būti pasiruošę išpildyti mano

Hitleris surinko aplink save 
visus štabo karininkus.

— Ar Steiner puolė rusus?— 
paklausė drebančiu balsu.

Tada gen. Jodl, vyriausiojo 
štabo viršininkas, išėjęs į prie
kį, ramiu Lalsu pranešė:

— Mano Fiurerį, Steineris 
nepuolė... *

yra Išdavikai! Visi 
yra bailiai! Vokieti- 
susldeda iš išsigimė-

nedrįso Hitlerį per-

kitą

Koller paaiškino jam, kad 
jis galįs suorganizuoti .tik mi
nias, bet ne kautynėms pasi
ruošusius vienetus. Pagaliau, 
kur ši ataka turėsianti įvykti? 
Bet Hitleris padėjo triubelę. 
Tada Koller paskambino sau
sumos kariuomenės štabo vir
šininkui gen. Krebsui, teirau
damasis jo, kur ši ataka įvyks.

Staiga į jų telefono pasikal
bėjimą įsiterpė aštrus balsas:

— Ką visa tai- reiškia? Jūs 
ginčijatės dėl mano įsakymų? 
Jūs privalote klausyti! Visos 
aviacijos jėgos, turi būti pa
siųstos gen. Steiner žinion. Tas 
kuris bandys neduoti visų ka
reivių per penkias valandas 
bus sušaudytas. Ir jūs savo.:

generolai 
kareiviai 
jos tauta 
lių! .

Niekas
traukti. Staiga jis sustojo rė
kęs. Užmerkė akis. Pyktis at
rodo užgeso. Bet ne. Tik laiki
nai. Jis vėl užsidegė, atsisaky-

DIKTATORLUS PAJUTO -damas toliau gelbėti vokiečius, 
ATSIVERIANT žĖMę... nes jie neverti laimėjimo...

Atrodė, lyg Hitleris būtų per * — Aš nusišausiu iš revolve
rio, — drebančiu balsu pasa
kė ir sudribo į fotelį, v

Maršalas Keitei pirmasis pri 
siartino prie šio suglebusio pus 
dievio. Jis maldavo Hitlerį ne 
padaryti to žesto.

— Vokietijai dar reikalinga 
jūsų, mano Fiureri. Pasauly 
niekad nebuvo kito žmogaus, 
kaip jūs.

Bet Hitleris buvo nepermal
daujamas. Jis norėjo pirma 
nusinuodyti ir paskui paleisti 
sau kulką į kaktą, kad būti tik 
ram, jog mirė, kad negalėtų 
matyti, kaip vokiečių tauta 
lies ašaras pralaimėjusi karą 
dėl to, kad jo neklausė.

Jis pasišaukė Eva Braun, a- 
bi sekretores ir savo virėją, 
liepdamas joms: -

—Apsirenkite. Už dviejų va
landų lėktuvas pasikels. Aš pa
silieku čia mirti, bet jūs turi
te išvykti kol nevėlu.

Eva Braun prabilo pirmoji:
— Tu gerai žinai, kad aš pa

silieku su tavim.

pasijuto išduotas, 
laiką neapkentė re- 
armijos, bet dabar

gyvenęs žemės drebėjimą ir 
žemė būtų po jo kojom prasi
vėrusi. Išokusiom iš kaktos 
akim pažiūrėjo į karininkus 
nustebęs. Taj neįtikėtina! Kad 
jo armija pralaimi, dar nieko, 
bet kad nebūtų vykdomi įsa
kymai, tai neįsivaizduojama! 
Kurį momentą jis pasiliko ty
lus ir paskui lyg ugniakalnis 
išsiveržė.

Hitleris
Jis visą 

guliarios
savo pyktį nukreipė ir prieš 
favoritus SS. Kada 1934 me
tais jis apvalė armiją ir į auk- 
čiausias komandavimo vietas 
pastatė SS, kiekvienas žmogus 
turėjo duoti priesaiką nacio- 
nal-socialistų partijai. SS su
darė jo asmeninę sargybą, lik
vidavo jo priešus, visi uždavi
niai^ reikalaują didžiausio at
sidavimo, buvo pildomi Schultz 
Stafflen juodoj uniformoj ap
sirengusių žmonių. Hitleris 
dažnai atsisakydavo į aukštas 
vietas paskirti prityrusius ge
nerolus, vien dėl to, kad jie ro
dė jam neužtenkamą ištikimy
bę.

šiai ofenzyvai prieš rusus 
komanduoti Hitleris pasirinko 
Steinerį, nes jis turėjo reputa
ciją giliai suprantančio nacių 
doktriną.

Bet Steiner neišlaikė.
— Ag buvau išduotas SS! To 

aš niekad negalėjau tikėtis! 
Mano SS! Tai išdavikai! Visi
Į------------ -------- -——

Sekančiame numery: DIK
TATORIAUS MEILUŽĖ EVA 
BRAUN
r

Atsiųsta paminėti
IŠĖJO ĮDOMI ST. BŪDAVO 

APYSAKA ‘VARPAI SKAMBA’
Jau platinama visuose kny

gynuose ir liet, spaudos r kios
kuose Stasiaus Rudavo apysa- 
ka “Varpai Skamba”. 
180 pusi., kaina $2.50. 
piešė dail. P. Puzinas. 
Lietuvių Dienų leidykla
S. Broadway, Los Angeles X 
Calif.

Knyga 
Viršelį 
Išleido 
—9204

NAUJAS LIETUVIŲ 
DIENŲ NUMERIS

Šių metų 3-ėias Lietuvių Die 
nų numeris tikrai daro puikiai 
iliustruoto žurnalo įspūdį. Vir
šelį puošia Amerikos Lietuvių 
Tarybos delegacija pas JAV

Bronys Railą...
(Atkelta iš 4 psl.) 

atbalsį mūsų visuomenėje, ir 
santarvininkų eilėse pradėjo 
sparčiai augti. Bet tam tikros 
spaudos akcija, jog tai visvien 
yra “Lietuvos priešų” darbas, 
nesiliovė. Galima tikėti, kad ir 
nesiliaus, ir tokios mizerijos 
mes visuomet turėsime, tai jau 
šios ašarų pakalnės būtinybė. 
Ar kitaip buvo Petrapilio ir A- 
merikos lietuvių seimuose, jų 
spaudos puslapiuose prieš 35— 
30 metų? ________ '______

Dabar ir Vilkas pareiškė, 
kad jis pradėjo “reformuotis”. 
Nejaugi ir jo grupės tampa 
avantiūristais, vienybės skal-

prezidentą Trumaną. Žurnale dytojais ir gal net “bimbinin- 
telpa virš 40 aktualiausių ir 
naujausių iliustracijų iš viso 
pasaulio lietuvių gyvenimo.

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI r
DR. JANINA SN1EŠKA 

(DANTŲ GYDYTOJA)
408 Jay Str. Room 306, 

kamp. Fulton Str. (miesto cei

Namų tel. TAylor 7-8231

DR. VACLOVAS PAPROCKAS 
1357 Bushwick Ave.

Ofiso tel. GLenmore 5-3094
Namų tel. GLenmore 3-4445 

' (važiuoti Jamaica line iki
Chauncey St.).

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

IŠ DŪMINĖS LŪŠNELĖS, 
K. B. Kraučiūno satyriškų ei
lių, tinkamų deklamavimui ir 
dainavimui, rinkinys, ši įdomi 
Lietuvos ir Amerikos lietuvių 
gyvenimą vaizduojanti knyga 
teparduodazna 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. Dayųard Drive, Can
ton, Conn.
■--------------------1----------------------------- I

Woodhaven, L. L, N. Y.

dalis? Nuo to, ži- 
priklausys visokių 
konferencijų, per 
bei sutvirtinimų

DR. BLADAS K. VENCIUS
(DANTŲ GYDYTOJAS)

499 Grand Street

VALANDOS: 
9—12 ryte 
2—7 vakare 
susitarus 
Ketvirtadieniais visą dieną

GYVENIMAS
Redaguoja KESTUTIS ČERKEUCNAS

Latest Credited and
Declared 1A /(9 Compounded

Interest Rate /^ / Quarterly
A Year

On Regular Savings Accounts

uždaryta.

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

Sekmadieniais uždažyta

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

STALO TENISININKAI
Balandžio 5 d. Broadway 

Table Tennis Courts Manhat- 
tene, patalpose buvo pravestas 
DAFB stalo teniso turnyras. 
Dalyviai, vien tik vyrai, buvo 
suskirstyti į dvi klases. A kl. 
iš lietuvių dalyvavo Garunkš- 
tis, Daukša, Vaitkevičius, Na- 
ruševius ir B kl. Bagdžiūnas, 
Grabnickas. šie žaidikai yra iš 
LAK vieneto, kuris DAFB ko
mandinėse pirmenybėse spėjo 
pasipuošti pirmąja vieta, šį

Jokūbaitis — 2, Kalašinskas— 
1, Gražys— 1.

Po sekmadienio rungtynių, 
pirmenybėse daugiausia įvar- . 
čių yra pasiekęs Kalašinskas— , 
31, toliau: Adomavičius — 27, , 
Gražys — 18, Jokūbaitis — 11, 
Steponavičius — 8, Sabaliaus
kas — 7, Bagdžiūnas — 2, J. 
Simonavičius — 2, V. Kligys 
1, Jėgeris — 1.

Lietuvių SK po 20 r. turi 37 
tšk. ir įvarčių santykį 108-22. 
Matematiškai skaičiuojant,

keleivių, bagažo ir daiktų
-"mieste ir už

miesty ik r bet 
kokio nuo
tolio•'S*

Bagažas garinamas ir pristatoma 
iš visų gelež. ir aut. stočių ir uos
tų.

i Skambinti: 6-10 ryto ir 6-10 vak į
Tel. CYpress 9-7879

(neatsiliepus, skambinti
LUdlow 8-7567)

M. Shulgin Transportation 
2068 Anthony Avenue, 

New York 57, N. Y.

ALBRECHT & KOELBER

MĖSOS URMO PARDAVIMAS
197 NORTH 6th ST., BROOKLYN 11, N. Y.

EVergreen 8-6322

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

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

first of such months if lelt to the end of a

r------------------------------------------------------------------------------

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

GAUNAMI ĮVAIRIAUSIO STILIAUS PAMINKLAI, 
MAUZOLIEJAI IR STATULOS.

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

Darbas atliekamas artistiškai, sąžinin
gai ir prieinamomis kainomis.

- - Pasirinkimas neribotas. Tik teikia aplankyti Fasollao 
Memorials paminklų parodai...
DIRBTUVĖ IR PARODA:

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

supo Berlyną, 
bombardavo

tesugebėjo su-

Įvykdymą! Tai Fiureris jums 
kalĮ>a.
RUSAI BERLYNE!

Tuo laiku rusų tankai pra
laužė vokiečių gynimosi liniją. 
Erkner ir .kiti septyni prie
miesčiai jau pateko rusams į 
rankas. Ir kada jų armija iš 
šiaurės ir pietų 
artilerija jau 
miesto centrą.

Gen. Stumpf
rinkti tik 15,000 vyrų. Apie vi
durnaktį balandžio 21 _ d. Hit
leris iššaukė gen. Koller už
klausdamas jo, ką ’ jis padarė 
atakos paruošimui, kuri numa
tyta auštant. Koller buvo .pe
simistas. Ką jis galėjo padary
ti su neišlavintais kareiviais, 
kurie neturėjo sunkiųjų gink
lų?

Raportai rodo, kad balan
džio 22 d. rusai įžengė į Ber
lyną, pralaužę vokiečių liniją 
30 mylių distancijoje šiaurėje 
ir jau grasino Oranięnburgo
sričiai. Smarkus kulkosvai
džių mūšis vyko Stetino gele
žinkelio stoty, per vieną mylią 
nuo Berlyno centro. Sostinė 
buvo jau beveik visiškai ap
supta, tik prie Spandau dar 
buvo 7 mylių plyšys.

Bet Hitleris dar buvo ramus. 
Jis tikėjo,^ kad užpuolėjai bus 
.sumušti staigiu puolimu iš šo
nų ir jų likučiai bus išblaškyti 
ir atstumti už Oderio.
KUR STEINERIS?

Ryšio agentai važinėjo mo
tociklais apdulkėję, telegrafas 
ir telefoną^ be pertraukos dir
bo ir visi jau kalbėjo apie be
siartinantį į Berlyną “plieno 
mūrą”, šitas “mūras” jau pa
siekė Rosenthal. Rusų tankai 
jau mušėsi Landsbergo plen
te... Bet ko laukė Steiner? Ko
dėl jis nepuolė vokiečių?

Hitleris pareikalavo pasiaiš
kinimo iš gen. Koller.

Ką jūs žinote apie Steiner? 
Ar jis suardė rusų liniją?

Bet ryšio karininkai, kurių 
pilna buvo Hitlerio bunkery, 
nedrįso pasakyti tiesą apie 
Steinerį. Vidurdienį rusai paė
mė dar 6 priemiesčius ir Drez
deno keliu veržėsi i sostinę.

VALANDOS: 
9—12 ryte 
2 — 9 vakare 

Penktadieniais uždaryta 
Tel. Ofiso STagg 2-07Č6 
Namų — Jamaica 6-3834

DR. A. PETRIKĄ

(DANTŲ GYDYTOJAS)

VALANDOS:

1 — 8 vakare
Penktadieniais uždaryta 

Tel. EVergreen 7-6868
J

DR. A. S. KASHLANSKY • 
DANTŲ GYDYTOJA

222 West 83 St., kampas Broadway, New York City, N. Y.
susi- 
(nes 

“ver- 
Treti

7 MIČIULIO RŪBŲ KRAUTUVĖJE

Lietuviai advokatai
ST. BREDIS, JR.

. 197 Havemeyer Street,
BROOKLYN 11. N. Y. * 

EVergreen 7 9394-'

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 
(V1ŽLANSKAS) 

16 Court Street, 
BROOKLYN. N. .Y.

MAin 5-1260
I ■ - .. -.... —-- '

----------------------------------- 1

!; w. j. downer , ;
Pirmas lietuvis vaistiniu- !

J; kas Amerikojė.-
229 BEDFORD AVR, 
Brooklyn U, N. Y.

meisterio vardas dar neužtik
rintas, nes, atveju jei mūsiškiai 
visus tolesnius taškus prarastų 
o vienas kuris iš stipriųjų var
žovų (Magyr SC, Sportfreunde 
Passaic, Minerva) visus taškus 
susemtų, priešininkams įma
noma dasikrapštyti iki 39 ir 38 
tšk. Tuo būdu, mūsiškiams dar 
būtina išgriebti bent 3 tšk. (iš 
likusių 4 r.) ir tada jie nepa
vejami.

Lietuvių SK rezervinė sek
madienį laimėjo prieš. West 
New York rezervinę 5-3 (2-2). 
SEKMADIENĮ FUTBOLAS

Balandžio 13 d., Velykų sek
madienį, Lietuvių SK žaidžia 
DAFB lygos kl. pirmenybių 
rungtynes su White Plains. 
Vieta — Queens Soccer Field 
(222nd St. ir Braddock Ave., 
Bellerose, L. L). Pradžia — 3 
vai/

White Plains lentelėj eina 
dešimtoj vietoj (l$)r., 12 tšk., 
29-50 įv.) Lauktina, kad mū
siškiai nusikratys formos nely
gumų ir grįš į įprastines vėžes. 
, Paskutinėmis žiniomis sek
madieni rungtynės greičiau
siai neįvyks, nes futbolininkai 
nepageidauja žaisti per Vely
kas.

Atrodo bus susitarta rungty- 
»nesa atidėti.
ŠACHMATININKAI

Balandžio 5 d. LAK šachma
tininkai turėjo antrąsias Met
ropolitan lygos B kl. pirmeny
bių rungtynes ir žaidė su Log 
Cabin Chess Club 4-4. Pasek
mės: Škėma — R. Hurttlin 1-0, 
Paškevičius — Haefner 0-1, 
Staknys — Yarmak 1-0, Gal- 
minas — Overeem 0-1, Šukys 

Dr. Allen 1-0,' Merkevičius— 
Couglin 0-1, Vilpišauskas — 
Czermak 1-0, Milčius — N. 
Hurttlin 0-1. Laimėjo visi šach 
matininkai, kurie žaidė baltais.

Balandžio 12 d. mūsiškiai 
rungtynių neturi. Balandžio 19 
d. teks susikibti su Queens Ja
maica Chess Club/

šiose pirmenybėse koman
doj turi būti nemažiau šešių 
žaidikų. Galima ir daugiau, 
bet už komandinę pergalę žy
mimas tik vienas taškas. Ame
rikiečių šachmatininkų sluoks
niuose gyvai komentuojama 
pirmoji lietuvių pergalė, prieš 
Woodside Chess Club 5-1. 
Woodside klubas yra laikomas 
vienas iš B. kl. stipriųjų .viene
tų. Iš viso B kl. pirmenybėse 
dalyvauja devynios komandos.
KREPIŠNINKAI

Balandžio mėn. pabaigoj 
Newarke numatomos krepši
nio rungtynės tarp Brooklyno 
Atletų Klubo ir vietos lietuvių. 
Tai būtų vasarinio krepšinio 
pradžia, nes normalus krepši
nio sezonas yra baigtas. Brook 
lyno Lietuvių . Atletų Klubo 
krepšininkai šį sezoną yra pa
sitenkinę dvejomis rungtynė
mis su Bostąno LSK. Newarko 
lietuvių komanda buvo akty
vesnė.

kartą buvo progos pasireikšti 
individualiai ir či-a- mūsiškiai 
nepatingėjo sugraibyti pirmą
sias vietas.

A kl. dalyviai buvo suskirs
tyti ilgėjas grupes. Pirmojon 
gę^patekęs Daukša nugalėjo 

4<uhn 2-0, Chuchra 2-1, Koe- 
nigman 2-0, Schmid 2-0 ir taip 
pat pateko į baigminius žaidi
mus. Antrojoj gr. laurus nu
raškė Gėarunkštis, priešinin
kams neatidavęs nė vieno se
to. Nugalėjo: Baumann, Frey, 
Otehertenko, Gavroloff, Pro- 
dyns (visus po 2-0). Trečioj gr. 
iš mūsiškių žaidęs Vaitkevi
čius laimėjo prieš Naruševičių 
2-1,; Theis 2-1, Finsterwald 
2-1, Grigoleit 2-ft, bet turėjo 
pasiduoti prieš Golts 0-2. Na
ruševičius įveikė Theis 2-1, 
Gregoleit 2-0 ir turėjo su pa
suoti prieš Finsterwald 1-2, 
Golts <15-2 ir Vaitkevičių 1-2. 
šioj gr. iš karto nugalėtojas 
nebuvo išaiškintas, nes trys 
žaidikai, Vaitkevičius, Finster
wald ir Golts, buvo surinkę, po 
lygiai pergalių. Papildomose 
rungtynėse Vaitkevičius nuga- 
galėjo Finsterwald2-1, bet ne
pajėgė įveikti Golts, kuris ta
po gr. nugalėtoju.

Tuo būdu baigminiuose žai
dimuose -atsidūrė du lietuviai. 
Daukša įrašė pergalę prieš 
Golts 21-13, 21-9, Garunkštis 
taip pat sulikvidaivo tą patį 
Golts 21-15, 21-12 ir dėl pirmos 
antros vietos Garunkštis per 

•tris setus nuginklavo Daukšą 
(24-22, 15-21, 21-17). Daukša 
smarkiai spyrėsi ir lemiamam 
sete iki paskutinio vedė, bet 
Garunkštis spustelėjo ir užsi
tikrino pergalę.

B kl. Bagdžiūnas savo gr. už
ėmė \ntrą vietą, pralaimėjęs 
tik vėliau išryškėjusiam B kl. 
nugalėtojui Zwarycz 1-2. Kitoj 
grupėj dalyvavo Grabnickas, 

..bet jam teko pasitenkinti kuk
lesnėm pasekmėm.

Dvejetuose Garunkštis-Dauk 
ša be didesnio vargo iškopė į 
baigmę ir čia nugalėjo Golts- 
Chuchra 21-16, 21-11. Kiti mū
siškių dvejetai iškirto ketvirt- 
baigmėj.

Šis DAFB turnyras aukšta 
klase nepasižymėjo, bet viena 
svarbu, jog mūsiškiams buvo 
progos plačiau pasireikšti ir jų 
pastangos atžymėtos pergalėm. 
Nugalėtojams atiteko gražios 
dovanėlės, o LAK šeštukui, 
kaip DAFB komandinių pirme- 
 nybių meisteriui, ta pat proga 
Įteikta pereinamoji taurė.
FUTBOLE LYGIOSIOS

Balandžio 6 d. Lietuvių SK 
vienuolikė DAFB lygos kl. pir
menybėse turėjo pasitenkinti 
lygiomis prieš West New York 
1-1. Pirmąjį kėlinį geltonai — 
žalieji buvo pralaimėję 0-1. Po 

- vykusio žaidiiųo prieš Schwa- 
ben SC (laimėta 4-0), sekma
dienį mūsiškiai parodė smuk 
telėjimo žymių ir, kaip koman 
da, nepatenkino. Vienas tik Jė
geris buvo nepametęs įprati
nęs klasės. Išlyginamąjį įvartį 
Įkirto Sabaliauskas. West New 
York pasirodė labai pasiryžu
siai ir, ko gero, būtų pergalę 
nusvėrę savo naudai.

Beje, pr. nr. buvo Įsiterpęs 
netikslumas ir įvarčių autoriai 
prieš Schwabe n SC atrodo taip:

135 BROADWAY at BEDFORD AVE.
539 Eastern Parkway at Nostrand Avenue 

Your Deposits in This Bank Are Fully Insured Up to 510,000.
Member Federal Deposit Insurance Corporation

Jau 10 metų, kai visi klauso

“LIETUVOS ATSIMINIMŲ” 
radijo valandų,

kurios yra transliuojamos šeštadieniai* nuo 4,45 iki 5,30 va- 
i; landos iš stotie* WEVD (1330 klc. — 5000 W).

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

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

66-56 80th STREET, MIDDLE VILLAGE, L L
FASOLINO MEMORIALS

(PRIEŠ PAT ŠVENTO JONO KAPŲ VARTUS)
DAvenport 6-1282

STEAMBOAT INN
ALMA KASMOCIUS, Vedėja -

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

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

' TELEFONAI:
Great Neck 2-1546 Great Neck 2-3389

(Biznio) (Rez.)

r JOSEPH VASTUNAS 
i! Real Estate & Insurance 
i; Paskolos namams 

1008 Gates Avenue 
Brooklyn, N. Y. 

GLenmore 5-7285

Tel. Virginia 9-3112DR. ANNA MESSING
Gydomoji kosmetika

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

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

kais”?... ’
Ar tikrai dabar būsime visi 

tokie, ar tik 
noma, daug 
planuojamų 
tvarkymų
tikslingumas ir pasisekimas.

Kaip matėme, mintis visur 
ta pati: — visi nori “veiksnių” 
sutvirtinimo, vienybės ir Lie
tuvos laisvinimo darbų veiks
mingumo... Skiria ir “skaldo” 
tik motyvai. Vieni, kalbėdami 
apie susitarimą, j ieško jo tik 
sau arba tikisi iš bendro susi
tarimo gauti sau didžiausią 
dalį. Kiti nori stiprintis tik 
tam, kad “sustiprėję” galėtų 
perblokšti tą, kuris prie 
tarimo nebus prileistas 
jau dabar svarstoma, ką 
ta” prisileisti, o ko ne),
šauks apie vienybę, rodys pirš
tais į “ardytojus,” o patys ar- 

‘ dys iki apalpimo. Ketvirtį visa 
gerkle šauks apie demokratiją, 
bet sieks diktatūros. Penkti 
kalbės apie susitarimą, bet da
rys viską, kad prie jo būtų ne
prieita ir kad partneris būtų 
galima apskelbti “ardytoju”, 
šešti skelbs, kad kas jų prog
ramos nelaiko evangelijos tie
sa, tas tikras Lietuvos priešas.. 
Ir t. t.

Karolio Drungos tvirtinimas, 
jog mažiausiai pusė jėgų ir lai
ko bus skiriama tarpusavio 
rietenoms, o ne. Lietuvos lais
vinimui, — gal dar ilgai bus 
teisingas. Perdaug “Bismarkų” 
ir “Maikiaveliu” ’ turime mūsų 
tarpe, ir net sunkus fabriko 
darbas ne kiekvieną išgydo. O 
ką jau bekalbėti apie tuos, ku
lte gauna geęas stipendijas 
“laisvinimo reikalams”... Pa
galiau, ir skaldymo veiklos pa
tyrimas gerokai nelygus. Vie
ni skaldo dar tik apie pusant
rų metų, o kiįį yra per septy
nerius metus žymiai geriau iš- 
sispecializavę. Jeigu lygiam su 
lygiu sunku susikalbėti, tai ne
lygius dar sunkiau net prie 
vieno stalo susodinti.

Sunku pasakyti, kada ir ar 
iš viso atslūgs tas emigranti
nis pamišimas, šiandien dar 
jam nesimato galo. Mes, san

tarvininkai, tai akyliai stebime 
dr 'hematome prasmės daly
vauti visose politikierių orgi
jos, nes jos bergždios ir Lie
tuvai žalingos. Mes aptarėme 
savo kelią ir jo kietai laikysi
mės. Mes turime barą, kurį 
varysime toliau ir kur mums 
buvo dar tiek maža pakaitalų. 
Bet tarsime žodį visuomet, kur 
to reikalaus lietuvių rezisten
cijos ir Tėvynės interesas.

r

WINTER GARDEN TAVERN,
VYTAUTAS BELECKAS, savininkas

VESTUVĖMS IR KITOKIOMS PUOTOMS
VISI KVIEČIAMI

1883 MADISON STREET,

Tel: EV.

ATSILANKYTI
BROOKLYN 27, N. Y.

(RIDGEWOOD)
2-9586

Matthew Mažeika
Gėlės priistatomos Į bet kurią 

pasaulio vietą.
8015 JAMAICA AVE., WOODHAVEN 21, N. Y.

_(Skersai nuo Haven teatro)

LIETUVIŲ RADIJO PROGRAMA
JUOZAS GINKUS, VEDĖJAS

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

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

Telefonas: EVergreen 4-8934

PARAMOUNT BAR & GRILL
j STANLEY MISIŪNAS IR SONUS EDWARDAS MISIŪNAS 

SAVININKAI
■ . Į

Lietuviška Užeiga, kur visi myli užeiti.
Pavieniai ir su šeimom, ir svečiai būsite maloniai aptarnauti i

Importuoti konjakai — Užkandžiai — Televizija — Muzika — Sportas į.

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

JONAS PATAŠIUS / 
žiedai, laikrodžiai, jų tai

symas, kosmetika ir 
religiniai dalykai. • 

307 GRAND STREET
• Brooklyn, N. Y. >

' ROEBLING SUPPLY Co?
I. FISHMAN

Mes taisome viską, kas priklauso 
gaso pečiams. Parduodame naujus 
geso pečius žemomis kainomis.

Patarnavimas garantuotas.
V244 ROEBLING SHREET,

BROOKLYN 11, N. Y. į .
. ../. Tehfonah-'EV:*

UL. 5-0083 ' |

PHILIP BENDER
AVALINĖS KRAUTUVE

Mūsų krautuvėje-galima gauti l^tų, 
tinkamų visiems keturiems metų sčzdnams.

Lietuviams ypač gerai žinoma 
mūsų avalinės kokybe.

245-247 GRANJ) ST., BROOKLYN, N. Y.
Telefonas: EV. 7-2043

-------------——------------- ----------------- A

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

LEONA’S BAR & RESTAURANT

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

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

Virš ‘Lexington Ave. požeminio traukinio stoties. Lengva privažiuoti ii 
visur. Atskiri laukimo kambariai vyrams ir flOCaUBS.

ir siūtų žemesnėmis kaiJūs galite gauti .pal 
nomis, negu bet kurioje New Yorko krautuvėje 

 

Bet, svarbiausia, jūs čia turite tą patį, šimto 
procentų vilnos ir pirmos rūšies darbo drabužių 
pasirinkimą. Nueikite persitikrinti!

E. P. MITCHELL CO
Manufactures of

FINE CLOTHES FOR MEN

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

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

BŪKIT SVEIKI---------------------------------- Dr. S. Bieži.

KODĖL ŠIOS KARTOS JAUNUOLIAI 
YRA AUKŠTESNI UŽ SAVO TĖVUS?

VITAMINAI IR JŲ REIKŠMĖ
ŽMOGAUS ORGANIZMUI ,

Dar šio šimtmečio pradžioje buvo moksli
ninkų manyta, kad gerai sveikatai, išlaikyti pa
kanka „proteinių, krakmolų/riebalų ir trupu
čio tam tikrų mineralų. Buvo manyta net dirb
tini maistą gaminti, bet praktiški bandymai 
visai kita parodė.

Vienas mokslininkas visiškai atsitiktinai 
pastebėjo prieš 70 metų, kad pelės, maitina- 

3 mos tokiu maistu neauga ir Veikiai nudvesia.
Įfnaišius į tą maistą visiškai nedaug natūrą- 

■ lauš pieno, pelytės staiga pagydavo ir augda
vo. Tas mokslininkas išvedžiojo, kad piene tu
rėtų būti kas nors tokio ypatingo, būtinai rei
kalingo augimui. Tuo laiku betgi niekas į tai 
nektkreipė dėmesio.

šio šimtmečio pradžioje panašūs tyrimai 
buvo pakartoti, gaunant tokius pat rezulta
tus. Kiek vėliau buvo surasta, kad J tą dirbtinį 
maistą įdėjus sviesto ir kiaušinio trynio, žiur
kės staigiai pagyvėdavo ir pradėdavo norma
liai augti. Tai davė suprasti, kad greičiausia 
ir Čia yra to misteriško elemento, reikalingo 
au<timui. čia ir buvo tikroji mokslinė pradžia 
dabartiniams vitaminams, kurie pradžioje bu
vo vadinami kitokiais vardais, negu dabar. Bet

vėliau žodis “vitaminas” prigijo ir dabar jau 
yra visiems žinomas.

•Vitaminai susideda iš *2 dalių: Vita (loty
niškai reiškia gyvybę) ir arnin, ką reiškia svar
bus chemikalas virškinimo procese. Taigi, vi
taminas, galima pasakyti reiškia pačią gyvybę, 
kas tikrumoje taip ir yra, nes be vitaminų gy
vybė ilgai negali išsilaikyti. Be jų,# gyvybė 
tikrai neilgai laikosi, o jų trūkurrftis pažeidžia 
sveikatą. Todėl į vitaminų buvimą reikia žiū
rėti visu rimtumu ir saugotis jų.netekliaus.

Vitaminus galima apibudinti kaip organi
nius sudėtinius, išsiskiriančius iš visų kitų mais 
to medžiagų, reikalingų normaliai augti ir 
sveikatai išlaikyti. Jų niekas kitas negali pa
vaduoti. Jie visiškai neturi maisto vertybių ir 
yra reikalingi tik mažais kiekiais. Pavyzdžiui, 
vitamino C užtenka 40 miligram į dieną. (Mi
ligramas yra tūkstantinė gramo dalis). Vita
minai sveriami miligramais, bet dažniausiai 
skaičiuojami tarptautiniais vienetais, kurių 20 
prilygsta vienam gramui. Dabar yra Žinoma 
per penkiolika atskirų vitaminų ir dar kitatiek 
numatyta, nors patikrintų duomenų neturima. 
Ne visi jie yra reikalingi žmogui. Jie tik tiek 
turi bendrumo, kad vieni ištirpsta vandenyje, 
o kiti riebaluose, šiaip jau kiekvienas jų turi

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

EVergreen 4-9414

savo paskirtį ir negali vienas kito atstoti.
Pačioje pradžioje jie buvo pavadinti alfa

beto raidėmis A, B, C ir t. t. Toliau, nuodugniau 
juos studijuojant ir labiau suprantant, pradė
ta juos vadinti atitinkamais vardais, kurie ei
liniam žmogui sunku ištarti ir atsiminti. Todėl 
čia apsiribosime tik radiniais jų pavadinimais.

Vitaminai gamtoje labai plačiai sutinka
mi. Jie visi pareina iš augalų, ypač lapuočių, 
jų apsčiai randame vaisiuose, daržovėse, ja
vuose, žolėj ė, kiek mažiau šaknyse, medžių ka
mienuose ir jų šakose. Gyvulių produktuose, 
mėsoje, taukuose ir piene taipgi vitaminų yra. 
žuvis savo taukuose ir kepenyse taip pa jų turi 
daug. Betgi, kaip gyvuliai, tafp ir žuvis tuos vi
taminus gauna iš augalų. IVtaminų ikekis pas 
vienus, tiek pas kitus, kartais net labai smar
kiai įvairuojasi. Pavyzdžiui vaisiuose ir dar
žovėse daugiausia pareina nuo to, kaip jie yra 
nuskinti, užlaikomi ir paruošiami maistui. 
Pačioje pradžioje paprastai jų būna daugiau, 
bet, ilgi jie pereina visą gaminimo procesą, 
nekiek telieka.

Bet jau ir laboratorijose chemikai išmoko 
dirbtiniu būdu vitaminų pagaminti. Todėl, jei 
maiste jo negaunama pakankamai, galima įsi
gyti ir naudoti nurodytom dozom. Tačiau yra 
pilnai pakankama jų gauti iš maisto, jei jis 
yra balansuotas.

Yra* žinoma, kok$ vitaminų minimumas rei
kalingas žmogui per parą. Vartojant jų dau
giau, gaunamh geresnių rezultatų. Vaikai, gau
dami jų pakankamai, yra žymiai sveikesni ir 
sparčiau auga, ir suaugę yra veiklesni ir ener- 
gingesni visais atžvilgiais.

Nors kiekvienas vitaminas turi savo ypa
tingą veikimą, tačiau, kaip visa grupė, turi šias 
reguliavimo funkcijas: >

1. Skatina normalų augimą.
2. Teikia galimybės gimti sveikiems kū
dikiams, . ?
3. Išlaiko vidurius normalioje padėtyje,
4. Palaiko normalią mitybą, ypatingai 
sunaudojant mineralus ir krakmolus,
5. Normuoja nervų balansą,
6. Apsaugo audinius ir suteikia atsparu
mo prieš infekciją.

šią santrauką kiekvienam pravartu atsi
minti. Tais atvejais, kai vitaminai turi atlikti 
maždaug vienokias funkcijas, vitaminų stoka 
pasireiškia neigiamai, nes kiti to štoku o j an- 
čiojo nepavaduoja. Pavyzdžiui, vitaminai »A, 
Bl, B2, C ir,D visi turi įtakos vaikų augimui. 
Jei kad ir vieno4 kurio stokojama, tai augimas 
nesustoja.

Vitaminai pradėti vartoti nuo*pat gyvybės 
atsiradimo, nuo pat jos užsimezgimo motinos 
gimdoje. Jei motina vitaminų stokoja, tai ir 
jos gimdoje besimezganti gyvybė jų stokoja. 
Dažniausiai tokie kūdikiai gimsta silpnesni ir 
turi didesnį palinkimą ligoms.

Kadangi JAV per pastarąjį šimtmečio ket
virtadalį bendra mitybos padėtis žymiai page
rėjo, tai kūdikiai dabar gimsta sveikesni. Taip 
pat yra pastebėta, kad šios kartos jaunuoliai 
esti net aukštesnio ūgio, negu jų tėvai, jau ne
kalbant apie bendrai pagerėjusį sveikatingu
mą. Bet šiais laikais dar yra vietos pagerini
mams. Aukštumas dar nėra galutinai pasiek
ta.

JONAS SUTKAITIS, 
Laikrodininkas. 

Parduodami nauji ir 
taisomi bei atnaujinami 

seni laikrodžiai.
449 Grand Street, 

Brooklyn 11, N. Y.

BRETOCOL POWDERS ir SYR. BRETOCOL
Geriausi vaistai nuo slogos ir kosulio.Bretocol Powders — 50 c. Syr Bre- 
tocol — 3 uncijos 50 c.. 8 unc ijos $1.00.

Brooklyno lietuviai kreipiasi j
A. b’ONOFRIO’S PHARMACY

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

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

Mūsų firma be vardo, už tai mūsų 
prekės turi gerą vardą.

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

Telefonas: EVer green 7-7411
KLEEN KOL COAL CO. ,

LISAUSKO ANGLIŲ KOMPANIJA
Anglys, Coke ir Aliejus

496 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
Gyvenamoji vieta:

65-43 Grand Ave., TWining 4-8087 Maspeth, N. Y. 
Telefonuoti po 5 vai. vakarais

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
JUOZAS GARŠVA

231 Bedford Avenue, Brooklyn, N. Y..
KOPLYČIA LAIDOTUVĖMS 

Telefonas, EVergreen 8-9770

STEPHEN -AROMISKIS
(ARMAKAUSKAS)

423 Metropolitan Ave., — Brooklyn, N. Y.
Tel. *EVergreen 7-4335 Koplyčia Laidotuvėm*

MATHEW P. BALLAS FUNERAL HOME
MATHEW P. BALLAS, ALB. BALTRŪNAS-BALTON,

Direktorius Reikalų Vedėjas

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 privažiavimai: '
BMT Subway — Canarsie Linija iki DeKalb Ave. Stoties.

- - -f

ĮC A PP IE L LO ^KRAUTUVĖ JE
Galite gauti radijo bei televizijos aparatų, šaldy
tuvų, skalbimo mašinų, dulkių siurblių, prosų ra
šomųjų mašinėlių, dūjomis 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.

660 GRAND STREET,
Tel. STagg 2-5043

BROOKLYN, N. T.
NOTARY PUBLIC

Eastate of A. J. VALANTIEJUS 
V. R. VALANTIEJUS, Mgr. 

GENERAL INSURANCE AGENT 
54-41 — 72nd Street, Maspeth, L. I., N. Y.
NOTARY PUBLIC. Tel. NEwton 9.4464

ŠHAUNS FUNERAL HOME
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

F. W. SHALINS, Jr. J. B. SHALINS
84-02 Jamaica Avenue, • Woodhaven, N. Y.
Tel. Virginia 7-4499 Koplyčia Laidotuvėm*

CAPPIELLO KRAUTUVĖ .
706 GRAND ST., BROOKLYN 11, N. Y.

EVergreen 8-7848

NAUJAI ATIDARYTAS

JULIUS’ RESTAURANT
b JULIUS DAUGMAUDIS,
b Savininkas

;; ĮVAIRŪS GĖRIMAI, PIRMOS RŪŠIES MAISTAS
273 GRAND STREET, BROOKLYN 11, N. Y.

EVergreen 4-9533.
L—

ROGERS FUNERAL HOME
P. RADZEVIČIUS, Direktorius 

Telefoną*. STagg 2-4409
Koplyčia Laidotuvėm* NOTARE PUBLIC

Visi šie laidotuvių direktoriai išnuomoja 
automobilius {vairiems reikalams

—— —.
A J A R Ų ŠAKNYS

_____Ajarų šaknys gelb- 
sti nuo vidurių už- 

©i J kietėjimo, gerai 
veikia skilvį, pa- 

-^7 d e d a pašalinti, 
'vjc die&lius» nereika- \ \ 2/^ lingus pilvo ga- 

’ žus, paskatina ne
veikliuosius kūno organus ir 
taip pat naudinga mažakrau- 
jams. Mokslininkai sako, kad 
ajarų šaknys turi šių minera
lų: sulfuro, fosforo ir potasl- 
jaus. Visi šie mineralai reika
lingi žmogaus 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. Misa

f THOMAS MATAS Į:
Į REAL ESTATE * 

81 Fox Street 
Waterbury, Conn.

7 psa



PaitnM
J. Budrys, Liet. Generalinis 

Konsulas, u žsisakė ložę Į Dai
navos Ansamblio koncertą.

M. Vaidyla, p. Grigaitis ir L. 
Simutis. ALT Vykdomojo Ko
miteto nariai, baigę savo posė
dį New Yorke, išvyko atgal į 
Chicagą.

V. Tysliavįenė buvo nevyku
si į Scranton. Pa., kur ji tarė
si su vietos filharmonijos or
kestru koncertų reikalais.

M. Tolišius, dr. J. Petkevi-

Algirdas Brazis, Metropoli
tan operos artistas, praeitą 
sekmadienį giedojo Apreiški
mo parapijos bažnyčioje, kur 
įvyko tradicinis, kasmet kle
bono kun. Pakalnio ruošiamas, 
bažnytinis koncertas.

Juozas S»gys, kuriam nese
niai buvo padaryta pavojinga 
vidurių operacija, grįžo iš li
goninės Ir, kaip teko girdėti, 
sėkmingai sveiksta namie.

S. Narkeliūnaitė, žurnalistė, 
grižo iš Chicagos, kur ji buvo 
nuvykusi savo rašomosios kny
gos apie tris iš Lietuvos atbė
gusius žvejus reikalu.

Juozas Ginkus praneša, kad 
Tautininkų Klubas nutaręs įsi-

SLA veikėjai kviečia
išrinkti Juozą Cinku

ŽMONĖS, KURIE NEPAŽĮSTA SARMATOS
Jau keletas metų, kai J. Bui

vydas rašinėja Keleivyje apie
ten taip toli būtų važiavę. Bet 
jis turėjo savo “skymą,” ir kai

čius, V. Rastenis, B. Nemickas 
ir St. Mackevičius, išrinkti į 
Egzilų Liberalų Demokr. Uni
jos J. A. Valstybėse, lietuvių 
grupės valdybą.

M. Antanaitytė, dantų gydy
toja, dirbanti Astor viešbutyje 
New Yorke, yra pardavusi tau
tiečiams daug bilietų J Daina
vos ansamblio koncertą, kuris 
bus balandžio 20 d. Carnegie 
Hall.

Petras Linkus, Margučio re
daktorius, buvo atvykęs iš Chi
cagos dalyvauti New Yorke į- 
vykusiame ALT Vykdomojo 
Komiteto susirinkime, kur jis 
atstovavo vicepirmininką Olį.

gyti nuosavus namus.
A. S. Trečiokas, republikonų 

partijos įgaliotinis lietuvių rei 
kalams New Jersey valstybėje, 
nuvykęs į Washingtoną, mums 
rašo: “Republikonai dideliais 
šuoliais progresuoja, ir lietu
viai turėtų daugiau kooperuo
ti. ’

Brooklyn© siuvėjų reikalus. 
Kodėl Buivydui ir Keleiviui 
taip Fūpt tie reikalai?------------

Pirmiausia, žinoma, pačiam 
Buivydui jie rūpi. Bet nema
žiau rūpi ir Keleiviui, nes jis, 
Buivydui esant siuvėjų delega
tu, gaudavo daug paramos iš 
Brcoklyno. Būdamas delegatu, 
Buivydas versdavo siuvėjus ir 
jų kontraktorius skirti gana 
stambias sumas tam Bostono 
savaitraščiui. Kas to nedary
davo, tas nukentėdavo, žodžiu, 
Buivydas mokėdavo išspausti 
pinigą ne tik sau, bet ir savo 
laikraščiui. Pavyzdžiui,. ateina 
siuvėjas pas delegatą su rei
kalu. Buivydas jam sako: “pir-

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ 
visiems lietuviams linki 
ANTHONY COLUCCI 

GRAND BARBER SHOP 
170 GRAND STREET 

Brooklyn, N. Y.

Juozas Ginkus
SLA Veikėjų- Komitetas Bro

oklyne informuoja, kad tebe
vykstančiuose SLA Pildomo-, 
sios Tarybos rinkimuose Juo
zas Ginkus, kaip vienas ir vie
nintelis iš šiemet naujai kan
didatuojančių, stovi pirmau
jančioje vietoje.

SLA nariai, dalyvaudami 
kuopų susirinkimuose, daug

ma nusipirk Keleivio kalendo
rių, o paskui kalbėk”. Buivy
das elgėsi, kaip diktatorius. 
Nenuostabu, kad jis pagaliau 
siuvėjams taip įsipriklino, taip 
įgriso, kad, rinkimams atėjus, 
ne tik už jį , bet ir už jo agi
tuojamus kandidatus žmonės 
nebalsavo. Užteko Buivydui 
paagituoti už kurį nors kandi
datą, ir jis pralaimėdavo rin
kimus...

- ;—— ~~—
i; LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ i;
’ ! ♦ I

ir saulėto pavasario visiems mūsų draugams
;• pažįstamiems. .J;

į ANTANAS VIKRIKAS JR ŠEIMA ;
!; 123 Grand St., Brooklyn, N. Y.

——-—™————————-—~L

Linksmų Velykų Švenčių /
n

LINKIME VISIEMS MŪSŲ DRAUGAMS.

T. WANCEVICH TAVERN - '
123 Schuyler Ave., Kearny, N. J.

dėmesio kreipia į Juozo Gin- 
kaus pasiūlytuosius veiklai pa
gyvinti punktus. Visuotinio 
pritarimo susilaukia jo siūly
mas apriboti Pildomosios Ta
rybos pareigūnų kandidatavi
mą trimis terminais. Taigi 
daug kas, ypač vyresnio am
žiaus, svarsto Senelių Namų į- 
steigimą. Jie sako, kad tokie 
Namai yra labai reikalingi, nes 
SLA nariai, susilaukę vyresnio 
amžiaus ir neturėdami šeimų 
arba negalėdami gyventi su jo 
mis, reikalingi didesnės prie
žiūros senatvėje.

Kiti nariai, prisijungdami 
prie Juozo Ginkaus pasiūlymo 
pagerinti Tėvynę, dar pagei
dauja, kad būtų pagerinta ir 
spaustuvė. Ir taip vis plačiau 
ir plačiau tie naujieji sumany
mai randa pritarimo žmonėse, 
kurie gerai pažįsta SLA ir no
ri, kad gerai gyvuotų. Todėl 

. SLA Veikėjų Komitetas ir kvie
čia SLA narius balsuoti už Juo 
zą Ginkų ir išrinkti j į- iždinin
ku. x V- Z.

Netekęs tos patogios ir šiltos 
vietos siuvėjų lokale, J. Bui
vydas tuojau pradėjo kalnus 
versti ant tų, kurie buvo išrink 
ti. Visi jam negeri, visi raudo
ni, nors toje siuvėjik valdybo
je yra ir naujakurių, Ih'šių bol
ševizmo priešininkų. Bet J. 
Buivydas, daugiau, kaip 25 me
tus išbuvęs su komunistais, 
kaip ir visi diktatoriško palin
kimo žmonės, mano,'kad jeigu 
nuolat meluosi, tai vistiek at
siras vienas kitas durnelis, ku
ris tau patikės... Pavyzdžiui, J. 
Buivydas Keleivyje tvirtina, 
kad dabartinė siuvėjų lokalo 
valdyba, kaip ir jų klubas, esą 
priešingi Lietuvos laisvinimo 
reikalams. Tuo tarpu Brookly
ne ir plačioje jo apylinkėje nė
ra draugijos, kuri būtų auko
jusi Baltui ir Tarybai tiek, 
kiek yra aukoję siuvėjai.

J. Buivydas negali pamiršti 
ir tos farmos, kurią jis su drau 
gaiš aną metą buvo pasiūlęs 
siuvėjams įsigyti. Ta farma, vė€ 
liau pavirtusi viešbučiu, buvo

siuvėjai jį atmetė, tai įtūžimas 
ir dabar dar nesibaigia.

Tiesa, J. Buivydas ir vėliau, 
netekęs įtakos-siuvėjuose, ne
siliovė laižęsis apie siuvėjų pi
nigus. 1949 metų pradžioje jis, 
A. Jankauskui iš Vermount 
valstybės padedant, buvo mė
ginęs iš siuvėjų išvilioti net 
10,000 dolerių, neva tremti- 
niSms atgabenti. Tada A. Jan
kauskas, atvykęs pas mus, pa
sakė: “Baltas atsiima tik po
nus ir valdininkus, bet darbi
ninkai paliekami Dievo valiai. 
Nepavyko apgauti. Vėliau J. 
Buivydas siuvėjų lokale mėgi
no padaryti kažką panašaus į 
aną garsųjį gruodžio 17 per
versmą Lietuvoje... Ir čia jam 
nepasisekė. Už neteisėtą elgesį 
J. Buivydas buvo supenduotas 
metams...

Praeitų metų pavasarį siu
vėjų klubas (LNKK) nutarė 
savo nariams suteikti pašal
pos. Kiekvienam siuvėjui bu
vo duota po 49 dol. Dėl to J. 
Buivydas ir jo draugai pakėlė 
triukšmą. Girdi, komunistai, 
susitarę su tautininkais' eik
voja siuvėjų iždą. Bet nema
nykite, kad J. Buivydas ir jo 
draugai atsisakė priimti tuos 
49 dolerius. Kur tau! Dabar 
yra paskirta tik po 12 dol. Įdo
mu, ar J. Buivydas, kuris taip 
triukšmavo dėl tų 49 dolerių, 
bent šį kartą mėgins būti gar
bingas ir atsisakys priimti tą 
mažą sumą. Abejotina. Jis 
greičiausiai priims, praleis, o 
paskui protestuos, kad siuvė
jai eikvoja iždą...

Toks yra- J. Buivydas ir jo 
“frentai”. Tai žmonės, kurie 
parsiduoda už centus, bet triuš 
mauja už tūkstančius dolerių. 
Taį žmonės, > kurie nepažįsta 
sarmatos. Gerai sakoma: 
“Paukštis skrenda, vabalas 
lenda...“ Tokiai vabalų rūšiai 
priklauso ir "buvęs Brooklyno 
siuvėjų diktatorius. Kuo pats 
kvepia, tuo ir kitus tepa.

> J. B.

NAMŲ SAVININKŲ DĖMESIUI!
Mes Įtaisome ir pataisome:
Šilumos sistemą, vandens laidus, maudynes, virtuves ir vi- 
sus kitus namų įrengimo dalykus Mes pašai n a m vadinamas 
violations. Padarydami mažus pataisymus dabar, išveng
site didelių pataisymų vėliau.

Be to, prieinamomis kainomis mes dedame stogus, 
šingeliuojame namus, dažome kambarius, korido
rius, ir langus iš lauko. Taip pat taisome mūrinių 
ir medinių namų sienas ir atliekame visus tuos dar
bus, kuriA yra reikalingi aplink jūsų namus, kaip 
šaligatviai (sidewalks — driveway^) ir t. t.

LENGVOS IŠMOKĖJIMO SĄLYGOS. KREIPKITeS TUO
JAU. DARBAS ATLIEKAMAS SKUBIAI IR SĄŽININGAI.

IRWING BARFUS & 
VINCENT KRIAUCUNAS

Licensed Plumbing & Home Repairs
303 SOUTH'4th STREET, BROOKLYN 11, N. Y.

EVergreen 7-5590
(Taip pat galite šaukti: EV. 4-0862)

LINKSMIAUSI® ALELIUJA!
Atsiminkite, kad tik pas mus jūs galite gauti tai, kas 

Velykų švenčių proga žmogui yra reikalinga.

JUOZAS GINKUS IR ŠEIMA
495 Grand St., Brooklyn, N. Y.

EVergreen 4-9293

. •* Vinc»s Valaitis, Philadelphi- 
jos biznierius, ir jo žmona Ve
ronika siunčia linkėjimų iš
Miami, Florida.

- Julė Breslauskienė praneša, 
kad į Dainavos ansamblio kon
certą New Yorke atvyksta 
daug lietuvių iš Philadelphijos.

net 150 mylių nuo New Yorko.
Kiek ji būtų ^kaštavusi, tai, ži
noma, J. Buivydui nerūpėjo. 
Kaip lygiai jam nerūpėjo, kas

F. Lavinskas prašo, pranešti, 
kad jis gali suteikti lengvą dar 
bą vienūnf asmeniui, kuris už 
tai gautų 125 dolerius mėne
sinės algos ir butą su baldais. 
Telefonuoti: ST. 6-1904.

86 ™ ST. CASINO TEATRAS1

210 East 86th Street Tel.: REgent 4-0257
BUtterfield 8-0561

Mūsų geriausi linkėjimai visiems

VELYKŲ ŠVENČIŲ PROGA
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

JUOZAS GARŠVA . 7
JUOZAS GARŠVA, Jr. 

JONAS PAULIUKONIS-PAULEY
231 Bedford Ave., Brooklyn, N.

Balandžio 17 d., 7:30 v. y. At
letų Klubo salėje įvyks svar
bus New Yorko Lietuvių Tary
bos šaukiamas susirinkimas, 
kuriame bus svarstoma lietu
vių dalyvavimo lojalumo para
de reikalais. Reikalas skubus, 
nes paradas įvyksta balandžio 
26 d.

![ ----Nuo balandžio 11 iki 17 d.
!; PIRMĄ KARTĄ AMERIKOJE ![
I; “DER WEG ZU ISABEL” ?
'! Su Ewald Balser — Hilde Krahl — Maria Koppenhofer — Arincmarie J

Holtz — Aribert Waschcr — Max Gulstorff
“DIE KLUGE MARIANNE” , ;

'1 Su Herman Thimig — Attila Horbiger — Hans Holt—Ąxel von Ambesscr
Jane Tilden — Wild Dohm «sa
NAUJAUSIA SAVAITES APŽVALGA. '!

L ----------~-----~---- - --- ——------ -------------- —

Linksmų ir saulėtų Velykų
visiems mano draugams ir pažįstamiems.

FABIJONAS SARANKA
PATERSON, N. J.

VISIEMS MŪSŲ SAPOS DARBININKAMS, DRAUGAMS 
IR PAŽĮSTAMIEMS LINKIME

Linksmų ir saulėtų Velykų
JONAS ATKOČAITIS IR ŠEIMA

456 Johnson A ve. Brooklyn, N. Y.

Visiems Linksmo Aleliuja!

E. P. MITCHELL CO.

1245 Broadway, Brooklyn, N. Y.

"— -------------------- --------------- ---------------- ——

į LINKSMŲ VELYKŲ !;

i Į daug saulėtos laimės visiems mūsų draugams
1 z • i • J ' I

i; Vladas ir Zabelė Diliai i

i; 543 S. Clinton St., E. Orange, N. J. į

SEKMAD., BALANDŽIO 20, 1952
5:30 valanda po pietų

DAINAVOS ANSAMBLIO 
KONCERTAS 
CARNEGIE HALL

Populiarios bilietų kainos:
(Įskaitant Federalinius taksus)

$3.60, $3.00, $2.40, $1.80, $1.20
Bilietai gaunami: Carnegie Hall 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. J.,per Lietuvių programos vedėją J. Stuką, 
I. Dilienę ir prof. J. Žilevičių.

ŠEŠTADIENI, BALANDŽIO 19 D., 8 VAL. VAKARO
{vyksta

DAINAVOS ANSAMBLIO KONCERTAS
KINGSTON HIGH SCHOOL AUDITORIUM 

WILKES BARRE, PA.
’ • llLIETŲ KAINOS: $2.00 ir $3.00

Bilietai gaunami per Lietuvių Centro pirmininką, adv. J. Verbalių, 500 Bennett 
Bldg., Wilkes Barre, Pa. ir pas platintojus.

Pasinaudokite šia proga
DABAR jums siūloma tikrai žemomis kaino- 

f mis Įvairiausių baldų — stalų, kėdžių, spintų 
sofų, lovų, matracų ir 1.1.

. PATS DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS
O

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

FMT CO. k
j •

(Prieš Republic teatrą)!
-f

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

 —,-------------------------- ---------- -------- „ „

ALLIANCE CRYSTAL COCTAIL BAR
Kazys ir Alvina B ui vi d ai

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 7-97^5

SCHOLES BAKING, Inc.
LIETUVIŠKA DUONA—GERIAUSIA DUONA

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

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

(MALONI VIETĄ SUSITIKTI PO DARBO . ’

RESTORANAS IR BARAS
ĮVAIRUS GERYMAI IR UŽKANDŽIAI ;

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

Telefonas: HY 7-9758 J;
--------------------------- --- ---------------------------- --- ------------------- - ------ -----------------

POVILANSKŲ BARAS IR RESTORANAS
salė šeimyninėms pramogoms

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

TOfsW
i ALBERT ELICE, Sav. Įsteigta 1920 m.

Didžiausias įvairių baldų išpardavimas 
Miegamųjų ir gyvenamų kambarių baldai. Valgomųjų 

kambarių baldai ir kiti rakandai.

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

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

• < <į X




